
 

ПРОГРАМА 

Презентаційного круглого столу 

в межах правозахисної Програми з 

відновлення миру і діалогу  

для внутрішньо переміщених жінок 

 «Голос жінки має силу 2019» 

  

  

12 березня 2019 року  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя, 2019 

 



Дата проведення заходу: 12 березня 2019 року 

Час проведення заходу: 15.00 – 16.30  

Місце проведення: головний корпус Запорізького національного 

технічного університету (вул. Жуковського, 64), 2-й поверх, ауд. 253 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

Виступ з доповіддю – до 10 хвилин 

Питання/відповіді, участь в обговоренні – до 5 хвилин 

 

Модератор круглого столу – Максакова Руслана Миколаївна, 

регіональний координатор правозахисної Програми з відновлення миру і 

діалогу для внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2019» в 

Запорізькій області, експерт Громадської організації «Центр реформ, 

демократії та права», доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

конституційного, адміністративного та трудового права юридичного 

факультету Запорізького національного технічного університету. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

 

ФІЛІЯ ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

УКРАЇНИ» «ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ» 

 

ВАТ «ГАЗЕТА «МИГ»» 

 

ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ZABOR» 

 

 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА 

 

Проект здійснюється за підтримки Інституту міжнародних культурних 

зв’язків (Institut für Auslandsbeziehungen) та Міністерства закордонних справ 

Федеративної Республіки Німеччина. 

 



 

Вступне слово (15:00 – 15:10) 

 

Бєліков Сергій Борисович – ректор Запорізького національного 

технічного університету, доктор технічних наук, професор 
 

Зайцева Валентина Миколаївна – директор Інституту управління 

та права Запорізького національного технічного університету, кандидат 

педагогічних наук, професор 

Основна доповідь (15:10 – 15:30) 

 

Фомін Євген Олександрович – Голова Правління Громадської 

організації «Фундація прав людини» 

Тема: Мета, завдання і напрями реалізації Програми з відновлення миру і 

діалогу для внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 2019» 

Виступи з доповідями (15:30 – 16:10) 

 

Бізденежний Сергій Романович – Голова Ради Громадської 

організації «Центр реформ, демократії та права» 

Тема: Місце та пріоритети Громадської організації «Центр 

реформ, демократії та права» в реалізації Програми з відновлення миру 

і діалогу для внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу 

2019» на території Запорізької області 

Перепелиця Анастасія Михайлівна – радниця з питань внутрішньо 

переміщених осіб в Запорізькій області, Програма Радників 

Тема: Інтеграція  внутрішньо переміщених осіб у громади 

Запорізької області 

Шалагінова Анастасія Володимирівна – суддя-спікер 

Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя 

Тема: Судовий захист внутрішньо переміщених осіб 

Комліченко Ксенія Олегівна – помічник судді Комунарського 

районного суду міста Запоріжжя 

Тема: Проблеми підсудності справ внутрішньо переміщених осіб 

Яркіна Олена Василівна – адвокат, тренер Тренінгового центру 

Центральної виборчої комісії України  

Тема: Особливості реалізації виборчого права внутрішньо 

переміщеними особами 



Участь у загальній дискусії (16:10 – 16:30) 

 

Арабаджиєв Дмитро Юрійович – доктор політичних наук, доцент, 

зав. кафедри загальноправових та політичних наук Запорізького 

національного технічного університету 

Бабак Максим Андрійович – заступник начальника відділу  

 представництва Другого запорізького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Громадський омбудсмен із 

захисту виборчих прав ВПО «Громадянська мережа «ОПОРА». 

Бочелюк Віталій Йосипович – доктор психологічних наук, 

професор, зав. кафедри психології Запорізького національного 

технічного університету, експерт Громадської організації «Центр 

реформ, демократії та права» 

Гайворонська Таісія Олексіївна – кандидат філософських наук, 

доцент, декан факультету соціальних наук Запорізького національного 

технічного університету 

Дємєнєва Олена Василівна – регіональний представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій 

області 

Дергач Маргарита Альфритівна – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри психології Запорізького національного технічного 

університету 

Забава Ніна Миколаївна – Голова Правління Запорізької обласної 

організації Товариства «Знання» України, заступник голови обласної 

ради жінок 

Купін Арнольд Павлович – кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права 

Запорізького національного технічного університету 

Леоненко Тетяна Євгенівна – доктор юридичних наук, доцент, зав. 

кафедри кримінального, міжнародного та цивільного права Запорізького 

національного технічного університету, експерт Громадської організації 

«Центр реформ, демократії та права» 

Остапенко Галина Вікторівна – Заступник начальника управління 

соціального захисту населення Запорізької міської ради 

Островська Наталія Василівна – кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент кафедри журналістики Запорізького національного 

технічного університету  

Пальченкова Вікторія Михайлівна – доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та 

трудового права Запорізького національного технічного університету 

Пенчук Інна Леонідівна – доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор, завідувач кафедри журналістики та української філології 

Інституту журналістики та масової комунікації Класичного приватного 



університету, ліцензований медіатренер, телеведуча, журналіст. 

Ініціатор та реалізатор низки освітніх, соціалізуючих, профосвітніх 

проектів та проектів для дітей та підлітків-ВПО, жінок та громадських 

діячів 

Погребна Вікторія Леонідівна – доктор філологічних наук, 

професор, зав. кафедри журналістики Запорізького національного 

технічного університету 

П'ятигорець Роман Миколайович – голова Запорізької обласної 

громадської організації «Комітет виборців України» 

Сергєєва Ольга Костянтинівна – заступник начальника Служби у 

справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації  

Смолярова Марина Леонідівна – кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та 

трудового права Запорізького національного технічного університету 

Снігур Наталія Валеріївна – психолог, арт-терапевт, член ВГО 

«Арт-терапевтична асоціація». 

Суліма Владислав Павлович – заступник голови правління 

Громадської організації «Міський центр допомоги» 

Трипольська Маргарита Ігорівна – голова Громадської організації 

«Незалежний центр правових досліджень та ініціатив», регіональний 

консультант Асоціації міст України, кандидат юридичних наук, доцент 

Тучков Сергій Сергійович – суддя Комунарського районного суду 

міста Запоріжжя, кандидат юридичних наук, доцент 

Філей Юрій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, 

декан юридичного факультету Запорізького національного технічного 

університету 

Хітрова Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри журналістики Запорізького національного технічного 

університету 

Чумаченко Ігор Миколайович – голова постійної комісії 

Запорізької міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, 

приватизації, архітектури та земельних відносин, кандидат юридичних 

наук, доцент 

 

 

 

Підведення підсумків  

Ухвалення рекомендацій круглого столу 

Закриття 

Кава-брейк 



Для нотаток 

 

 


