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ПРОГРАМА ЗАХОДУ  

«СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ» 
 

Дата проведення: 28.10.2021 року 

Реєстрація учасників: 14:00 – 14:30 

Час проведення: 14:30 – 18:00  

Місце проведення: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 6 поверх (Національна 

асоціація адвокатів України) 

Модератор: Вознюк Олександр, Голова Всеукраїнської громадської організації 

інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів», Голова Комітету з питань захисту 

прав осіб з інвалідністю, що діє в складі НААУ. 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ:  

• Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка 

інвалідів»; 

• Комітет з питань захисту прав осіб з інвалідністю, що діє в складі 

Національної асоціації адвокатів України; 

• Комітет з сімейного права, що діє в складі Національної асоціації адвокатів 

України; 

• Громадський рух «Соціальна єдність». 

Захід відбуватиметься за підтримки Київської міської державної 

адміністрації, Національної асоціації адвокатів України, Центру «Адвокат 

дитини» та Вищої школи адвокатури. 

 

У режимі онлайн-конференції до заходу можна буде долучитися за допомогою 

платформи ZOOM за посиланням:  

https://us02web.zoom.us/j/81222459505?pwd=UDM1MlE2MnJBckFubG5xak4rT2F

TUT09. 

Ідентифікатор конференції: 812 2245 9505. Код доступу: 189576. 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81222459505?pwd=UDM1MlE2MnJBckFubG5xak4rT2FTUT09
https://us02web.zoom.us/j/81222459505?pwd=UDM1MlE2MnJBckFubG5xak4rT2FTUT09


П Р О Г Р А М А  З А Х О Д У  
 

Четвер, 28 жовтня 2021 року 

14:00 – 14:30 
Реєстрація учасників. 

Вітальна кава 

Вітальне слово та оголошення програми заходу 

(14:30 – 17:30) 

Валентин  

ГВОЗДІЙ 

Заступник Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради 

адвокатів України 

Олександр 

ВОЗНЮК 

Голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів 

«Правозахисна спілка інвалідів», Голова Комітету з питань захисту 

прав осіб з інвалідністю, що діє в складі НААУ 

Віталій 

КЛИЧКО 
Голова Київської міської державної адміністрації, міський голова 

Петро  

РЯБЕНКО 
Голова Ради адвокатів міста Києва 

Виступи учасників Круглого столу 

(15:00 – 17:30) 

Олександр 

ВОЗНЮК 

Голова Всеукраїнської 

громадської організації 

інвалідів «Правозахисна 

спілка інвалідів», Голова 

Комітету з питань захисту 

прав осіб з інвалідністю, що 

діє в складі НААУ 

Право на житло дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа. 

Захист житлових прав дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа 

Віталій 

КЛИЧКО 

Голова Київської міської 

державної адміністрації, 

міський голова 

Куди звертатись  за допомогою 

дітям-сиротам, дітям, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з 

їх числа у випадку складних 

життєвих обставин? 

Любов  

КРУПНОВА 

Заступник Голови Вищої 

кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії 

адвокатури 

Мій власний успіх та досвід у 

кар’єрі  

Борис  

ЛЕБЕДЦОВ 

Заступник Міністра соціальної 

політики України 

Право дітей-сиріт на оформлення 

пенсії в разі втрати годувальника 

Марина  

ПОПАТЕНКО 

Заступниця Міністра молоді 

та спорту України 

Взаємодія місцевих органів 

виконавчої влади з питань 

здійснення контролю за умовами 

утримання і виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в 

прийомних сім`ях та дитячих 

будинках сімейного типу, 

соціального супроводження 

прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу 

Артур  

СЕЛЕЦЬКИЙ 

Заступник Міністра освіти і 

науки України з питань 

цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

Реалізація права на освіту та пільги 

щодо здобуття освіти, передбачені 

законодавством для дітей сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа 



Микола 

КУЛЕБА 

Уповноважений Президента 

України з прав дитини  

(12.2014 – 06.2021) 

Право на реабілітацію та 

оздоровлення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа 

Катерина  

ПАВЛІЧЕНКО 

Заступник Міністра 

внутрішніх справ 

Порядок реєстрації дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа після 

закінчення закладів освіти 

Антон  

ГУЛІДІН 

Радник Міністра внутрішніх 

справ України, секретар 

Громадського руху 

«Соціальна єдність» 

Працевлаштування осіб з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування: правові 

аспекти, які варто знати 

Валерій  

ТАНЦЮРА 

Начальник Служби у справах 

дітей та сім’ї Київської міської 

державної адміністрації 

Матеріальне забезпечення дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, учнів та 

студентів з їх числа 

Михайло  

ХАРІН 

Директор Регіонального 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

у місті Києві 

Право на безкоштовну правову 

допомогу дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа 

Наталія  

БУКІНА 

Керівник ГО «Центр ініціатив 

зі сталого розвитку» 

Подолання та профілактика 

сирітства в Україні 

Оксана  

ЛАЗЕБНИК 
Волонтерка, громадський діяч 

Соціальна адаптація дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування по завершенню закладу 

освіти 

Владислав  

МАШКІН 

Голова Національної 

соціальної сервісної служби 

України 

Право дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа на 

соціальні, медичні, адміністративні 

та інші послуги 

Лариса  

ГРЕТЧЕНКО 

Заступник Голови Комітету з 

сімейного права, що діє в 

складі НААУ,  керівник 

центру «Адвокат дитини» 

Вищої школи адвокатури 

НААУ, медіатор 

Механізм провадження органами 

опіки та піклування діяльності, 

пов'язаної із захистом прав дитини 

Олена  

ГОЛУБ 

Експертка, психологиня, 

громадська діячка, лідерка 

жіночого руху 

Становлення дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського 

піклування та осіб з їх числа як 

відповідальної, успішної 

особистості 

Члени Комітету з питань захисту прав осіб з інвалідністю, що діє в складі НААУ 

Члени Комітету з сімейного права, що діє в складі НААУ 

Представники ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів» 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування навчально-реабілітаційних 

центрів, шкіл-інтернатів та спеціалізованих шкіл міста Києва 

Обговорення та підведення підсумків 

(17:30 - 18:00) 

Завершення роботи. Спільне фото 
 


