
     

                                                                                                                                                                                          
 
 

Організатор -  «ВГО  «ВІЛЬНІ» 

 
 

ПРОГРАМА 
Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Актуальні проблеми соціально-правового статусу осіб, постраждалих під час проведення АТО» 
 

19 квітня 2017р., 12:00, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А ауд.307 
09:00-10:00 Реєстрація учасників 
10:00-12:00 Пленарне засідання 

12:00-13:00 Кава-брейк 
13:00-16:00 Робота панелей конференції 
16:00-17:00 Підбиття підсумків та формулювання 

рекомендацій  

 
  



     

                                                                                                                                                                                          
 
 

 
Панель № 1 конференції 

«Правовий статус осіб, які постраждали під час проведення АТО» 

Питання для обговорення: 

 Система законодавства України у сфері захисту прав учасників АТО. 

 Імплементація в українському законодавстві актів міжнародного права стосовно проведення АТО. 

 Діяльність України в боротьбі та протидії міжнародного тероризму.  

 Відповідальність осіб, які порушують законодавство України про АТО. 

 Формування державної правової політики щодо правового статусу осіб, постраждалих під час проведення АТО. 

 Надання правової допомоги особам, постраждалим під час збройного конфлікту на території України. 

 

Панель № 2 конференції 

«Соціальна політика щодо учасників АТО та цивільних, які постраждали під час збройного конфлікту» 

Питання для обговорення: 

 Формування пріоритетних напрямів соціальної політики щодо учасників АТО та членів їх сімей. 

 Психосоціальна реабілітація учасників АТО та членів їх сімей. 

 Надання медичної допомогиучасникам АТО та цивільним, якіпостраждалипід часзбройного конфлікту. 

 Порядок пенсійного та соціального забезпечення учасників АТО та цивільних, які постраждали під час збройного конфлікту. 

 Реалізація права на освіту учасниками АТО та цивільними, які постраждали під час збройного конфлікту. 

 
 



     

                                                                                                                                                                                          
 
 

Учасники засідання: 
1. Буяшенко В.В., д.ф.н., професор, ректор АПСВТ. «Вітальне слово». 

2. Семигіна Т.В., д.політ.н., доцент, проректор з наукової діяльності АПСВТ. Тема доповіді: «Психосоціальна реабілітація комбатантів: міжнародна та вітчизняна практика». 

3. Мельник О.М., к.н. з д.у., доцент, декан юридичного факультету АПСВТ. «Вітальне слово». 

4. Казимир М.М., проректор з інфраструктури Університету Державної фіскальної служби України. «Вітальне слово». 

5. Савицька О.І., начальник організаційно-розпорядчого відділу Університету Державної фіскальної служби України. «Вітальне слово». 

6. Мась Н.М., к.психол.н., учасник бойових дій, начальник відділу науково-дослідного центру Військового інституту Національного університету імені Тараса Шевченка, 

підполковник. Тема доповіді:  «Особливості проведення психологічної реабілітації учасників АТО».  

7. Курило В.С., народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, 

Данилюк О.А., заступник керівника секретаріату  Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Кравченко В.В. 

професор кафедри конституційного, адміністративного і господарського права АПСВТ, к.ю.н., професор. Тема доповідей: «Питання вдосконалення законодавчого регулювання статусу 

людини в зоні АТО». 

8. Пухтинський М.О., старший науковий співробітник Інституту держави та права НАН України ім.. В.М. ім.. В.М. Корецького, к.ю.н., доцент. Тема доповіді: «Волонтерський рух як 

форма контролю у місцевому самоврядуванні». 

9. Батанов О.В., провідний науковий співробітник Інституту держави та права НАН України ім.. В.М. ім.. В.М. Корецького, д.ю.н., професор. Тема доповіді: «Муніципальні служби 

захисту прав людей, що постраждали в зоні АТО». 

10.  Приходько Х.В., головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, д.ю.н., професор. Тема доповіді: Місцеве самоврядування в умовах особливих 

правових режимів в Україні: постановка проблеми». 
11.   Кучер Г.І., Заслужений працівник соціальної сфери України, начальник управління  праці та соціального захисту населення Уманської міської ради.  Тема доповіді: «Стратегія  

психосоціальної реабілітації учасників АТО».        
12. Марцеляк О.В., завідувач кафедри конституційного права Національного університету ім. Тараса Шевченка, д.ю.н., професор.  

13. Ключковський Ю.Б., доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Тема доповіді: «Проблеми 

проведення місцевих виборів в зоні проведення АТО». 

14. Корольова В.В., доцент кафедри державно-правових дисциплін  Університету економіки та права «КРОК», к.ю.н., доцент. Тема доповіді: «Правові проблеми забезпечення 

екологічної безпеки на тимчасово окупованих територіях». 

15. Соколенко Л.О., член правління Комітету захисту конституційних прав та свобод громадян (м. Луганськ). 

16. Мосьондз С. О., проректор Університету сучасних знань, д.ю.н., професор. Тема доповіді: «Актуальні проблеми адміністративно-правового статусу осіб». 

17. Янчук А.О, заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України, д.ю.н., професор. Тема доповіді: Окремі питання удосконалення правового статусу осіб, 

постаждалих у зоні АТО». 

18. Козирєв М.К., голова Правління ГО «Комітет захисту конституційних прав та свобод громадян». Тема доповіді: «Шляхи подолання дискримінації переселенців і тих осіб, що 

залишилися на контрольованій території». 

19. Слобожан О.В., Директор Департаменту з питань регіонального розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України, канд. наук з державного управління. Тема доповіді: «Проблеми 

бюджетного забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб» 



     

                                                                                                                                                                                          
 
 

20. Волошин Ю.О., д.ю.н., професор, завідувач відділу теорії і практики законотворчої діяльності, директор Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної 

Ради України. Тема доповіді: «Конституційна реформа та Мінські угоди: перспективи реалізації». 

21. Сидоренко  І. О., к.е.н., PhD, доцент, доцент Академії праці, соціальних відносин і туризму. Тема доповіді: «Продуктова  політика  підприємств сфери туризму як важлива складова 

економічного розвитку». 

22. Ховпун О.С. к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму. Тема доповіді: «Український 

Легіон».  

23. Журавель Я.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права. Тема доповіді: «Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні 

соціальних прав учасників АТО». 

24. Циганчук  Н.А., к.ю.н., доцент кафедри  трудового та цивільного права Академії  праці, соціальних відносин і туризму. Тема доповіді: «Проблеми соціального захисту  учасників 

АТО».  

25. Дідківська Г.В., завідувач кафедри кримінального права та кримінології, професор кафедри кримінального права та кримінології університету ДФС України, доцент. Тема доповіді:  

«Україна  як учасник протидії  міжнародному тероризму». 

26. Настюк А.А., к.ю.н., доцент кафедра конституційного, адміністративного та господарського права, юридичного факультету АПСВ. Тема доповіді:  «Протидія деструктивним рухам, 

щодо територіальної цілісності  Київської Русі». 

27. Лебідь Т.І., завідувач навчальної лабораторії кафедри кримінального права,  процесу та криміналістики. Тема доповіді: «Гарантії соціального захисту як один із елементів правового 

статусу учасників АТО». 

28. Салимон А.В., громадський активіст. Тема доповіді: «Актуальні проблеми учасників антитерористичної операції у сфері соціального захисту».  

29. Листопадова О.С., студентка Навчально-наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ. Тема доповіді: «Державна політика щодо надання правового статусу 

учасника АТО». 

30. Калиновський Б.В., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ. Тема доповіді: «Проблеми надання та 

забезпечення статусу учасника АТО». 

31. Варушечкіна В., Школьнік Р., студенти Університету державної фіскальної служби України. Тема доповідей: «Визначення тероризму як антисоціального явища». 

32. Полєва Н.М., асистент кафедри електроніки та ОТ Національного транспортного університету. Тема доповіді: «Освіта учасників АТО та порядок, якого так довго чекали». 

33. Лавренюк В., активіст Громадської організації «Юридична сотня» (м. Київ).  Тема доповіді:  «Психологічна та медична реабілітація військовослужбовців: що нового в 

законодавстві». 

34. Кравченко О.М., аспірант кафедри конституційного, адміністративного та господарського права Академії праці, соціальних відносин і туризму.  Тема доповіді:  «Стан охорони 

комерційної таємниці суб’єктів господарювання  на тимчасово окупованих територіях України та в зоні проведення АТО». 

                                                                   


