
 

 

 

 

Конституційний Суд України  

Координатор проектів ОБСЄ в Україні 

за підтримки  

Донецької обласної державної адміністрації 

Маріупольської міської ради 
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Конституційного Суду України  
 

 

 

 

 

ПРОЄКТ станом на 07.09.2021 

(підлягає уточненню)     

 

I Маріупольський конституційний форум  

 
„ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

 

 

 

13–14 вересня 2021 року                                                           

 

 

 

 

 
м. Маріуполь 

вул. Приморський бульвар, 19 

готель „Посейдон“ 

 



 

 

 

 

  13 вересня 2021 року, понеділок 

08:30–09:00  Експрес тестування учасників конференції на COVID-19 

Реєстрація учасників / ранкова кава 
 

09:00–09:30  Урочисте відкриття I Маріупольського конституційного форуму 

 

   

  Вітальне слово: 
 – Генрік ВІЛЛАДСЕН – Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Посол  

  Вступне слово: 
 – Сергій ГОЛОВАТИЙ, заступник Голови Конституційного Суду України 

(онлайн)  

 –  

 – 

 

Вадим ФІЛАШКІН – заступник Голови Донецької обласної державної 
адміністраціїї  
 

 – Вадим БОЙЧЕНКО – Голова Маріупольської міської ради  

 

  В урочистому відкритті беруть участь: 
 

 – 

 

Артем КИСЬКО – т.в.о. начальника Головного управління Національної 

поліції в Донецькій області  

 

 – 

 

Олександр НАДТОЧІЙ – начальник 2-го управління Головного 

управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях 

 

 – Павло УГРОВЕЦЬКИЙ – в.о. керівника Донецької обласної прокуратури 

 

 – Сергій ВІТВІЦЬКИЙ – ректор Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

   

09:30–09:45  Спільне фото 

   

 

09:45–12:00  Перша панель „Конституційний принцип рівності: гендерний вимір“ 

   

  � Рівність: принцип і право 

  � Рівність і недискримінація: егалітарні концепції сучасного 

конституціоналізму 

  � Рівність: гендерний вимір 

  � Гендер і влада: поняття гендерного конституціоналізму, практичний 

аспект   
  � Багатомірність гендерної рівності  
   

  Модерує: Олександр ВОДЯННІКОВ –  національний радник з юридичних 

питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
   

  Спікери: 

 – 

 

Олександр ВОДЯННІКОВ – національний радник з юридичних питань 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

 

 – 

 

Галина ЮРОВСЬКА – суддя Конституційного Суду України, кандидат 

юридичних наук  



 

 

 

 

 

 – 

 

Олена БОРИСЛАВСЬКА – професор кафедри конституційного права 

Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор 

юридичних наук, доцент (онлайн) 

 

 – Ксенія СУХОВА – секретар Маріупольської міської ради 

 

 – 

 

Олена ХАРИТОНОВА – доцент кафедри кримінального права № 1 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат 

юридичних наук (онлайн) 

 

 – 

 

Ольга СВІТЛИЧНА – помічниця ректора Донецького державного 

університету внутрішніх справ з гендерних питань 

 

12:00–12:15  Перерва на каву 

 

12:15–13:30  Друга панель „Питання захисту конституційних прав у сучасних 

умовах“ 

  � Конституційне судочинство як засіб юридичного захисту прав і свобод 

  � Правові засади захисту права на підприємницьку діяльність 
  � Кримінальне процесуальне право: конституційний вимір тлумачення 
  � Стан звернень судів загальних судів до Пленуму Верховного Суду 

щодо неконституційності законів 
  �  

  � Конституційний юрисдикційний процес як засіб захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина 
   

  Модерує: Віталій ГАЦЕЛЮК – національний менеджер проектів 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
   

  Спікери: 

 – 

 

Віктор ГОРОДОВЕНКО –  суддя Конституційного Суду України, доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 

 

 – 

 

Антоніна БОБКОВА – головний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії публічної безпеки громад Донецького державного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН 

України (онлайн) 

 

 – 

 

Олена ОВЧАРЕНКО – доцент кафедри адвокатури Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Дисциплінарний 

уповноважений Асоціації приватних виконавців України, доктор 

юридичних наук, доцент 

 

 – 

 

Расім БАБАНЛИ –  керівник Департаменту аналітичної та правової роботи 

Апарату Верховного Суду, доктор юридичних наук (онлайн)  

 

 – 

 

Сергій СИДОРОВ – cтарший інспектор з особливих доручень Управління 

дотримання прав людини Національної поліції України 

 

 – 

 

Олександра СПІНЧЕВСЬКА – заступник завідувача відділу попередніх 

висновків Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду 

України 



 

 

 

 

13:30–14:30  Обід 

   

14:30–16:00  Третя панель „Конституційна реформа в частині децентралізації:  
стан та перспективи“ 

   

  � Проект змін до Конституції України в частині децентралізації 2021 року 

  � Новий конституційний режим територіальних громад 

  � Особливості децентралізації в районах, прилеглих до тимчасово 

окупованих територій 

   

  Модерують: Віктор БЕСЧАСТНИЙ – керівник  Секретаріату 

Конституційного Суду України, доктор з державного управління, доктор 

юридичних наук, професор, Олександр ВОДЯННІКОВ –  національний 

радник з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

 

  Спікери: 

 – 

 

Георгій ТУКА – екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України 

 

 – 

 

Сергій ОРЛОВ – заступник міського голови Маріупольської міської ради з 

питань діяльності виконавчих органів міської  ради 

 

 – 

 

Аркадій МЄШКОВ – заступник міського голови Маріупольської міської 

ради з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючий справами 

виконкому 

 

 – Михайло БУРОМЕНСЬКИЙ - професор кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових 

наук України, доктор юридичних наук, заступник голови Комісії з питань 

правової реформи (онлайн) 
 – 

 

Олександр МАРУСЯК – експерт Центру політико-правових реформ, 

гостьовий лектор Українського католицького університету, кандидат 

юридичних наук (онлайн) 
   

16:00–16:30  Перерва на каву 

   

16:30–18:00  Четверта панель „Конституційна скарга як дієвий інструмент 

юридичного захисту конституційних прав особи“ 

   

  � Конституційна скарга: три роки досвіду впровадження в Україні та 

перспектива 
  � Умови прийнятності Конституційним Судом України конституційних 

скарг 
  � Юридично значущі наслідки розгляду конституційних скарг 

Конституційним Судом України 

  � Можливості для прийняття до розгляду Конституційним Судом 

України формально недопустимої конституційної скарги з мотивів 

наявності суспільного інтересу 

  �  

   

  Модерують: Василь ЛЕМАК – суддя Конституційного Суду України,  

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, 



 

 

 

 

Віктор БЕСЧАСТНИЙ –  керівник  Секретаріату Конституційного Суду 

України, доктор з державного управління, доктор юридичних наук, 

професор 

   

  Спікери: 

 – 

 

Василь ЛЕМАК – суддя Конституційного Суду України, доктор 

юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України  

 

 – 

 

Віталій ЗАПОРОЖЕЦЬ – завідувач відділу попередньої перевірки 

конституційних скарг Секретаріату Конституційного Суду України 

 

 – 

 

Дмитро ТЕРЛЕЦЬКИЙ – завідувач кафедри конституційного права 

Національного юридичного університету „Одеська юридична академія“, к. 

кандидат юридичних наук, доцент (онлайн) 

 

 – 

 

Лариса ЖДАНКІНА – доцент кафедри права та правоохоронної діяльності 

Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії управління 

персоналом, головний консультант Відділу юридичного супроводження 

розгляду конституційних скарг Правового департаменту Секретаріату 

Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук 

 

 – 

 

Ольга ПЕРЕСАДА – завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 

публічного управління Донецького державного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент 
   

18:00–19:30  Вечеря 

  

  14 вересня 2021 року, вівторок 

 

   

10:00–13:00  П’ята панель „Соціальні права як предмет конституційного захисту“ 

   

  � Соціальні права у конституційному правопорядку України  

  � Реалізація основоположного конституційного права на освіту, 

особливості часу 

  � Особливості захисту соціальних прав у провадженнях за 

конституційними скаргами  

  � Соціальні права в практиці Конституційного Суду України, судах 

системи судоустрою України 

  � Застосування "Намібійських винятків" у судовому захисті соціальних 

прав в Україні 

   

  Модерують: Віктор БЕСЧАСТНИЙ – керівник  Секретаріату 

Конституційного Суду України, доктор з державного управління, доктор 

юридичних наук, професор, Олександр КУЛЬГА – директор 

Координаційного центру переміщених закладів вищої освіти, кандидат 

економічних наук, доцент 
   

  Спікери: 

 – 

 

Альберт ЄЗЕРОВ –  суддя Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент (онлайн) 

 

 – Олександр КУЛЬГА – директор Координаційного центру переміщених 



 

 

 

 

 закладів вищої освіти, кандидат економічних наук, доцент 

 

 – 

 

Сергій ЧЕРНЯВСЬКИЙ – проректор Національної академії внутрішніх 

справ України, доктор юридичних наук, професор (онлайн) 

 

 – 

 

Микола КЛЕМПАРСЬКИЙ – професор кафедри трудового, цивільного 

права та права соціального забезпечення Донецького державного 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

 

 – 

 

Володимир НЕСТЕРОВИЧ – завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка,  доктор юридичних наук, доцент 

   

12:45–13:00  Підбиття підсумків 

 

 – 

 

Віктор БЕСЧАСТНИЙ – керівник  Секретаріату Конституційного Суду 

України, доктор з державного управління, доктор юридичних наук, 

професор  

 – 

 

Наталія РОМАНОВА –  національний спеціаліст проєктів Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні 

   

   

13:00–14:00  Обід 

 


