
 

УКРАЇНА 

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Розпорядження № 639 

 

від 13.11.2018 

Про утворення робочої групи для 
розробки Плану дій з імплементації 
Європейської хартії рівності жінок і 
чоловіків у житті місцевих громад 

 

 

 

 

Відповідно до ст. 12 Закону України “Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків“, ухвали міської ради від 09.02.1017 № 1465 “Про 
затвердження Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-
2019 роки“, з метою реалізації механізмів для досягнення фактичної рівності жінок 
і чоловіків у житті місцевої громади та розширення можливостей рівноправного 
суспільства на території м. Львова, враховуючи звернення громадської організації 
“Центр “Жіночі перспективи“ від 06.11.2018 № 165 (зареєстроване у Львівській 
міській раді 06.11.2018 за № 2-32128-001): 
1. Утворити робочу групу для розробки Плану дій з імплементації Європейської 
хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад у складі: 
І. Кулинич - директор департаменту економічного розвитку,  
керівник робочої групи 

В. Довжик - радник міського голови, депутат міської ради, 
голова постійної комісії фінансів та планування бюджету, 

заступник керівника робочої групи 

Г. Заяць - заступник начальника управління економіки 

департаменту економічного розвитку, 
начальник відділу ділових індустрій, 
секретар робочої групи 
 

Члени робочої групи: 
 

З. Довганик - начальник управління освіти департаменту 

гуманітарної політики 

О. Забарило - начальник управління економіки департаменту 

економічного розвитку, начальник відділу 

податкового та тарифного регулювання 

І. Кобрин - начальник управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики 

А. Нікулін - начальник управління молоді та спорту департаменту 

гуманітарної політики 

О. Кобзарев - директор комунальної установи Інституту міста 



О. Рісний - директор Львівського міського центру зайнятості 
Ю. Гвоздович - депутат міської ради, голова постійної комісії законності, 
депутатської діяльності та свободи слова (за згодою) 
У. Пак - депутат міської ради, член постійної комісії фінансів та 

планування бюджету (за згодою) 
О. Рубай - депутат міської ради, член постійної комісії гуманітарної 
політики (за згодою) 
Т. Білошицький - керівник Львівської міської громадської організації 

“Туристично-спортивний клуб “Манівці“ (за згодою) 
А. Іванічева - керівник громадської організації “Майстерня мрії“ 

(за згодою) 
Ю. Лопатинський - виконавчий директор благодійної організації 

“Горіховий дім“ (за згодою) 
Л. Максимович - голова громадської організації “Центр “Жіночі 

перспективи“, голова громадської ради при 

управлінні економіки департаменту економічного 

розвитку (за згодою) 

Н. М’якушко - директор соціального підприємства “Рукомисли“ 

(за згодою). 

2. Робочій групі за участю представників громадських та наукових організацій, 

депутатів, дорадчих органів, інших представників зацікавлених структур розробити 

План дій з імплементації Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад та подати на розгляд міської ради. 

Термін: до 01.03.2019 

Відповідальний: керівник 

робочої групи. 

 

 

 

 

А. Садовий 
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