
Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 

 

Засідання «круглого столу» на тему: 

«Забезпечення права на охорону здоров’я недієздатних осіб:  

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 

 

28 вересня 2018 року, 14:00 

м. Київ, вул. М. Грушевського, 18/2, 
кімн. № 12 

 
П Р О Г Р А М А 

 

13:30 - 14:00 Реєстрація учасників засідання «круглого столу» 

14:00 - 14:10 Відкриття засідання «круглого столу», вступне слово 
 

Ірина СИСОЄНКО  – 

заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я, народний депутат України 

 

    Вітальне слово: 

  РОБЕРТ ВАН ВОРЕН - виконавчий директор міжнародної 

організації «Права людини у сфері психічного здоров’я  -  

Федерація Глобальна ініціатива в психіатрії», Нідерланди 
 

  «Психоневрологічні інтернати в Україні  - реформа, що давно      

назріла» 
 

14:15 - 14:20 Семен ГЛУЗМАН - президент Асоціації психіатрів України 

 Виступи учасників «круглого столу»: 

14:20 – 14:30 Ірина ПІНЧУК - директор Українського науково-дослідного 

інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства 

охорони здоров'я України  

«Реалії правозастосування у психіатрії в Україні» 

 

14:30 – 14:40 Лілія СЕКЕЛИК - партнер, адвокат юридичної компанії LECON 

«Судовий захист прав недієздатних осіб» 

14:40 – 15:10 Показ фільму з інтерв’ю з мешканцями психоневрологічних 

інтернатів на підставі звіту міжнародної організації «Права 

людини у сфері психічного здоров’я - Федерація Глобальна 

ініціатива в психіатрії» (авторське право належать 

Міжнародній організації «Права людини у сфері психічного 

здоров’я – Федерація Глобальна ініціатива в психіатрії») 



15:10 – 15:20 Грехем ТОРНІКРОФТ – професор, провідний європейський 

спеціаліст з позаінституційної психіатрії, Кінгс-коледж, 

Великобританія  
 

«Враження іноземного експерта» 
 

15:20 – 15:30 Довілє ЮОДКАЙТЕ – юрист, голова Форуму інвалідів, Литва 
 

«Чи можлива демократія без дотримання прав людини?» 
 

15:30 – 15:40 Альберт ФЕЛЬДМАН – директор Україно-ізраїльського 

Інституту стратегічних досліджень імені Голди Меїр, доктор 

психології, Ізраїль 
 

«Потенціал громадянського суспільства у боротьбі за якість 

життя недієздатних осіб. Досвід Ізраїлю» 

 

15:40 – 16:30 Обговорення: 

   Зоряна ЧЕРНЕНКО - доцент Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», доктор правових наук, головний 

експерт медичної групи Реанімаційного Пакету Реформ  

 Олена ВІНГЛОВСЬКА - керівник Школи європейського права та 

арбітражу 

 Тетяна ЯБЛОНСЬКА - правозахисник 

 Раїса КРАВЧЕНКО - представник громадської організації 

 Максим МАРУНКЕВИЧ  - завідувач судово-психіатричного 

відділення ВОПНЛ, віце-президент «Асоціації судових психіатрів 

України» 

 Олена ФАРТУШНА - заступник начальника Управління 

інтегрованих соціальних послуг - начальник відділу розвитку 

послуг для громадян похилого віку Міністерства соціальної 

політики України 

 Максим БАРИШНІКОВ - член Української асоціації юристів  

   Юлія ПІЄВСЬКА - представник громадської організації  

 Юрій ЗАКАЛЬ -  заступник головного лікаря Львівської обласної 

психіатричної лікарні, головний позаштатний спеціаліст 

департаменту охорони здоров’я з психіатрії 

 Валерій БУНЯК - керуючий партнер адвокатського об'єднання 

«Бі Ес Бі Партнерс» 

 Ірина СЕРГІЄНКО - представник секретаріату Уповноваженого 

ВРУ з прав людини 

 Зеленов КОСТЯНТИН - представник  ТМО «Психіатрія» 

16:30 – 16:40 Підбиття підсумків, закриття засідання «круглого столу» 

Ірина СИСОЄНКО  –  

заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я, народний депутат України 

«Рекомендації законодавцю, уряду та суспільству» 
 

 

 


