Верховна Рада України
Комітет з питань охорони здоров’я
Засідання «круглого столу» на тему:
«Реформування системи реабілітації та
визначення групи інвалідності громадян України»
21 вересня 2018 року
вул. М. Грушевського, 18/2,
кімн. № 12, м. Київ, 14:00
ПРОГРАМА
1.

Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово
КОРЧИНСЬКА Оксана
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я, народний депутат України
Виступи учасників заходу:

2.

СУПРУН Уляна - в.о. Міністра охорони здоров’я України
«Презентація реформи реабілітації»

3.

СВИРИДЕНКО Вадим - Уповноважений Президента України з питань
реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення,
контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в
антитерористичній операції
«Розвиток ветеранського спорту у рамках спортивної реабілітації.
Презентація дорожньої карти проходження учасником АТО медикосоціальної експертної комісії»

4.

ШАМБІР Микола - заступник Міністра соціальної політики України
«Впровадження нових підходів щодо надання реабілітаційних послуг
особам з інвалідністю та підвищення їх якості»

5.

СУШКЕВИЧ Валерій - Уповноважений Президента України з прав людей з
інвалідністю Адміністрації Президента України

6.

БОЙЧУК Анастасія - радник в.о. Міністра охорони здоров’я України
«Перехід до закупівлі послуг з реабілітації»

7.

САМСОНОВА Лариса - генеральний директор директорату інклюзивної та
позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України
«Впровадження в Україні інклюзивної освіти для забезпечення рівного
доступу до освітніх послуг»

8.

БІЛЯНСЬКИЙ Олег - кандидат наук з фізичного виховання і спорту за
спеціальністю фізична реабілітація, доцент кафедри фізичної терапії та

ерготерапії, керівник магістерської програми з фізичної терапії та
ерготерапії, Український Католицький Університет
«Важливість переходу від апаратної до фізичної реабілітації»
9.

ТЕРЕЩЕНКО Олександр - заступник начальника з соціально-гуманітарної
роботи Державної Установи «Академія патрульної поліції», голова ГО
«Асоціація учасників та інвалідів АТО» (Миколаївська область), в минулому
старший солдат 79-ої окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил
України, особа з інвалідністю внаслідок війни 1-ї групи
«Реабілітація для осіб з інвалідністю»

10.

НОВАК Анатолій
- заступник голови ГО «Козацька
(м. Кривий Ріг), особа з інвалідністю внаслідок війни 2-ї групи

вірність»

СІНЬКОВСЬКИЙ Юрій - Народний Герой України, полковник запасу,
бувший заступник 40-го батальйону «Кривбас», особа з інвалідністю
внаслідок війни 2-ї групи
«Порушення законності у діяльності керівництва КЗ «Обласний
клінічний центр медико-соціальної експертизи» Дніпропетровської
обласної ради щодо надання статусу інваліда війни учасникам АТО»
11.

КОРЖ Олексій - начальник Східного міжрегіонального відділу Державної
служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, м. Дніпро
«Стан прав у системі огляду інвалідів війни та призначенні груп
інвалідності учасникам АТО у Дніпропетровській області. Шляхи
вирішення проблемних питань»

12.

ГРІНЕНКО Юрій - директор Українського державного медико-соціального
центру ветеранів війни
«Мультидисциплінарний підхід під час реабілітації ветеранів АТО»

13.

ГОРБАЧ Оксана - керівник відділу комунікаційних та трансформаційних
кампаній БО «СТРАТКОМ УА»
«Досвід участі українських ветеранів у міжнародних змаганнях ІГРИ
НЕСКОРЕНИХ. Досвід та перспективи на майбутнє»
Обговорення

14.

Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу»
КОРЧИНСЬКА Оксана
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я, народний депутат України

