
Проєкт  

           

 

 

  

 
 

Програма 
 

 заходу з керівниками юридичних служб державних органів  
 

      на тему:  «Правила однакові для всіх» 
 

 

8 жовтня 2019 року 
 

Місце 

проведення: 

 
Клуб Кабінету Міністрів України  (м. Київ, вул. Інститутська, 7) 

 

 

 
  9.30 - 10.00 Реєстрація учасників  
10.00 - 10.05 Вступне слово 
 Олексій Гончарук – Прем’єр-міністр  (очікується) 

«Про завдання юридичних служб в умовах системних змін державного управління». 

10.05 - 10.45 Мотиваційні виступи: 
 

 

 

 

 

 

 

Денис Малюська – Міністр юстиції 

 «Про формування єдиної правової політики» 

Мартін Клауке – Представництво ЄС в Україні 

Представник Офісу Президента 

Представник Комітету Верховної Ради  

Володимир Бондаренко – Державний секретар Кабінету Міністрів України 

(модератор) 

10.45 - 11.40 Панельна дискусія 1:  
«Як змінити відношення до верховенства права та законності в 
державних органах» 

 

 
 

Андрій Загороднюк – суддя Верховного Суду 

Катерина Широка – суддя Вищого антикорупційного суду 

Представник юридичного бізнесу 

Діма Гадомський – адвокат, редактор колективного медіа «Спілка мертвих 

юристів», співведучий програми «ВДЗЗ» 

Андрій Заболотний – заступник Голови НАДС (модератор) 

 (15 хвилин – питання від залу) 
11.40-12.00 Кава-брейк 

12.00-12.45 Панельна дискусія 2:  

«Організація роботи юридичних служб в умовах законодавчих змін: 

динаміка та ефективність» 

  

 

 

Представник юридичної служби Апарату  Верховної Ради  

Лариса Бровченко – керівниця юридичної служби СКМУ 

Олена Скрипкіна – керівник юридичної служби Мінфіну 

Ростислав Хмарський – заступник керівника юридичної служби ОДА 

Людмила Кравченко – керівниця Департаменту Мін`юсту (модераторка) 

(15 хвилин – обговорення) 
12.45 - 13.15 Ланч 



 

 

 

 

 

 
           

 

 

 
 
13.15 – 14.15 Робота в групах у форматі World сafe за напрямами: 

 1. Оптимізація правового статусу державних органів як юридичних осіб 

публічного права, шляхи удосконалення Регламенту Уряду 

2. Кадрове та організаційне забезпечення діяльності юридичних служб 

3. Нормотворчість  та взаємодія з Міністерством юстиції 

4. Представництво інтересів держави в судах та правоохоронних органах 
 

(15 хвилин - обговорення) 
 

Людмила Кравченко, Владислав Власюк, Наталя Железняк, Юрій Моісеєв – 

директори Департаментів Мін`юсту (модератори) 

 

14.15 – 14.45 Підбиття підсумків: 

продовження діяльності для комунікації юридичних служб (воркшопи, 

консультації, вакансії, поточні питання, спільні завдання та потреби).  

 
 

Тетяна Ковтун – заступниця Державного секретаря Кабінету Міністрів 

Андрій Заболотний – заступник Голови НАДС 

 

 

 


