
Круглий  стіл 
 « Європейські стандарти захисту прав дитини в Україні» 

 
Дата проведення: 10 грудня 2014 року 
Початок: 15.00 год. 
Місце проведення: Навчально-науковий інститут права та психології   

    Національної Академії Внутрішніх справ України  
     вул. Кудряшова, 8 

Всього учасників: 40 осіб 
 

Учасники заходу:  Берлач А.І., доктор юридичних наук, професор КНУ 
імені Т. Шевченка; 

Сердюк В.В., заступник керівника апарату Вищого 
спеціалізованого суду; 

Басай О.В., Голова Київського окружного 
адміністративного суду; 

Титаренко В.А., кандидат філософських наук, викладач 
КНУ імені Т. Шевченка; 

Зеров К.О., аспірант КНУ імені Т. Шевченка, випускник 
ліцею. 
    Зуб Л.В., начальник Кримінальної міліції у справах дітей 
ГУ МВС України в місті Києві 
   Калугін Сергій , президент громадської організації 
«Молодь за права людини» 
Гордієнко В.В., головний спеціаліст Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної  адміністрації ); 
Сергеєв О.М., головний спеціаліст Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної  адміністрації );; 
Учні ПЗНЗ « Фінансово-правовий  ліцей», лідери учнівського 
самоврядування, старшокласники  
 

14.45 – 15.00 
15.00 – 15.05 
 
 
 
 
15.05 – 15.10 
 
 
 
15.10 – 15.15 
 
 

Зустріч учасників.  
 «Історичні традиції міжнародного законодавчого 
забезпечення захисту прав дитини» Войтенко С.В., 
заступник директора ПЗНЗ «Фінансово-правовий ліцей»,. 
 
 «Основні положення Конвенції про права дитини» 
Пархоменко А.В., викладач правознавства  ПЗНЗ 
«Фінансово-правовий ліцей». 
 
  
«Проблемні питання нормативно-правової бази щодо 
охорони дитинства, в тому числі імплементація норм 
міжнародного права до національного законодавства 



 
 
 
 
15.15 – 15.25 
 
 
 
15.25 - 15.30 
 
 
 
 
15.30 - 15.40 
 
 
 
15.40 - 15.45 
 
 
 
15.45 - 15.55 
 
 
 
 
15.55 – 16.00 
 
 
 
 
 
16.00 – 16.10 
 
 
 
16.10 - 16.15  
 
 

України». Доповідь учнів ПЗНЗ «Фінансово-правовий 
ліцей» Солодка Георгія (9 клас) та Фінагеєва Євгена (11 
клас) 
 
Обговорення проблеми. Головний експерт, учениця ПЗНЗ 
«Фінансово-правовий ліцей» Кулікова Вероніка (11 клас ), 
експерти та учасники круглого столу. 
 
 «Стан державного контролю у сфері захисту прав дітей 
від жорстокого поводження, насильства та експлуатації» 
Доповідь учениці ПЗНЗ «Фінансово-правовий ліцей» 
Кравченко Владислави (11 клас) . 
 
Обговорення проблеми. Головний експерт, учениця ПЗНЗ 
«Фінансово-правовий ліцей» Гнідунець Анастасія (11 клас ), 
експерти та учасники круглого столу. 
 
 «Захист прав дитини під час збройного конфлікту» 
Доповідь учениці ПЗНЗ «Фінансово-правовий ліцей» 
Федорчук Тетяни (11 клас 
  
Обговорення проблеми. Головні експерти, учні ПЗНЗ 
«Фінансово-правовий ліцей» Поляков Родіон (11 клас) та 
Литвинчук Олександр (11 клас), експерти та учасники 
круглого столу. 
 
 « Міжсекторальна співпраця органів державної влади та 
їх взаємодія з громадськими організаціями, які 
опікуються проблемами дитинства» Доповідь учениці 
ПЗНЗ «Фінансово-правовий ліцей» Колеснікової Анастасії 
(11 клас) . 
 
Обговорення проблеми. Головний експерт, учениця ПЗНЗ 
«Фінансово-правовий ліцей» Сердюк Надія (11 клас ), 
експерти та учасники круглого столу. 
 
Підсумки засідання. Заключне слово. Виступ викладача 
правознавства ПЗНЗ «Фінансово-правовий ліцей»,  
професора  КНУ імені Т. Шевченка, доктора юридичних 
наук  Берлача А.І.  

  
 

 


