Міністерство внутрішніх
справ України

ПРОГРАМА ФОРУМУ
«ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА МВС:
РІВНІ МОЖЛИВОСТІ КОЖНОМУ»

В рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні
«Інтегрування кращого міжнародного досвіду у систему освіти поліції в Україні»

Ґендерна політика МВС: рівні можливості кожному
Ministry of Interior Gender Policy: Equal Opportunities for Everyone
Мета: за ініціативи МВС України, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні
(OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та за участі ГО «Українська асоціація представниць
правоохоронних органів»:
• проінформувати суспільство про результати діяльності МВС у напрямку досягнення
гендерного балансу в правоохоронних органах;
• забезпечити можливість для обміну думками, досвідом, поширення інформації про
історії успіху, програми особистого та професійного розвитку, лідерства, навчання як
жінок так і чоловіків у системі МВС;
• залучити чоловіків, які підтримують професійний розвиток жінок у правоохоронних
органах;
• проінформувати про діяльність УАППО, залучення нових членів.
Місце проведення: Fairmont Grand Hotel Kyiv (за адресою: м. Київ, вулиця Набережно Хрещатицька, 1)
Датa: 9 жовтня 2018 року
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9.00 – 9.30

Реєстрація учасників. Вітальна кава

9.30 – 10.30

Вітальне слово. Важливість ґендерної рівності в системі МВС.
Тетяна Ковальчук – Заступниця Міністра внутрішніх справ України;
Катерина Левченко – Урядова уповноважена з питань ґендерної політики;
Ізабель Дюмон – Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні;
Кястутіс Ланчінскас – Голова Консультативної місії ЄС в Україні з
реформування сектору цивільної безпеки;
Александер Вінніков – Голова Представництва НАТО в Україні;
Ліна Авоніус – Радниця з гендерних питань ОБСЄ;
Людмила Денісова – Уповноважена Верховної Ради України з прав людини;
Ірина Луценко – Народний депутат України;
Ірина Суслова – Народний депутат України, Голова підкомітету з питань
ґендерної рівності та недискримінації Комітету Верховної Ради України з
прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин;
Світлана Войцеховська – Народний депутат України;
Маша Єфросініна – Почесний Посол Фонду ООН у галузі народонаселення в
Україні.

10.30 – 11.00 Перерва на каву (спілкування з пресою)
11.00 – 12.00 Секція 1. Міжнародний досвід.
Досвід впровадження ґендерної політики в інших країнах, основні виклики та
шляхи їх подолання.
Модератор: Ольга Деркач
Спікери:
Каспар Пік – Представник Фонду Народонаселення ООН в Україні;
Ове Уруп-Медсен – Керівник Програми Професійної підготовки НАТО в
Україні;
Лілія Грудко – Національний менеджер програми «Безпека людини»
Координатора проектів ОБСЄ в Україні;
Сильвія де Суза – Ґендерна радниця Канадської поліцейської місії в Україні;
Агата Шиманська – Ґендерна радниця Консультативної місії Європейського
союзу;
Катерина Задоєнко – Експертка з ґендерного мейнстримінгу представництва
Міжнародної організації міграції в Україні.
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12.00 – 13.00 Секція 2. Можливості і навчання
Обмін досвідом впровадження ґендерної складової у навчальні програми,
розробка навчально-наукових посібників, онлайн - курсів з вивчення
принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Дискусія за участі
представників посольств, голів та уповноважених міжнародних місій (UN
Women, OSCE, NATO, EUAM, CPMU, ICITAP, PTAP).
Модератор: Андрій Ткачов
Спікери:
Том Монастирський – Директор Проекту підтримки підготовки
поліцейських в Україні;
Вадим Лісничук – Начальник Державної установи "Академія патрульної
поліції";
Олена Волобуєва – Заступниця ректора з персоналу Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
Мадлен Хелашвілі – Радниця з питань реформування Академії патрульної
поліції, проект ІСІТАР;
Світлана Закриницька – Програмна аналітик з питань жінок, миру та
безпеки ООН Жінки в Україні;
Лариса Наливайко – Проректорка Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України.
13.00 – 13.45 Обід
13.45 -14.00

Фільм з історіями з особистого життя працівниць системи МВС. Особистий
приклад досягнення своєї мети, подолання труднощів пов’язаних з гендерною
проблематикою, поєднання сімейного та професійного життя.

14.00 – 15.00

Секція 3. Історії лідерства
Обговорення можливості поєднання “силової” професії та особистого життя,
хоббі, громадської діяльності тощо.
Модератор: Олексій Суханов
Спікери:
Вікторія Арнаутова - Радниця з питань реформування психологічної служби
та гендерної політики відділу радників апарату командувача Національної
гвардії України;
Альона Стрижак – Заступниця начальника управління – начальник відділу
чергової служби Управління патрульної поліції в Хмельницькій області;
Оксана Чехместренко – водолаз – рятувальник відділення водолазнорятувальних робіт частини спеціальних пожежно-рятувальних робіт на
водних об’єктах Аварійно-рятувального загону спеціального призначення
Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві
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14.00 – 15.00 Оксана Хоменко – Начальниця Департаменту кадрового забезпечення
Національної поліції України;
Оксана Михайлишина – Старший офіцер відділу паспортної роботи
управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного
кордону Державної прикордонної служби України;
Світлана Коломієць – Начальниця відділу організації кінологічної
діяльності Національної поліції України;
Олеся Хмелюк – Інструктор (з фізичної підготовки та спорту) відділення
інструкторів військової частини 3011 Національної гвардії України;
Майя Бреславська – Начальниця Управління превентивної діяльності
Головного управління Національної поліції України в Київській області.
15.00 – 15.30 Перерва на каву
15.30 – 16:30 Секція 4. Чоловіча підтримка жіночого лідерства
Обговорення потреб та можливостей жінки для розвитку лідерства. Роль
чоловіка та його підтримка жінки для досягнення особистого, професійного
та кар’єрного зростання.
Модератор: Артем Шевченко
Спікери:
Владислав Криклій – Начальник Головного сервісного центру МВС;
Костянтин Бушуєв – Заступник Голови Національної поліції України;
Василь Серватюк – Перший заступник Голови Державної прикордонної
служби України;
Ярослав Сподар – Заступник Командувача НГУ (по роботі з особовим
складом);
Андрій Крищенко – Заступник Голови Національної поліції України –
начальник Головного управління Національної поліції в м. Києві;
Олексій Білошицький – Перший заступник начальника Департаменту
патрульної поліції;
Роман Драгомирецький – Поліцейський батальйону 4 полку 1 Управління
патрульної поліції у м. Києві.
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16.30 – 17.30 Секція 5. «Поодинці ми сильні – разом ми могутні»
Шляхи посилення гендерного підходу у діяльності правоохоронних органів.
Чи існує поділ посад в правоохоронних органах на «чоловічі» та «жіночі»?
Презентація платформи УАППО, завдання, цілі, порядок вступу до асоціації.
Модератор: Ірина Зелена
Спікери:
Катерина Павліченко – Заступниця начальника Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України, голова ГО «Українська асоціація
представниць правоохоронних органів» (відеозвернення);
Ольга Юськевич – Помічниця начальника Головного управління
Національної поліції України в м. Києві;
Катерина Лишневська – Старший інспектор з ОД відділу рекрутингу
Управління кадрового забезпечення Департаменту патрульної поліції;
Анастасія Гаспарян – Директор ГО «Українська асоціація представниць
правоохоронних органів»;
Алла Бойчук – Начальниця відділу ювенальної превенції Головного
управління Національної поліції в Івано-Франківській області;
Світлана Михайловська – Начальниця Управління патрульної поліції в
Запорізькій області;
Наталія Харченко – Заступниця начальника Головного управління –
начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в
Хмельницькій області;
Наталія Білевич – член ГО «Українська асоціація представниць
правоохоронних органів», ад'юнкт Національної академії внутрішніх справ.
17.30 – 19.00 Фуршет-нетворкінг
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