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Київ, вул. Хрещатик, 2  

Круглий стіл 

 «Хто опікується дітьми в об’єднаних громадах?» 

Питання круглого столу: 

- Яку частину членів громади складають діти? 

- Де і коли виникають в ОТГ делеговані повноваження щодо дітей? 

- Основні функції ОТГ як органу опіки та піклування 

- У яких випадках щодо дітей обов’язковою є участь виконкому ОТГ як органу опіки та 

піклування? 

- Розмежування повноважень між РДА та ОТГ як органами опіки та піклування 

- Яка кількість дітей потребує рішень, віднесених законодавством до компетенції органу 

опіки та піклування? 

- Виконання вимог статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні заклади для дітей» щодо створення та кадрового забезпечення cлужб у 

справах дітей ОТГ  

Програма 

10:45 – 11.00 Реєстрація учасників в Українському кризовому медіа-центрі 

11:00 – 12:30  

Модератор: Ірина Малик, координаторка комунікації децентралізації програми USAID 

DOBRE, УКМЦ 

 

Виступи учасників (до 5 хвилин) 

- Ірина Луценко, народна депутатка України 

- Наталія Федорович, заступниця Міністра соціальної політики України  

- Олександра Чуркіна, заступниця Міністра соціальної політики з питань європейської 

інтеграції – TBC 

- В’ячеслав Негода, перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України  

- Людмила Волинець, експертка з питань прав дитини, голова секретаріату  

міжфракційного депутатського об`єднання «Захист прав дитини – пріоритет 

держави» 

- Беррі Рід, директор програми USAID DOBRE 

- Юлія Цимбалюк, заступниця голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Вишнівецької об’єднаної громади, Тернопільська область 



- Наталія Петришин, начальниця відділу соціального захисту населення 

Верхнянської об’єднаної громади, Івано-Франківська область 

- Наталія Горецька, в. о. начальника служби у справах дітей Бобринецької об’єднаної 

громади, Кіровоградська область 

- Світлана Панкратова, заступниця голови з питань діяльності виконавчих органів 

влади Апостолівської об’єднаної громади, Дніпропетровська область – TBC 

- Інна Петрова, спеціалістка з питань освіти та гуманітарного розвитку Музиківської 

об’єднаної громади, Херсонська область 

- Тетяна Божко, директорка КУ "Центр надання соціальних послуг" Олександрівської 

об'єднаної громади, Миколаївська область 

- Олена Ряба, інспекторка відділу освіти, культури, молоді та спорту Вербківської 

об’єднаної громади, Дніпропетровська область 

- Олена Міхєєва, начальниця Херсонської обласної служби у справах дітей – Skype-

включення 

- Наїра Аветісян, керівниця програми захисту дітей Представництва Дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 

- Дар’я Касьянова, національна директорка з розвитку програм МБО “Благодійний 

фонд “СОС Дитячі Містечка” 

- Світлана Клочко, виконавча директорка Громадської спілки «Українська мережа «За 

права дитини» 

12:30 – 13:00 Запитання - відповіді  

 


