
                

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
 

«Удосконалення законодавства  
щодо надання безоплатної правової допомоги в Україні» 

 
 

 
20 грудня 2021 року 

 
 

Програма 
 
 

 
Місце проведення: Premier Hotel Lybid, конференц-зал «Галицький», секція В, 
     м. Київ, пл. Перемоги, 1 

 
  
 
 
 
 
 
 

 Цей захід організовано Координаційним центром з надання правової допомоги спільно з Проєктом Ради 
Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя», 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні у межах проекту « Розвиток медіації у системі безоплатної 
правової допомоги » та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) 

 

 

 

 



09:00 – 09:30 Реєстрація учасників круглого столу 

Вітальна кава 

09:30 – 10:00 Вітальні слова 

Валерія Коломієць, Заступниця Міністра юстиції України з питань 
європейської інтеграції 
Ірина Кушнір, менеджер проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади 
України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя» 
Олександр Баранов, виконуючий обовязки директора Кординаційного 

центру з надання правової допомоги 

Наталія Ступницька, керівниця програми верховенства права та прав 

людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

Олена Урсу, Керівниця групи проєктів з демократичного врядування, ПРООН 

в Україні (TBC) 

 

Модератор: Анастасія Арцимович, начальниця відділу «Південна 

міжрегіональна платформа професійного розвитку та інновацій» 

10:00 – 10:30 Презентація аналізу досвіду надання послуг з безоплатної правової 

допомоги соціально вразливим категоріям осіб, зокрема дітям, у 

державах-членах Ради Європи 

Веліслава Делчева, міжнародний експерт Ради Європи (Болгарія) 
 

Запитання та відповіді 

10:30 – 10:50 Пошук ефективних рішень до інтеграції диверсифікованої системи 

альтернативного врегулювання спорів та медіації у державну систему 

безоплатної правової допомоги в Україні. Сприяння доступу до 

правосуддя за допомогою медіації. 

Олександр Баранов, виконуючий обов’язки директора Координаційного 

центру з надання правової допомоги 

 

Ірина Бондаренко, начальниця управління впровадження альтернативних 

способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової 

допомоги 

10:50 – 11:20 Перерва на каву 

11:20 – 12:30 Результати дослідження щодо моделі інтеграції медіації в діяльність 

системи надання безоплатної правової допомоги 

Презентація. Доповідач 1 

Ліана Картсівадзе, міжнародна експертка Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні, медіаторка (Грузія) 



Запитання, відкрита дискусія 

Презентація. Доповідач 2 

Олександр Сидєльніков, к.ю.н., експерт Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні 

Запитання та відповіді, відкрита дискусія  

12:30 – 13:30 Презентація концепції комунікаційної стратегії системи надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з медіації на 2022-2024 роки 

Марія Ємельяненко, національна експертка ПРООН в Україні з комунікації 

Сергій Ющишин, заступник директора Координаційного центру з надання 

правової допомоги 

Запитання та відповіді, відкрита дискусія 

13:30 – 14:30 Перерва на обід 

14:30 – 15:30 Презентація концепції рекомендацій щодо організації надання допомоги 

в забезпеченні доступу до медіації на базі системи надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Співпраця центрів з надання БВПД та 

надавачів послуги медіації (пілотний проект алгоритму взаємодії)  

Наталя Крестовська, д.ю.н., ювеналіст, медіатор, голова громадської 

організації «Фокус права», член громадської організації «Українська академія 

медіації», член громадської організації «Національна асоціація медіаторів 

України» 

Луіза Романадзе, к.ю.н., медіатор, Президент громадської організації 

«Української академії медіації» 

Запитання та відповіді  

15:30 – 16:00 Перерва на каву 

16:00 – 17:00 Презентація аналізу стандартів якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та 

представництва у кримінальному процесі 

Вікторія Мітько, національний експерт Ради Європи, адвокат  

Запитання та відповіді 

17:00 – 18:00 Підведення підсумків круглого столу 

18:00 Закриття круглого столу 

 


