
ПРОГРАМА 
онлайн Круглого столу 

«Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні:  
державна політика, нормотворення та правозастосування» 

20 листопада 2020 р. 
14.00 – 17.00 год. 

 

Формат Круглого столу: панельна онлайн дискусія (режим відеоконференції, платформа 
ZOOM ) 

Модератори: Лариса Гретченко,  адвокат, заступник Голови Комітету з сімейного права 
НААУ, керівник Центру «Адвокат дитини» Вищої школи адвокатури НААУ 

Час Тема, експертна думка Спікери, експерти 
13.45 – 
14.00 

Реєстрація учасників на платформі 
ZOOM 

 

14.00 – 
14.15 

Відкриття Круглого столу.  
Вітальне слово. 
 

Вітальне слово організаторів 
заходу, представників органів та 
служб системи ювенальної 
юстиції, міжнародних та 
вітчизняних правозахисних 
організацій 

14.15 – 
14.45 

Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини в 
Україні:  ключові пріоритети 
розбудови ефективної системи захисту 
прав та інтересів дитини. 
 
 
Експертна думка «Пряме застосування 
Конвенції про права дитини в 
діяльності правозастосовних органів: 
зарубіжний досвід» 

Спікер: Лариса Гретченко, 
адвокат, заступник Голови 
Комітету з сімейного права 
НААУ, керівник Центру 
«Адвокат дитини» Вищої школи 
адвокатури НААУ 
 
Експерт: Наталя Крестовська, 
доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедрою 
морського права Національного 
університету «Одеська морська 
академія» 
  

14.45 – 
15.15 

Конвенція про права дитини:  світовий 
досвід та місце «дитячої Конституції» 
у національній правовій системі 
України 
 
 
 
Експертна думка: «Процесуальні 
процедури, дружні до дитини, як 
вимоги сучасного кримінального 
процесу: погляд правозахисника» 
 

Спікер: Ольга Поєдинок, 
 к. ю. н., адвокат, доцент кафедри 
міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин 
Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка,  
 
Експерт: Олексій Лазаренко, 
правозахисник, кандидат 
педагогічних наук, віце – 
президент ГО «Всеукраїнська 
фундація «Захист прав дітей» 
 
 



 

 

15.15 –  
15.45 

 Право на здорове дитинство: 
міжнародні стандарти та державна 
політика у галузі охорони здоров’я і 
формування здорового способу життя 
дітей  
 
Експертна думка: «Право на освіту 
невакцинованих дітей: судовий підхід 
до вирішення проблеми» 
 
 

Спікер: Наталія Чорновус, 
адвокат, член Комітету 
медичного і фармацевтичного 
права та біоетики НААУ 
 
 
Експерт: Вікторія Валах 
адвокат, кандидат юридичних 
наук, доцент, доцент кафедри 
цивільно-правових дисциплін 
економіко-правового факультету 
Одеського національного 
університету імені І.І. 
Мечникова, член Європейської 
асоціації медичного права 
(EAHL) 

15.45 – 
16.15 

Захист дітей від насильства в Україні: 
потреба удосконалення національного 
законодавства відповідно до 
міжнародних зобов’язань 
 
Експертна думка: «Напрями 
підвищення ефективності захисту 
дітей від домашнього насильства та 
насильства із використанням 
інформаційних систем» 
 
 

Спікер: Христина Кіт, 
адвокатка, к.ю.н., голова 
Асоціації жінок-юристок України 
«ЮрФем» 
 
Експерт: Георгій Попов,  
доктор юридичних наук, 
національний експерт у проектах 
Ради Європи «Боротьба з 
насильством щодо дітей в 
Україні» (2020 рік) та 
«Дотримання прав людини у 
системі  кримінального 
правосуддя України» (2020 рік). 
 

16.15 –  
16.45 

Правосуддя, дружнє до дитини: 
імплементація міжнародних механізмів 
захисту  прав дітей у конфлікті з 
законом та у контакті з законом. 
 
Експертна думка: «Імплементація 
міжнародних стандартів захисту прав 
дітей у контакті з законом. 
Впровадження моделі Барнахуз в 
України» 
 

Спікер: Ігор Свєтлічний,  
адвокат, голова секції відновного 
правосуддя Комітету захисту 
прав людини НААУ 
 
 
Експерт: Юлія Усенко, 
начальник Департаменту захисту 
інтересів дітей та протидії 
насильству Офісу Генерального 
прокурора. 
 

16.45 –  
17.00 

Тематична дискусія. Відповіді спікерів 
на запитання учасників заходу 
Підсумки. Резолюція. 

 
Спікери, експерти , учасники. 


