
 

 

 

 

 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

міського голови 
 

 

від 14.09.2021   № 122р 

м. Краматорськ 

 

 

Про робочу групу по впровадженню 
гендерного підходу в управлінський 
та бюджетний процеси Краматорської 
міської ради 

 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків», з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерної 
рівності), сприяння розширенню прав і можливостей для жінок шляхом їх залучення у 
процеси прийняття рішень та громадське життя в Краматорській територіальній громаді, в 
рамках реалізації  Національним  Демократичним  Інститутом  (NDI)  компоненту  проекту  
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» ( DOBRE), керуючись ст. 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

Р О З П О Р Я Д Ж У Ю С Ь: 
 

1. Створити робочу групу по впровадженню гендерного підходу в управлінський та 
бюджетний процеси Краматорської міської ради у складі згідно з додатком. 
 

2. До роботи робочої групи  по впровадженню гендерного підходу в управлінський та 
бюджетний процеси Краматорської міської ради залучати представників інших управлінь, 
відділів Краматорської міської ради, депутатів міської ради, представників громадських 
організацій, зацікавлених у впровадженні гендерних ініціатив в Краматорській громаді. 
 

3. Робочій групі  по впровадженню гендерного підходу в управлінський та бюджетний 
процеси Краматорської міської: 

 1) організувати проведення оцінки стану впровадження гендерної рівності в 
Краматорській міській раді; 

2) підготувати План дій із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків; 

3) підготувати рекомендації по виконанню заходів Плану дій із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та чоловіків. 

 

4. Доручити робочій групі  по впровадженню гендерного підходу в управлінський та 
бюджетний процеси Краматорської міської ради запровадити гендерні бюджетні ініціативи в 
місцеві цільові програми, програму та план соціального та економічного розвитку, стратегію, 
бюджет  з метою більш ефективного використання бюджетних коштів, врахування інтересів 
та потреб жінок, чоловіків та їх груп. 
 

5. Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою. 
  

 

Секретар міської ради        І.І. Сташкевич 

 

 



 

 

 

 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

14.09.2021 № 122р 

 

СКЛАД 

робочої групи по впровадженню гендерного підходу 

в управлінський та бюджетний процеси Краматорської міської ради  
 

Катальнікова 

Олена Геннадіївна 

- 

 

заступник міського голови, голова  робочої групи  

Мацків  

Вероніка Валеріївна 

- 

 

начальник відділу молодіжної політики та у справах 
сім’ї управління з гуманітарних питань Краматорської 
міської ради, заступник голови робочої групи 

 
  

Члени робочої групи: 

 

Ворошков  
Олександр Леонідович 

- 

 

голова Координаційної ради ВПО при Краматорській 
міській раді 

Гришичева 

Поліна Володимирівна 
- 

 

начальник управління праці та соціального захисту 
населення Краматорської міської ради 

Грідасов  
Вадим Михайлович 

- 

 

начальник відділу інвестиційної діяльності та 
міжнародного співробітництва управління 
економічного розвитку 

Калініна 

Вікторія Павлівна 
- 

 

депутат Краматорської міської ради 

Кісліцина 

Лілія Петрівна 
- 

 

радник міського голови на громадських засадах з 
питань забезпечення рівних прав і можливостей  
жінок і чоловіків та недискримінації 

Ларіна  

Ольга Володимирівна 
- 

 

голова ради ГО «Об’єднання СМАРТА» 

Саєнко 

Олена Миколаївна 
- 

 

начальник  фінансового управління Краматорської 
міської ради 

 

 

 

Керуючий справами                                                                              І.О. Славинська 

 

Начальник управління 

з гуманітарних питань                                                                          А.М. Гореславець  


