
Міжнародний день захисту дітей у ВША НААУ 
Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ спільно з Вищою школою адвокатури 

НААУ проводитиме низку заходів, приурочених до Міжнародного дня захисту дітей, що традиційно 

відзначають 1 червня. Заходи триватимуть протягом тижня, аби максимально привернути увагу професійної 

спільноти, зокрема адвокатів, суддів, до проблемних питань захисту прав дитини у сфері охорони здоров’я та 

органів влади до необхідності формування в Україні правової концепції охорони здоров’я, дружної до дитини. 

Вперше Міжнародний день захисту дітей відзначався у 1950 році в 51 країні світу і вже 70 років поспіль дитина 

в цей день у спектральному фокусі турботи. Важливо, аби найкращі інтереси дитини були в щоденному 

порядку дня держави і суспільства. 

 

Спільні заходи Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ 

та ВША НААУ 

№ 

з/п 
ПІП Назва заходу, цільова аудиторія Дата проведення 

1. Чорновус Н.Ф. 
Онлайн вебінар на базі Служби у справах дітей ЛОДА 

на тему «Права дитини у сфері охорони здоров’я» 
29.05.2020 

2. Сенюта І.Я. 

Онлайн вебінар для адвокатів на базі ВША на тему 

«Правова концепція охорони здоров’я дружньої до 

дитини» 

01.06.2020 

3. Гретченко Л.Л. 

Семінар для сімейних лікарів КНП «АЗМ-СМ МР м. 

Кропивницького» на тему «Дитина у медичних 

правовідносинах» 

01.06.2020 

4. Гретченко Л.Л. 

Публікація на сайті Управління охорони здоров’я 

Міської ради міста Кропивницького «Найкращі інтереси 

дитини у сфері охорони здоров’я» 

01.06.2020 

5. Гретченко Л.Л. 

Публікація на сайті Управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького «Здоров’я дитини – пріоритет у 

медичних, сімейних та освітніх правовідносинах» 

01.06.2020 

6. Сенюта І.Я. 

Онлайн лекція для суддів на базі Національної школи 

суддів на тему «Захист прав дитини у сфері охорони 

здоров’я: проблемні питання правозастосування» 

02.06.2020 

7. Левчук Т.В. 
Консультування з питань дотримання прав дітей та їх 

захисту усіх зацікавлених осіб 
2-5.06.2020 

8. Валах В.В. 

Онлайн засідання гуртка студентів ЕПФ ОНУ ім. І.І. 

Мечникова  

«Цивільно-правовий статус дітей в Україні: сучасний 

стан та перспективи нормативного вдосконалення» 

Цільова аудиторія: студентство, викладачі, усі 

зацікавлені особи 

02.06.2020 

9. Чорновус Н.Ф. 

Онлайн вебінар на базі Українського інституту 

психотерапії залежності на тему «Права дитини у сфері 

охорони здоров’я» 

04.06.2020 

 

 


