
Четверта робоча зустріч жіночих та феміністичних організацій з підготовки незалежної IX Періодичної 

доповіді за "жіночою" Конвенцією ООН (CEDAW) 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ»  

З ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ IX ПЕРІОДИЧНОЇ ДОПОВІДІ НЕУРЯДОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА ВИКОНАННЯ КОНВЕНЦІЇ З ЛІКВІДАЦІЇ ВСІХ ФОРМ 

ДИСКРИМІНАЦІЇ ЩОДО ЖІНОК (CEDAW) 

3 листопада, вівторок, 10:00 – 13.00, 

онлайн 

ПРОГРАМА 

Модерація: Ірина Славінська, координаторка з гендерних питань кампанії проти сексизму в медіа та 

політиці "Повага" 

10:00 – 10:50 Вітальні слова 
●  Катерина ЛЕВЧЕНКО, Урядова уповноважена з питань гендерної 

політики 
●  Ольга РЕВУК, заступник Міністра соціальної політики України з питань 

європейської інтеграції 
●  Валерія КОЛОМІЄЦЬ, заступник Міністра юстиції України з питань 

європейської інтеграції  
●  Марина ПОПАТЕНКО, заступник Міністра молоді та спорту України 
●  Еріка КВАПІЛОВА, Голова Структури ООН Жінки в Україні 
●  Матильда БОГНЕР, Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в 

Україні Офісу Верховного комісара з прав людини ООН 
●  Марфа СКОРИК, директорка Київського інституту гендерних досліджень 
●  Людмила ПОРОХНЯК, Голова Національної ради жінок України 

●  Оксана МОСКАЛЕНКО, Голова Жіночого консорціуму України  

10:50 – 12:30 Чому виникла така потреба написати тіньову доповідь? Презентація проєкту 
«Громадський моніторинг зобов’язань держави Україна щодо Конвенції ООН з 
ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок» 

●  Марфа Скорик, Київський інститут гендерних  досліджень 

Яким чином був реалізований проєкт? Застосування інноваційних підходів, 
методологія та координування  загальнонаціонального багатокомпонентного 
проєкту в умовах карантину: досвід проєкту 

●  Лариса Магдюк, Київський інститут гендерних  досліджень 
●  Світлана Бабенко, магістерська програма «Гендерні студії», Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка  
●  Юлія Стребкова, Українська гендерна мережа та Київський інститут 

гендерних досліджень 

Які результати було отримано під час реалізації проекту? Представлення 
напрацьованих результатів Доповіді  

Права жінок з груп множинної дискримінації та з етнічних груп 
●  Тетяна Семікоп,  Громадський рух «Віра, Надія, Любов» 



 

Моніторингова група громадських організацій з виконання «жіночої» 

Конвенції ООН: 

CEDAW in Ukraine – NGOs Monitoring Group 
 

 

Права ромських дівчат і жінок  
●  Вікторія Ільчук, ГО «САМА» 

Впровадження гендерної рівності в освіті 
●  Юлія Стребкова, Українська гендерна мережа та Київський інститут 

гендерних досліджень 

Права жінок та спадкоємність інституційного розвитку гендерної політики 
●  Олена Луценко, Науково-дослідний центр гендерної освіти, Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Впровадження гендерних ініціатив на місцевому рівні 

● Тетяна Голованова, Центр гендерної освіти Запорізького національного 
університету 

Права жінок в сільських місцевостях, та в умовах агропромислових областей   
●  Софія Буртак, Дніпропетровська обласна Громадська організація 

«Сільськогосподарська консультаційна служба» 

Протидія насильству на місцевому рівні 
●  Олена Констянтинoва, Первомайський молодіжний жіночий 

інформаційно-координаційний центр «Ольвія» 

Протидія насильству та торгівлі людьми на національному рівні 
●  Юлія Аносова, Ла-Страда Україна 

НПД 1325 та ефективність його впровадження  
●  Анастасія Ненька, Інформаційно-консультаційний жіночий центр  

Права жінок у військових та пост-військових конфліктах 
●  Марина Пугачова, Маріупольська асоціація жінок «Берегиня» 

Економічні можливості жінок та ринок праці  
●  Олеся Брязгунова, Молодіжний комітет Конфедерації вільних 

профспілок України 
●  Інна Кудінська, ГО «Трудові ініціативи»  

Права жінок, які живуть з ВІЛ 
●  Світлана Мороз, БО "Позитивні жінки" та Євразійська Жіноча мережа зі 

СНІДу (Eurasian Women's Network on AIDS) 

Гендерно орієнтоване бюджетування і гендерна статистика 
●  Наталія Дмитрук, Бюро гендерних стратегій і бюджетування 

Національний план дій за CEDAW 2018-2021 та ефективність його впровадження 
●  Марина Руденко, гендерна радниця Канадсько-українського проєкту 

реформи поліції 

12:30 – 12:55 Коментарі, запитання, відповіді 
●  Представники Центральних органів виконавчої влади 
●  Представники законодавчої влади  
●  Представники донорських організацій  

Регламент виступів - 3-5 хвилин 

12:55 – 13:00 Подальша адвокація результатів та рекомендацій «тіньової» доповіді CEDAW:  
підсумкові висновки. Закриття заходу. 

 


