
                    
   

 

 

Погляд у 2021: місцевий розвиток та 

права жінок   

01 грудня 2020 року, о 17год 

 

Місце проведення: платформа zoom 
 

Цільова аудиторія: жінки-лідерки із Херсонська, Миколаївська та Запорізькі області 
 

ПРОГРАМА 
 

17:00 – 17:10 – відкриття заходу 
 

17:10 – 18:10 – Панельна дискусія «Доступ до якісних правових послуг в регіоні: уроки та 

виклики пандемії» 

 Модераторка: Христина Кіт, адвокатка, к.ю.н., голова Асоціації жінок-юристок України 

«ЮрФем» 
Спікерки:  Наталія Гнатуша - юристка, адвокатка, керівниця Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області, 

членкиня Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» 

Олена Іпатенко – юристка, заступниція директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області 

Маргарита Трипольська - адвокатка, доцентка Національного університету 

«Запорізька політехніка», Голова правління Незалежного центру правових 

досліджень та ініціатив, консультантка Асоціації міст України, депутатка 

Запорізької обласної ради  

Юлія Ломжець - голова Асоціації юридичних клінік України, кандидатка 

політичних наук, доцентка, завідувачка кафедри морського та господарського 

права Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова (м. Миколаїв) 

Анастасія Перепелиця – координаторка в Запорізькій області проєкту 

Українського Жіночого Фонду з мобілізації громад, радниця з питань 

соціальної згуртованості, програма "Радник", співзасновниця ГО "Донбаська 

Ініціатива "Міст", громадська активістка 

Валентина Заінчковська - членкиня та регіональна координаторка Асоціації 

жінок-юристок ЮрФем у Миколаївській області, студентка-клініцистка 

юридичної клініки НУК імені адмірала Макарова. 

Тетяна Лєбєдєва -  адвокатка, медіаторка, Херсонська область 



                    
 

18:10 – 19:00 – Панельна дискусія «Посилення впливу та видимості жінок через формальну 

та неформальні освіти. Роль жінок регіону у освітньому середовищі» 

 Модераторка: Ярина Волошин, менеджерка, гендерна експертка Асоціації жінок-юристок 

України «ЮрФем» 

Спікерки:  Юлія Болгак – юристка, заступниця голови Галицинівської ОТГ Миколаївської 

області, членкиня Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» 

Марина Гордєєва юристка, депутатка Херсонської обласної ради, членкиня 

Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» 

Ганна Гулєвська - доцентка кафедри права та соціально-гуманітарних 

дисциплін Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, 

кандидатку юридичних наук, членкиня Асоціації жінок-юристок України 

"ЮрФем". 

Наталія Ніколаєнко – докторка політичних наук, професорка кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін НУК імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) 

Ольга Жукова – Тренерка, візуальна фасилітаторка, консультантка з 

організаційного розвитку неурядових організацій, гендерної політики ГО 

«Громадський центр «Нова генерація» (Херсонська область) 
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