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КОНТЕКСТ 

Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи у партнерстві з Асоціацією міст 
України (АМУ) та Мережею асоціацій місцевих органів влади Південно-Східної Європи 
(NALAS) розробили онлайн-курс «Гендерний підхід на місцевому рівні в Україні» для 
депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого самоврядування та 
представників громадянського суспільства, які беруть участь у формуванні політик на 
місцевому рівні. 
Метою онлайн курсу є надання учасникам знань про особисті, інституційні та структурні 
аспекти гендерної рівності, ознайомлення з міжнародними нормативно-правовими 
актами та підвищення обізнаності щодо національних політик, які сприяють гендерній 
рівності.  учасники підвищать свій рівень ефективності в процесах прийняття рішень та 
розробки об’єктивних та неупереджених стратегій з гендерного підходу на місцевому 
рівні, отримають практичні навички щодо застосування інструментів та методів розробки 
гендерно-чутливого бюджетування, уникаючи будь-яких форми дискримінації та 
упередженого ставлення до гендерного підходу. 
У заході участь народні депутати України, представники державних та місцевих органів 
влади України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародного співтовариства. 
Онлайн-курс розроблено в рамках проекту «Посилення демократії та довіри на 
місцевому рівні в Україні», який виконується Конгресом місцевих та регіональних влад 
Ради Європи як частина Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки. Проект 
спрямований на покращення якості демократії на місцевому рівні в Україні шляхом 
посилення інституційних структур та підтримки органів місцевого самоврядування 
та їх національних асоціацій в діяльності, спрямованій на запровадження принципів 
етики в процес прийняття рішень, а також підтримка більш інклюзивного, прозорого, 
підзвітного та орієнтованого на громадян місцевого врядування. 

КОНТАКТИ 

Офіс Ради Європи в Україні 
Світлана ГРИЩЕНКО 
Керівник проекту 
Моб: +380 96 340 13 83  
E-mail: svitlana.gryshchenko@coe.int 
 
Асоціація міст України 
Моб: +380 44 486 28 78 
E-mail: info@auc.org.ua 

Секретаріат Конгресу в Страсбурзі 
(Франція) 
Маріте МОРАС 
Голова відділу 
Департамент співпраці та зовнішніх зв’язків  
Тел: +33 3 88 41 22 33 
E-mail: marite.moras@coe.int 
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ПРОГРАМА 

Модератор: Світлана ГРИЩЕНКО, Керівник проекту, Офіс Ради Європи в Україні 

15:00 – 15:20 Відкриття та вступне слово 

Андреас КІФЕР, Генеральний Секретар, Конгрес місцевих та 
регіональних влад Ради Європи  

Олександр СЛОБОЖАН, Виконавчий директор, Асоціація міст України  

 ...............................................................................................................................................  

15:20 – 15:50 Гендерна рівність на місцевому рівні та потреби у кращому 
розумінні та підвищенні обізнаності  

Хелена ДРЕН'ЯНІН, Тематична доповідачка з питань гендерної 
рівності, Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи  

Кельменд ЗАДЖАЗІ, Виконавчий директор, Мережа асоціацій місцевих 
органів влади Південно-Східної Європи 

 

Сесія запитань та відповідей 

 ...............................................................................................................................................  

15:50 – 16:30 Вступ до онлайн-курсу «Гендерний підхід на місцевому рівні в 
Україні» та відгуки від учасників 

Ольга ГРІДНЄВА, експертка з гендерної рівності, Україна 

Представники органів місцевого самоврядування України 

 

Сесія запитань та відповідей  

 ...............................................................................................................................................  

16:30 – 16:45 Підведення підсумків та наступні кроки 
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