
Верховна Рада України                             

Комітет з питань охорони здоров’я 

  

засідання «круглого столу» на тему: 
 

«Актуальні проблеми забезпечення учасників АТО  

медичною, фізичною та психологічною реабілітацією» 

 
2 березня 2018 року 

вул. М. Грушевського, 18/2, 

кімн. № 12, м. Київ 

14:30  
  

П Р О Г Р А М А 

   14:30 – 

14:40 
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 (регламент 5 хв.) 

   1. СВИРИДЕНКО Вадим Васильович – Уповноважений Президента 

України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які 

одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час 

участі в АТО 

«Ветеранський спорт як елемент загальної системи реабілітації» 

2. ЗАРЕЦЬКА Наталія Євгенівна - керівник Офісу Уповноваженого 

Президента України з питань реабілітації учасників АТО 

ГОЛИК Володимир - радник офісу Уповноваженого Президента 

України з питань реабілітації учасників АТО 

Представлення проекту Закону України “Про реабілітацію осіб, які 

забезпечували державну безпеку України, захист від надзвичайних 

ситуацій, та деяких інших осіб» 

   3. ФЕДОРОВИЧ Наталія Володимирівна – заступник Міністра 

соціальної політики України  

«Актуальні проблеми забезпечення учасників АТО медичною, 

фізичною та психологічною реабілітацією» 

4. ПИСАНКО Віктор Вікторович – начальник лікувально-
профілактичного управління -  заступник начальника Головного 
військово-медичного управління Міністерства оборони України, майор 
медичної служби 

«Забезпечення медичної та медико-психологічної реабілітації 

військовослужбовців Збройних Сил України» 



5. СПИЦЬКИЙ Юрій Миколайович – т.в.о. начальника управління 

психологічного забезпечення Головного управління морально-

психологічного забезпечення Збройних Сил України, полковник  

«Система психологічної реабілітації військовослужбовців Збройних 

Сил України - учасників АТО» 

   6. СУХОРАДА Григорій Іванович – т.в.о. начальника Управління 

фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, полковник 

«Досвід роботи Реабілітаційного центру для військовослужбовців -

учасників бойових дій на фондах навчально-спортивної бази зимових 

видів спорту «Тисовець» 

7. КОВАЛЬ Марія Іванівна – завідувач відділення медичної реабілітації 

Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для 

осіб з інвалідністю «Галичина» 

«Досвід роботи Державної реабілітаційної установи «Центр 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина» з питань 

комплексної реабілітації учасників АТО» 

   8. ШЕВЧЕНКО Віра Георгіївна - кризовий психолог, психолог, волонтер 

психологічної кризової служби громадської організації «Українська 

асоціація фахівців з подолання психотравмуючих подій» 

«Проблеми психологічної реабілітації військовослужбовців Збройних 

Сил України» 

   9. РОЖЕЛЮК Ірина Федорівна – заступник начальника медичного 

реабілітаційного центру «Пуща-Водиця» МВС України, кандидат 

медичних наук 

«Можливості надання реабілітаційної допомоги на базі медичного 

реабілітаційного центру «Пуща-Водиця» МВС України» 

   10. 

 

ЦИБУЛЬКО Інна Олександрівна – завідувач бальнео-

фізіотерапевтичного відділення – психолог Центру медико-психологічної 

реабілітації санаторію «Одеський» ДСНС України 

«Актуальні питання роботи Центру медико-психологічної 

реабілітації санаторію «Одеський» з надання медико-психологічної 

допомоги та реабілітації працівникам ДСНС України та учасникам 

АТО для відновлення їх психологічного, емоційного стану з метою 

якнайшвидшого повернення у стрій» 

  11. ЛИТВИНЕНКО Людмила Іванівна - керівник Кризового центру 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПНУ, координатора 

психологів відділення реабілітації ДУ «Інститут медицини праці імені 

Ю.І. Кундієва НАМНУ»  

ВОЗНІЦИНА Ксенія Борисівна - завідувач відділення реабілітації 

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМНУ»  



«Комплексний підхід до реабілітації ветеранів АТО: медико-

психологічна модель» 

12.   АНДРІЄНКО Оксана Миколаївна – член наглядової ради громадської 

організації «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій» 

(СУВІАТО) 

«Досвід комплексного підходу у забезпеченні реабілітацією учасників 

АТО» 

13. ДМИТРІЄВА Наталія Анатоліївна – радник в.о. Міністра охорони 

здоров’я України  

 «Організація комплексної реабілітації у закладах системи МОЗ 

України та перспективи розвитку» 

14. ГРІНЕНКО Юрій Олександрович – директор Українського 

державного медико-соціального центру ветеранів війни 

«Окремі аспекти комплексної реабілітації демобілізованих бійців 

АТО. Практичний досвід кінезотерапії» 

15. БУРАЧИК Андрій Іванович - начальник комунального закладу 

«Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненської  обласної 

ради 

«Медична, психологічна реабілітація учасників АТО в 

КЗ «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненської  

обласної ради» 

  16. САЛЄЄВА Антоніна Денисівна – директор Українського науково-

дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення 

працездатності  

«Впровадження нових технологій у протезуванні та реабілітації 

пацієнтів зі спінальною травмою» 

   17.    БАЖЕНКОВ Євген Володимирович – директор Виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування України  

«Започаткування програми медико-психологічної реабілітації 

учасників АТО» 

18. МАСЛОВА Віталіна Юріївна - голова правління БО «МБФ «Творча 

Криївка», автор методики комплексної реабілітації «Творча реабілітація» 

«Досвід організації заходів комплексної реабілітації за авторською 

методикою «творча реабілітація» у проектах БО «МБФ «Творча 

Криївка» 

19. ШТОГРИН Роман Леонідович – директор Державної реабілітаційної 

установи «Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Поділля» 

«Елементи психологічної реабілітації – запорука працевлаштування 

людини та її соціалізації» 



20. ОДИНИЦЯ Віктор Васильович – керівник Соціально-психологічного 

центру м. Славутич 

«Модель надання соціально-психологічної допомоги ветеранам війни 

на рівні громади» 

 Обговорення 

   18:50 – 

19:00 

Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»  

КОРЧИНСЬКА Оксана Анатоліївна 

Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я, народний депутат України 

 


