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ПРОГРАМА ЗАХОДУ  

(СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ) 

«ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА» 
 

Дата проведення: 27.07.2021. 

Місце проведення: Готель «КИЇВ», Кришталева зала (м. Київ, вул. 

Грушевського, 26/1). 

Реєстрація учасників: 09:30 – 10:00.  

Час проведення:  10:00 – 16:00. 

Режим проведення: змішаний рижим (офлайн та онлайн режими). 

 

ОРГАНІЗАТОРИ:  

 Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка 

інвалідів»; 

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

Національної асоціації адвокатів України. 

 

ЗАХІД ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:  

 Київської міської державної адміністрації; 

 Національної асоціації адвокатів України. 
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09

30
–10

00
 Реєстрація учасників заходу 

10
00

 –10
45

 Вступне слово та оголошення програми заходу 

- Олександр ВОЗНЮК, Голова Всеукраїнської громадської організації 

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

прав осіб з інвалідністю, що діє в складі НААУ. 

- Тетяна ЛОМАКІНА, радник - уповноважений Президента України з питань 

безбар’єрності. 

- Представник Київської міської державної адміністрації (представник 

уточнюється). 

- Представник Національної асоціації адвокатів України (представник 

уточнюється). 

10
45

– 11
45

 БЛОК 1: 

- Спікер ДМИТРО ЖАРИЙ, член Комітету з питань захисту прав осіб з 

інвалідністю, що діє в складі НААУ. Доповідь та презентація на тему: 

«Захист від дискримінації у сфері страхування». 

- Спікер, представник Міністерства юстиції України. (Тема доповіді 

уточнюється). 

- Cпікер, представник Київської міської державної адміністрації. (Тема 

доповіді уточнюється). 

Час для запитань учасників заходу щодо змісту блоку. 

11
45

 – 13
00

 БЛОК 2: 

- Спікер Антон ГУЛІДІН, секретар Громадської організації «Громадський 

рух «Соціальна єдність». Доповідь та презентація на тему: «Трудові права та 

гарантії  осіб з інвалідністю». 

- Спікер Оксана ЗЕЛЬДИЧ, заступник начальника управління - начальник 

відділу адміністрування рухомим та нерухомим майном управління 

адміністрування державним майном та матеріально-технічного і 

господарського забезпечення апарату Вищого антикорупційного суду. 

Доповідь та презентація на тему: «Індивідуальна програма реабілітації особи 

з інвалідністю». 

- Спікер Ольга ІЛЮШКО, представник ВГОІ «Правозахисна спілка 

інвалідів». (Тема доповіді уточнюється). 

Час для запитань учасників заходу щодо змісту блоку. 

13
00

 – 14
00

 Перерва на обід. 

Дружнє спілкування. 

14
00

 – 14
30

 БЛОК 3: 

- Спікер Богдан ЧИЖ, заступник голови Комітету з питань захисту прав осіб 

з інвалідністю, що діє в складі НААУ. Доповідь та презентація на тему: 

«Захист від домашнього насильства: правові та психологічні аспекти». 

Час для запитань учасників заходу щодо змісту блоку. 

14
30

 – 15
00 

БЛОК 4: 

- Спікер Олег ПОЛОЗЮК, член Комітету з питань захисту прав осіб з 

інвалідністю, що діє в складі НААУ. Доповідь на презентація на тему: 

«Встановлення інвалідності. Складання ІПР. Оскарження рішення МСЕК». 

Час для запитань учасників заходу щодо змісту блоку. 

15
00

 – 16
00

 БЛОК 5: 

- Спікер Олександр ПІДКОВА, член Комітету з питань захисту прав осіб з 

інвалідністю, що діє в складі НААУ. Доповідь та презентація на тему 

«Пільговий проїзд для осіб з інвалідністю».  

- Спікер Ростислав ДЗУНЗА, Голова Громадської організації «Бюро 

соціальних та політичних розробок». (Тема доповіді уточнюється). 

Час для запитань учасників заходу щодо змісту блоку. 

 


