
Верховна Рада України                             

Комітет з питань охорони здоров’я 
 

«Проблемні питання виконання органами виконавчої влади  

Закону України «Про гуманітарну допомогу»  

№ 1192-XIV від 22 жовтня 1999 року зі змінами  

для потреб антитерористичної операції» 
 

20 жовтня 2017 року 

вул. М. Грушевського,18/2,  

кімн.12, м. Київ, 

14:30 

П Р О Г Р А М А 

14:30 – 

14:45 

Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово 

КОРЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна 

Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я, народний депутат України  

Виступи учасників заходу  

1. ІВАНКЕВИЧ Віктор Вікторович - Державний секретар Міністерства 

соціальної політики України 

2. ОСМОЛОВСЬКИЙ Денис Юлійович - директор інформаційного 

агентства «Єдина служба правової допомоги» «Негативні наслідки 

невідповідності підзаконних актів уряду змісту Закону України «Про 

гуманітарну допомогу»  

3. МАТІЙЧУК Олександр Миколайович - начальник відділу медичного 

постачання фармацевтичного центру Національного військово-медичного 

клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», 

підполковник медичної служби 

4. ГАРАЩУК Петро Григорович – голова Громадської ради при 

Міністерстві оборони України 

5. ВАРАВА Валентина Юріївна - менеджер проектів організації ГО 

«Ініціатива Е+»  

«Проблемні питання визнання автотранспорту для медичної евакуації 

для потреб антитерористичної операції» 

6. ЗАРЕЦЬКА Наталія Євгенівна - керівник Офісу Уповноваженого 

Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної 

операції  

7. ШАПОВАЛ Валентин Олександрович - начальник відділу протидії 

злочинам у бюджетній сфері Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України 

8. СУХОРУКОВА Оксана Сергіївна - виконавчий директор БО 

«Благодійний фонд «СВОЇ» 



«Невиконання Міністерством соціальної політики України вимог 

Закону України «Про гуманітарну допомогу»  

9. КОЛОБРОДОВ Андрій Володимирович - заступник начальника відділу 

Головного управління контррозвідувального захисту інтересів Держави у 

сфері економічної безпеки Служби безпеки України 

10. 
МОСКАЛЕНКО Олександр Петрович - директор Департаменту митної 
політики Міністерства фінансів України 

11. МЄЗЄНЦЕВ Василь - керівник БО «Об'єднання волонтерів                              

м. Запоріжжя»  

«Необхідність удосконалення законодавства у сфері надання 

гуманітарної допомоги» 

12. БІЛОУС Дмитро Григорович - голова правління благодійної організації 

«Благодійний фонд Святої Покрови»  

«Проблемні питання діяльності органів державної влади у складі 

робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики»  

13.  СІВІРІН Олексій Миколайович - заступник директора Департаменту 

організації протидії митним правопорушенням Державної фіскальної 

служби України 

14.  ЛІПСЬКА Наталія Сергіївна - керівник організації БО «Благодійний 

фонд «Крила надії»  

«Питання удосконалення законодавства у сфері надання гуманітарної 

допомоги» 

17:45 – 

17:55 

Обговорення 

17:55 – 

18:00 

Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»  

КОРЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна 

Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я, народний депутат України 

 

 


