
      

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

«Дні парламенту в регіонах» 

Онлайн 

 

26-28 травня 2021 року  

Регіон: Харківська область  

 

Мета: представити роботу ВРУ на регіональному рівні, покращити взаємодію між 

парламентом та громадянами, сприяти комунікації народних депутатів України з виборцями, 

підвищити рівень громадянської парламентської просвіти 

 

Середа, 26 травня 

Час Формат 

10.00-13.30 Онлайн-тренінг «Участь громадськості в роботі парламенту та законотворчому 

процесі. Адвокація» (триденний тренінг) 

Перший день тренінгу 

Реєстрація: https://forms.gle/tB9oxAzv69xAg4LY6 

Місце: онлайн Zoom  

Мета: ознайомити учасників із можливостями та інструментами залучення та участі 

громадськості в роботі парламенту та законотворчому процесі. Як працює 

український парламент? Як приймаються закони? Як громадськість може долучитись 

до роботи парламенту, зокрема до законотворчого процесу? На яких етапах, у яких 

формах та за допомогою яких інструментів можлива така участь? Відповіді на ці 

питання отримають учасники під час тренінгу. 

Учасники: помічники-консультанти, освітяни, регіональні неурядові організації, ЗМІ   

 

Четвер, 27 травня 

Час  

10.00-13.30 Онлайн-тренінг «Парламентська громадянська просвіта» (дводенний тренінг) 

Перший день тренінгу 

Реєстрація: https://forms.gle/ukNueNuskMkn17zK7 

Місце: онлайн Zoom  

Мета: сформувати в учасників навички та запропонувати інструменти 

парламентської громадянської просвіти, покращити обізнаність виборців про 

парламентську демократію, функції Верховної Ради України, повноваження 

народного депутата України, залучити громадян до роботи парламенту, 

запропонувати інноваційні засоби донесення знань та методи організації 

парламентської громадянської просвіти в округах. 

Учасники: помічники-консультанти, освітяни, регіональні неурядові організації, 

ЗМІ   

10.00-13.30 Онлайн-тренінг «Участь громадськості в роботі парламенту та 

законотворчому процесі. Адвокація».  

https://forms.gle/tB9oxAzv69xAg4LY6
https://forms.gle/ukNueNuskMkn17zK7


      

 

 

 

Другий день тренінгу 

Місце: онлайн Zoom  

Учасники: помічники-консультанти, освітяни, регіональні неурядові організації, 

ЗМІ   

13.00 - 14.00  

учні округу  

Регіональні уроки Освітнього центру Верховної Ради України за участі 

народного депутата України М.С. Мезенцевої 

Місце: онлайн Zoom (офлайн) 

Реєстрація: https://bit.ly/3whhmfp 

Мета: популяризація громадянської парламентської освіти та діяльності Освітнього 

центру Верховної Ради в регіонах, сприяння формуванню громадянських 

компетентностей у школярів, підвищити рівень обізнаності про принципи демократії 

та засади парламентаризму, структуру та функції Верховної Ради України. В ролі 

лекторів на уроці також виступають народні депутати, які розповідають школярам 

про особливості роботи депутатського корпусу та Верховної Ради. 

Учасники: школярі регіону. 
 

 

П’ятниця, 28 травня 

10.00-13.30 Онлайн-тренінг «Участь громадськості в роботі парламенту та законотворчому 

процесі. Адвокація».  

Третій день тренінгу 

Місце: онлайн Zoom  

Учасники: помічники-консультанти, освітяни, регіональні неурядові організації, 

ЗМІ   

10.00-13.30 Онлайн-тренінг «Парламентська громадянська просвіта» (дводенний тренінг) 

Другий день тренінгу 

Місце: онлайн Zoom (офлайн) 

Учасники: помічники-консультанти, регіональні неурядові організації, ЗМІ, освітяни. 

14:30-16:00 Публічна дискусія на тему: «Стамбульська конвенція: міфи і факти» 

Місце: Zoom (онлайн) 

Реєстрація: https://forms.gle/t7WtCXp8L58bXHty5  

Учасники: народні депутати України, представники місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, експерти, 

представники ЗМІ 

 

https://bit.ly/3whhmfp
https://forms.gle/t7WtCXp8L58bXHty5

