
 

 

Нетво́ркінг для внутрішньо переміщених жінок,  

які змушені були покинути місце постійного проживання у зв’язку з 

широкомасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну  

«ПРАЦЮЄМО ЗАРАДИ МИРУ!» 

Дата: 15 липня 2022 року  

 

Місце: Бізнес-інкубатор Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу,  

вул. Північний бульвар, 7 Б, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018 

 

Oрганізатори: Кафедра підприємництва та маркетингу ІФНТУНГ,  

вул. Шопена, 1, кім. 3226, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018 

 

Івано-Франківське відділення Всеукраїнської громадської організації 

«Українська Асоціація Маркетингу», Громадська організація «Науково-

дослідний та консультаційно-практичний центр бізнесу, маркетингу та 

права», ПП «Конекс-ІНІ» 

вул. Незалежності, 67/1, оф. 401, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018  

e-mail:perevozova@ukr.net;  

тел.+380673423720 

Контактна особа: Ірина Перевозова  

 

Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні 

вул. Борисоглібська, 15А, м.Київ, Україна, 04070 

Контактна особа: Маргарита Литвин  

  

Модераторка: Ірина Перевозова, професор, доктор економічних наук, завідувач 

кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу, голова Ради 

громадської організації «Науково-дослідний та консультаційно-

практичний центр бізнесу, маркетингу та права», директор ПП «Конекс-

ІНІ», голова Івано-Франківського Регіонального Представництва 

Індустріального гендерного комітету з реклами, голова Івано-Франківське 

відділення Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація 

Маркетингу» 



Програма 

15 липня 2022 року (п’ятниця) 

9.00 - 10.00 Приїзд до місця проведення нетворкінгу. 

10.00 - 10.30 Вітальна кава. 

10.30 – 10.45 Відкриття нетворкінгу. 

Ірина Перевозова, професор, доктор економічних наук, завідувач 

кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу, голова Ради 

громадської організації «Науково-дослідний та консультаційно-

практичний центр бізнесу, маркетингу та права», директор ПП «Конекс-

ІНІ», голова Івано-Франківського Регіонального Представництва 

Індустріального гендерного комітету з реклами, голова Івано-

Франківське відділення Всеукраїнської громадської організації 

«Українська Асоціація Маркетингу»; 

Уляна Миронюк, в. о. директора департаменту соціальної політики 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 

Вікторія Нагорна, депутат Івано-Франківської міської ради від ВО 

«Свобода», HRBP ГК «Blago developer»; 

Оксана Бойко, начальник Управління у справах УБД, сімей загиблих та 

внутрішньо переміщених осіб Департаменту соціальної політики 

Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;  

Леся Саїк, заступник начальника Управління забезпечення виконання 

міських програм Департаменту соціальної політики Виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради;  

Надія Кромкач, заступник директора Департаменту-начальник 

управління економічного розвитку департаменту економічного розвитку, 

екології та енергозбереження Виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради;  

Василь Цимбалюк, директор Івано-Франківського обласного центру 

зайнятості; 

Наталія Мельникова, начальник відділу активної підтримки безробітних 

Івано-Франківського міського центру зайнятості; 

Іванна Запухляк, директор Інституту економіки та менеджменту Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу, 

доктор економічних наук, професор; 

Ілона Мурзова, директор БФ БО «Платформа соціальних інновацій 

«Трансформація»; 

Юлія Князюк, соціальна працівниця громадської організації «Д.О.М. 

48.24»; 



Ольга Сімчич фізична особа-підприємець м.Івано-Франківськ; 

Наталія Дмитрієва, внутрішньо переміщена особа. 

10.45 - 11.30 Представлення учасників заходу. Визначення очікувань. 

Ірина Перевозова, професор, доктор економічних наук, завідувач 

кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу, голова Ради 

громадської організації «Науково-дослідний та консультаційно-

практичний центр бізнесу, маркетингу та права», директор ПП «Конекс-

ІНІ», голова Івано-Франківського Регіонального Представництва 

Індустріального гендерного комітету з реклами, голова Івано-

Франківське відділення Всеукраїнської громадської організації 

«Українська Асоціація Маркетингу» 

11.30 - 12.00 Обговорення проблем адаптації внутрішньо переміщених жінок у місті 

Івано-Франківську та області з Наталією Дмитрієвою, внутрішньо 

переміщеною особою. 

12.00 - 13.00 Обговорення можливостей учасників заходу щодо соціальних виплат, 

отримання житла, харчування, пошуку роботи, організації бізнесу 

(перенесення бізнесу), медичного обслуговування, транспорту, 

комунікацій з Уляною Миронюк, в. о. директора департаменту соціальної 

політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації;  

Оксаною Бойко, начальником управління у справах УБД, сімей загиблих 

та внутрішньо переміщених осіб департаменту соціальної політики 

Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради;  

Лесею Саїк, заступником начальника управління забезпечення 

виконання міських програм департаменту соціальної політики 

Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради; 

Надією Кромкач, заступником директора департаменту-начальником 

управління економічного розвитку департаменту економічного розвитку, 

екології та енергозбереження Виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради; 

Василем Цимбалюком, директором Івано-Франківського обласного 

центру зайнятості; 

Наталією Мельниковою, начальником відділу активної підтримки 

безробітних Івано-Франківського міського центру зайнятості; 

Ілоною Мурзовою, директор БФ БО «Платформа соціальних інновацій 

«Трансформація»; 

Ольгою Сімчич фізичною особою-підприємцем м.Івано-Франківськ; 

іншими представниками бізнесу. 

13.00 - 14.00 Обід. 



14.00 - 15.00 Відкритий мікрофон. 

Представники бізнесу, які на момент заходу мають пропозиції щодо 

працевлаштування для внутрішньо переміщених жінок у місті Івано-

Франківську та області. 

15.00 -16.00 Робота в групах. Обговорення можливостей внутрішньо переміщених 

жінок щодо адаптації у місті Івано-Франківську та області з учасниками 

нетворкінгу. 

16.00 – 16.30 Підведення підсумків. 

 

 

 


