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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З ПИТАНЬ ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
Всеукраїнський форум з питань правосуддя для дітей - це одноденний захід, що передбачає формування 
платформи для спілкування фахівців у сфері правосуддя для дітей. Його проведення в Україні вперше ініційовано 
у 2018 році Міністерством юстиції України у співпраці з партнерами Міжвідомчої координаційної ради з питань 
правосуддя щодо неповнолітніх.

ММета заходу – сприяти розвитку системи правосуддя для дітей на основі забезпечення консолідації зусиль членів 
Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх та/чи їх представників, народних 
депутатів України, представників спеціалізованих інституцій, міжнародних експертів, науковців, фахівців у галузі 
юстиції для дітей.

Завдання:
 обговорення стану реалізації завдань держави, спрямованих на удосконалення та розвиток сфери юстиції для 
дітей в Україні;
  презентація результатів діяльності та ключових досягнень Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя 
щодо неповнолітніх протягом першого року;
 ознайомлення з міжнародним досвідом реформи юстиції для дітей та відповідних досягнень;
 визначення ключових завдань, необхідних для виконання в рамках діяльності Міжвідомчої координаційної ради 
з питань правосуддя щодо неповнолітніх на наступний рік.

Ініціатор: Міністерство юстиції

Співорганізатори: 
ГромаГромадська організація «Фундація DEJURE»
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 
Програма USAID «Нове правосуддя»
Всеукраїнська Фундація «Захист Прав Дітей»
Проект EDGE, що реалізується Агрітім Канада за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади

Учасники: 
 вищі посадові особи центральних органів державної влади – «лідери думок» у сфері правосуддя для дітей;
  народні депутати України;
 міжнародні експерти;
 представники органів державної влади як центрального, так і регіонального рівня, які виконують функції у сфері 
захисту прав дітей (прокурори, судді, адвокати, працівники органів пробації, соціальних служб, поліції тощо);
 науковці, медіатори, експерти, громадські активісти.
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Реєстрація та вітальна кава

Офіційне відкриття

Вітання учасників
ПАВЛО ПЕТРЕНКО, Міністр юстиції України
ІРИНА ЛУЦЕНКО, народний депутат України
АНДРІЙ ІВАНЧУК, народний депутат України 
ЮРІЙ ЛУЦЕНЮРІЙ ЛУЦЕНКО, Генеральний прокурор України
ВАЛЕНТИНА ДАНІШЕВСЬКА, голова Верховного Суду 

Вступні слова 
 Представники органів державної влади:
ОЛЕКСАНДРА ЧУРКІНА, заступник Міністра соціальної політики України з питань 
європейської інтеграції 
ОЛЕКСАНДР ЯРЕМА, заступник Міністра молоді та спорту України 
ПАВЛО ПАВЛО ХОБЗЕЙ, заступник Міністра освіти і науки України 
ТЕТЯНА КОВАЛЬЧУК, заступник Міністра внутрішніх справ України 
СЕРГІЙ КНЯЗЕВ, голова Національної поліції України 
ЛЮДМИЛА ДЕНІСОВА, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
МИКОЛА КУЛЕБА, Уповноважений Президента України з прав дитини
ОЛЕКСІЙ БОНЮК, директор Координаційного центру з надання правової допомоги

 Партнери Міжвідомчої координаційної ради:
ДДЖОВАННА БАРБЕРІС, голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
ТОМАС ВАЙТ, керівник Відділу сприяння розвитку демократії та врядування Місії 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та Молдові 
ТАНІЯ ЛЕЙ САНФОРД АМАР, директор Агрітім Канада в Україні

 Модератор
СОЛОМІЯ СТАРОСОЛЬСЬКА, к.ю.н., радник Міжвідомчої координаційної ради з питань 
правосуддя щодо неповнолітніх

Перший рік діяльності Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо 
неповнолітніх: ключові досягнення та виклики

НАТАЛІЯ БЕРНАЦЬКА, перший заступник Міністра юстиції України, голова Міжвідомчої 
координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх

Офіційне нагородження партнерів Міжвідомчої координаційної ради з питань 
правосуддя щодо неповнолітніх

ПАВЛО ПЕТРЕНКО, Міністр юстиції України
НАТАЛІЯ БЕРНАЦЬКА, перший заступник Міністра юстиції України, голова Міжвідомчої 
координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх

Перегляд відеоролика на тему: «Значення реформи юстиції для дітей в Україні»

Кава-пауза. Вихід до преси
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Діяльність робочих груп Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо 
неповнолітніх: результати роботи та майбутні плани
 Проект Національної стратегії реформування системи юстиції щодо неповнолітніх на 
період до 2022 року: структура та зміст 
ОЛЕНА ВОЙНІЧ, юридичний радник з питань пробації Проектного офісу Міністерства 
юстиції України

  Концепція та стан розробки проекту Закону «Про юстицію щодо дітей»
НАТАЛІЯ КРЕСТОВСЬКА, доктор юридичний наук, професор, завідувач кафедрою теорії 
та історії держави і права
ВІКТОР ЛОБАЧ, експерт з ювенальної юстиції Всеукраїнської Фундації «Захист Прав Дітей»

 Реалізація пілотного проекту з впровадження програми відновного правосуддя щодо 
неповнолітніх на базі системи безоплатної правової допомоги 
ІРИНА ШИБА, керівник проектів громадської організації «Фундація DEJURE»
ООЛЕНА СІНЧУК, заступник директора Координаційного центру з надання правової 
допомоги

 Ключові досягнення та виклики системи пробації щодо неповнолітніх правопорушників
ОЛЕГ ЯНЧУК, в.о. директора державної установи «Центр пробації»

Кава-пауза

Юстиція для дітей в Україні: ключові виклики на шляху реформи
 Робота з даними у сфері правосуддя для дітей
НАЇРА АВЕТІСЯН, керівник Програми захисту дітей Представництва Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні

  Міжнародні перспективи щодо реформування системи правосуддя для дітей, уроки 
від Фонду Terre des hommes
ФАБРИС КРЕГЮТ, радник з правосуддя для дітей Міжнародного Фонду Terre des hommes 

 Прктика і виклики сьогодення на шляху становлення юстиції, дружньої до дитини 
ОЛЕКСІЙ ЛАЗАРЕНКО, віце-президент Всеукраїнської Фундації «Захист Прав Дітей»

 «Дитячий адвокат» в системі юстиції для дітей. Значення встановлення спеціалізації у 
роботі з дітьми
ГГАННА ГАРО, адвокат, медіатор, експерт Програми USAID «Нове правосуддя»

Обідня перерва. Ярмарка проектів

Планування діяльності Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо 
неповнолітніх на наступний рік. Паралельне проведення тематичних ворк-шопів. 
Перша частина
 Проект Закону «Про юстицію щодо дітей» 
Модератори: ВІКТОР ЛОБАЧ, експерт з ювенальної юстиції Всеукраїнської Фундації 
«Захист Прав Дітей»
ООЛЕНА КРАВЕЦЬ, заступник начальника відділу з питань судоустрою та цивільної юстиції 
Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції 
України
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Кава-пауза

Планування діяльності Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо 
неповнолітніх на наступний рік. Паралельне проведення тематичних ворк-шопів. 
Друга частина
 Стандарти навчання спеціалістів, які працюють з дітьми у контакті чи конфлікті із 
законом 
ММодератори: АШОТ АГАЯН, юридичний радник Програми USAID «Нове правосуддя»
МАРІАНА ЄВСЮКОВА, адвокат, експерт Програми USAID «Нове правосуддя»
 
 Пілотний проект з впровадження програми відновного правосуддя на базі системи 
безоплатної правової допомоги 
Модератори: ІРИНА ШИБА, керівник проектів громадської організації «Фундація DEJURE»
ООЛЕНА СІНЧУК, заступник директора Координаційного центру з надання правової 
допомоги

 План реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо 
неповнолітніх на період до 2022 року 
Модератори: ОЛЕНА ВОЙНІЧ, юридичний радник з питань пробації Проектного офісу 
Міністерства юстиції України
ЮЮЛІЯ ПИЛИПАС, експерт із розвитку соціальних послуг Проектного офісу Міністерства 
юстиції України
ІННА ФЕСЕНКО, заступник директора департаменту–начальник управління кримінальної 
юстиції Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції 
України

Підбиття підсумків
ПрПрезентація результатів обговорення та визначення пріоритетів діяльності Міжвідомчої 
координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх на наступний рік



КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

Проект Закону «Про 
юстицію щодо дітей» 

ВІКТОР ЛОБАЧ, експерт з ювенальної 
юстиції Всеукраїнської Фундації «Захист 
Прав Дітей»
ООЛЕНА КРАВЕЦЬ, заступник начальника 
відділу з питань судоустрою та цивільної 
юстиції Департаменту з питань 
правосуддя та національної безпеки 
Міністерства юстиції України

Шляхи розвитку послуг 
пробації для неповнолітніх
 
ІРИНА ЯКОВЕЦЬ, заступник директора 
державної установи «Центр пробації»
ККАТЕРИНА НОВОХАТНЯ, керівник 
проектного офісу з питань пробації 
Міністерства юстиції України

НОТАТКИ



КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

Стандарти навчання 
спеціалістів, які працюють з 
дітьми у контакті чи конфлікті 
із законом 

АШОТ АГАЯН, юридичний радник 
Програми USAID «Нове правосуддя»
МАРІАНА ЄВСЮМАРІАНА ЄВСЮКОВА, адвокат, експерт 
Програми USAID «Нове правосуддя»

Пілотний проект з 
впровадження програми 
відновного правосуддя на 
базі системи безоплатної 
правової допомоги 
ІРИІРИНА ШИБА, керівник проектів 
громадської організації «Фундація 
DEJURE»
ОЛЕНА СІНЧУК, заступник директора 
Координаційного центру з надання 
правової допомоги

План реалізації Національної 
стратегії реформування 
системи юстиції щодо 
неповнолітніх на період до 
2022 року 

ООЛЕНА ВОЙНІЧ, юридичний радник з питань 
пробації Проектного офісу Міністерства 
юстиції України
ЮЛІЯ ПИЛИПАС, експерт із розвитку 
соціальних послуг Проектного офісу 
Міністерства юстиції України
ІННА ФІННА ФЕСЕНКО, заступник директора 
департаменту–начальник управління 
кримінальної юстиції Департаменту з питань 
правосуддя та національної безпеки 
Міністерства юстиції України

НОТАТКИ




