
Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 

Засідання «круглого столу» на тему: 

 «Роль жінки у збереженні здоров'я сім'ї і нації» 

03 березня 2017 року, 14:30  

м. Київ, вул. М. Грушевського, 5,  конференц-зала 

  

П Р О Г Р А М А 

 

14:30 - 14:40 

                       Відкриття «круглого столу» 

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна - народний депутат України, 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 

модератор заходу 

14:40 - 15:00 Вітальне слово народних депутатів України та почесних гостей  

15:00 - 15:05 Нагородження Святійшим Патріархом Київським і всієї                     

Руси-України  Філаретом медаллю «За жертовність»: 

Жебровської Філі Іванівни - генерального директора ПАТ «Фармак» 

Гуменюка Миколи Івановича - генерального директора корпорації 

«Юрія-Фарм» 

 Виступи учасників «круглого столу»: 

15:05 - 15:10 ЛУТКОВСЬКА Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини 

Тематична доповідь  

15:10 - 15:15 ПІНЧУК Ірина Яківна – директор Українського науково-дослідного 
інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства 
охорони здоров’я України 

«Роль жінки у збереженні психічного здоров’я людини та нації» 

15:15 - 15:20 РУТИЦЬКА Владислава Валеріївна – радник Міністра аграрної 

політики та продовольства України 

«Вирішення завдань якісного медичного обслуговування в сільській 

місцевості» 

15:20 - 15:25 КОЛЕСНІК Олена Олександрівна – директор Національного інституту 

раку Міністерства охорони здоров’я України 

«Роль жінки у збереженні здоров’я родини. Погляд онколога» 

15:25 - 15:30 ОРЄХОВА Лариса Сергіївна – директор Інституту дерматології та 

косметології доктора Богомолець 

«Роль жінок у зменшенні смертності від меланоми» 

15:30 - 15:35 ТАТАРЧУК Тетяна Феофанівна - заступник директора Інституту 

педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України з наукової роботи, 

керівник Державного Центру планування сім’ї та репродукції людини, 

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Дитяча 

гінекологія» 

«Здоров'я жінки – здоров'я нації»  

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/px_edu_testcentr_bulakh_iy.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/px_edu_testcentr_bulakh_iy.html


15:35 - 15:40 МІХНЮК Ірина Володимирівна – голова правління громадської 

організації «Крила 8 сотні» 

«Вплив втрати чоловіка, сина під час війни на фізичний та емоційний 

стан жінки. Пропозиції подолання наслідків втрати» 

15:40 - 15:45 ШМАТКО Раїса Юріївна – лідер Всеукраїнського жіночого руху              

«За вільну Україну» 

«Жінки, яким не байдуже» 

15:45 - 15:50 ПОПОВА Діана Олегівна - директор Департаменту культури Київської 

міської державної адміністрації  

Тематична доповідь 

15:50 - 15:55 СТАВНІЙЧУК Марина Іванівна – голова правління громадської 

організації «За демократію через право» 

 «Жіноцтво як активний фактор політики і процесу миротворчості» 

15:55 - 16:00 МАЛИХІНА Тетяна Ігорівна – депутат Одеської міської ради VII 

скликання, голова постійної комісії облради з питань охорони здоров’я  

«Жінка - цілюще джерело» 

16:00 - 16:05 ОЛЕФІР Лілія – координаторка проекту Український центр контролю за 

тютюном громадської організації «Життя» 

«Гендерні аспекти боротьби з тютюновою епідемією: розширення 

прав і можливостей жінок в Україні» 

16:05 - 16:10 ВАСИЛЕНКО Ксенія Микитівна – шеф-редактор Інтернет-видання 
«Лівий берег» 

Тематична доповідь 

16:10 - 16:15 ГОЦЬ Юлія Іванівна – координатор громадської платформи «Люди 

допомагають людям» 

«Роль жінки у вихованні дітей, батько яких загинув під час проведення 
АТО» 

16:15 - 16:20 ВОРОНКОВА Наталя Олегівна – голова громадської  організації 

«Волонтерська сотня «Доброволя» 

Тематична доповідь 

16:20 - 16:25 ГУБЕНКО Інна Яківна - ректор Черкаської медичної академії 

Виступ за бажанням 

16:25 - 16:50 Підбиття підсумків та закриття «круглого столу» 

БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна  - народний депутат України, 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я  

 


