Верховна Рада України
Комітет з питань охорони здоров’я
Засідання «круглого столу» з нагоди Дня матері
16 травня 2018 року, 14:30
м. Київ, вул. М. Грушевського, 5,
конференц-зала
ПРОГРАМА
14:30 - 14:40 Відкриття засідання «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 представників
духовенства
Вітальне
слово
митрофорного
протоієрея
Української
Автокефальної Православної Церкви, духівника Фонду пам'яті
Блаженнішого Митрополита Мефодія
ОТЦЯ РОМАНА БУДЗИНСЬКОГО
Вітальне
слово
митрофорного
протоієрея,
керівника
Департаменту зовнішніх зв’язків Української Греко-Католицької
Церкви
ОТЦЯ ОЛЕКСИ ПЕТРІВА
Вітальне слово Муфтія
України «УММА»

Духовного

управління

мусульман

ШЕЙХА САЇДА ІСМАГІЛОВА
15:00 - 15:05

НАЛАН ДАЛ - представник громадської організації (Туреччина)
Тематична доповідь

15:05 - 15:10

СУБАСІК МУНІРА - представник громадської організації (Боснія і
Герцеговина)
Тематична доповідь

15:30 - 15:35

НІКОЛІНА КОЙОВИЧ
(Чорногорія)

- представник громадської організації

Тематична доповідь
15:10 - 15:15

КЬОНГ ІН ВАН ДЕ ВЕН – юридичний опікун і дитячий адвокат
голландської установи опіки для неповнолітніх шукачів притулку,
яких не супроводжують дорослі (Нідерланди)
«Виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,
безпека». Досвід Нідерландів”

15:15 - 15:20

МАРТА МАРІЯ КАРВАЛЬО – голова Федерації жінок за мир у
всьому світі (Португалія)
«Виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,
безпека». Досвід Португалії”

15:40 - 15:45

ТАТАРЧУК Тетяна Феофанівна - заступник директора Інституту
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України з наукової роботи,
керівник Державного Центру планування сім’ї та репродукції людини
«Здоров’я жінки-матері як запорука здоров’я нації»

15:45 - 15:50

ЖЕГУЛОВИЧ Володимир Генріхович - доцент кафедри № 1
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
«Стан забезпечення медичною допомогою матері та дитини»

15:50 - 15:55

ВОВК Володимир Семенович - заступник директора департаменту
захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики
України
«Соціальний захист матерів і дітей в Україні»

15:55 - 16:00

КОЦЕБА Тетяна Юріївна
– голова правління громадської
організації «Федерація жінок за мир у всьому світі»
«Пропозиції про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення належного рівня захисту багатодітних сімей»

16:00 - 16:05

КОЗЛОВА Галина Михайлівна - директор Київського міського
центру сім’ї «Родинний дім»
«Сімейні цінності як фактор
інтелектуального здоров’я»

16:05 - 16:10

духовного,

фізичного

та

ЮРЧЕНКО Ольга Іванівна - директор Житомирського міського
центру для сім’ї, дітей та молоді
«Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей з досвіду
роботи м. Житомира»

16:10 - 16:15

ЛУПОВА Ольга Зігмундівна - голова правління
організації Клуб «Імпульс», Дніпропетровська область

громадської

«Досвід впровадження ГО Клуб «Імпульс» корекційних програм для
осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та осіб, які є потерпілими від
домашнього насильства. Досвід формування готовності молоді до
створення сім’ї»
16:15 - 17:45

Обговорення
КРАВЧЕНКО Наталя - мати загиблого Героя АТО
АРТЕМЕНКО Альона – представник ГО багатодітних сімей
ТОКАР Галина Василівна - голова громадської організації батьків
дітей з інвалідністю „Богдан”
ІБРАГІМ Юлія Сергіївна - президент громадської організації

«Асоціація багатодітних сімей «АММА»
КРАВЧУК Вікторія Миколаївна - голова відокремленого підрозділу
ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» у м. Києві,
мати загиблого бійця в АТО
ОЛАД’ЄВА Ганна – представник ГО
ТУРУСОВА Олена Валентинівна - багатодітна мати, голова ГО
«Спілка сімей і родин загиблих, померлих, безвісті зниклих у зоні
АТО», м. Івано-Франківськ
17:45 - 18:00

Підбиття підсумків та закриття «круглого столу»
БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна - народний депутат України,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,
модератор заходу

