Проект співфінансується та
впроваджується
МФ
«Відродження»

Проект фінансується
Європейським
Союзом

Робоча нарада
„НА ШЛЯХУ ДО ЄС: РІВНІ ПРАВА Й МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН У ДОСТУПІ
ДО ПРАЦІ Й ПОСЛУГ”
30 червня, м. Київ
Програма
Час проведення: 10:00 – 14:00
Адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 19 поверх, конференц-зала Міністерства соціальної політики
України
9:30-10:00

Реєстрація. Ранкова кава

10:00-10:15

Відкриття заходу. Вступне слово та вітання учасникам
п. Наталія Федорович, заступник Міністра соціальної політики України
п. Зоряна Міщук, голова Української сторони Платформи громадянського суспільства
Україна-ЄС
п. Ростислав Дзундза, заступник голови Громадської ради Міністерства соціальної
політики України, голова правління Бюро соціальних та політичних розробок
п. Ірина Суслова, Народний депутат України, Голова підкомітету Верховної ради України
з питань гендерної рівності і недискримінації
п. Трістан Масат, директор програм Центру Солідарності в Україні

10:10-11:40

І панель. Рівність і недискримінація у доступі до гідної праці: ситуація України
Модерує: п. Ростислав Дзундза,
заступник голови Громадської ради Міністерства соціальної політики України

10:10-11:00

Основні дискримінаційні ознаки у сфері зайнятості й праці в Україні
п. Юлія Галустян, старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування
НАН України
Співдоповідачі:
п. Наталія Левицька, заступник голови Конфедерації вільних профспілок
України – керівник Гендерного комітету КВПУ; віце-президент Панєвропейської
регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок
п. Олена Михальченко, директорка ГО „Трудові ініціативи”
Міжпоселенська нерівність в Україні: територіальні диспропорції у доступі до
праці та послуг
п. Ганна Герасименко, старший науковий співробітник Інституту демографії та
соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Питання – відповіді, 10 хв.

11:00-11:50

Економічні права й можливості жінок в контексті європейської стратегії України та
змін у сфері праці: галузеві й регіональні аспекти
п. Тетяна Ясько, голова Комісії рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, Федерація
голова Постійної комісії Ради Федерації професійних спілок України з питань рівності прав
жінок і чоловіків, голова Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі,
громадського харчування та послуг,
Співдоповідачі:
п. Леся Семеняка, профспілка працівників атомної енергетики та промисловості Федерація професійних спілок України
п. Світлана Самосуд, Профспілка працівників агропромислового комплексу

України - Федерація професійних спілок України
Презентація звіту Світового банку «Стать, вік, освіта: навички для ринку праці
сучасної України»
п. Ольга Купець, доцент Київської школи економіки, експертка Світового банку
Питання – відповіді, 10 хв.
11:50-12:00

Перерва на каву

11:55 -12:25

Недискримінація можлива! - Тренінг від Індексу корпоративної рівності
пп. Тимур Левчук & Марина Діденко
ВБО “Точка опори”

12:25 - 13:40

ІІ панель.
Антидискримінаційні директиви Ради ЄС - чи будуть імплементовані в Україні?
Модерує: п. Наталія Левицька, заступник голови Конфедерації вільних профспілок
України – керівник Гендерного комітету КВПУ; віце-президент Панєвропейської
регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок

12:10-13:20

Представлення „антидискримінаційних” директив Ради ЄС і імплементаційного
плану МСП
п. Марфа Скорик, директорка БО “БТ “Київський інститут гендерних досліджень”,
координаторка Альтернативної доповіді громадських організацій по виконанню Україною
Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок
Оцінка процесу імплементації
Співдоповідачі / Коментар:
п. Діана Ракус - начальник відділу міжнародних договорів Управління
міжнародних зв'язків Міністерства соціальної політики України
п. Олена Місяць, начальник відділу міжнародного співробітництва та
євроінтеграції Управління міжнародних зв’язків Державної служби України з
питань праці
п. Володимир Гончарук, Начальник відділу експертизи умов праці
Департаменту умов праці Державної служби України з питань праці
п. Тарас Дудковський, Заступник начальника Управління - начальник відділу
міжнародної співпраці та євро інтеграції, Державна служба зайнятості України
(Центральний апарат)
Перспективи розширення антидискримінаційних норм у національному трудовому
праві
Ірина Сахарук, Центр проблем імплементації європейського соціального права
Юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Співдоповідачі / коментар:
п. Леонід Ільчук, заступник директора Науково-дослідницького Інституту праці та
зайнятості МСП та НАН України
п. Алла Чигрин, заступник завідувача Секретаріату Комітету Верховної Ради
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
п. Данило Бондар, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
п. Трістан Масат, директор програм Центру Солідарності в Україні
Питання – відповіді, 10 хв.

13:40

Підбиття підсумків. Презентація Меморандуму та бліц-виступи нових учасників
Коаліції „За рівність у праці!”

14:00

Конференц-фото

