
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин 

ПРОГРАМА 

експертного круглого столу на тему: 

«Вдосконалення законодавства про реабілітацію жертв  

політичних репресій. Проблеми та перспективи» 

м. Київ, вул. Грушевського 18/2, кімн. 12 

12 травня 2016 року 

13:30-14:00  Реєстрація учасників, кава  

14:30-14:15  Вітальне слово співорганізаторів 

Пацкан Валерій Васильович  - Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з 
питань прав людини, національних меншини і міжнаціональних відносин 

Когут Ігор Олегович - Директор Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, 
демократичне парламентське представництво»  

В’ятрович Володимир Михайлович - Голова Українського інституту національної пам’яті  

 Виступи з експертними доповідями  

14:15-14:35  Сучасна державна політика щодо реабілітації жертв політичних репресій, ключові пробле-
ми  

Шевченко Василь Васильович – Перший заступник Міністра соціальної політики 

Когут Андрій Андрійович - Директор галузевого архіву СБУ, Менеджер групи Реанімаційний 
пакет реформ «Політика національної пам’яті»  

14:35-14:45  Законодавчі ініціативи щодо внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв по-
літичних репресій на Україні»  

Шухевич Юрій-Богдан Романович – заступник Голови Комітету Верховної Ради України у 
справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з ін-
валідністю 

14:45-14:55  Презентація законопроекту про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні», підготовленого Українським інститутом національної па-
м’яті  

Подкур Роман Юрійович - старший науковий співробітник Інституту історії України НАН 
України, відповідальний секретар Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг 
«Реабілітовані історією»  



14:55-15:05  Ключові новели законопроекту, підготовленого Українським інститутом національної па-
м’яті 

Головенко Роман Богданович - керівник правових проектів ГО «Інститут масової інформа-
ції» 

15:05-15:45  Виступи учасників круглого столу (за списком), дискусія  

Регламент виступів до 3 хвилин 

15.45 -16.00  Підведення підсумків, заключне слово співорганізаторів 

Пацкан Валерій Васильович - Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з 
питань прав людини, національних меншини і міжнаціональних відносин 

Когут Ігор Олегович - Директор програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, 
демократичне парламентське представництво»  

В’ятрович Володимир Михайлович - Голова Українського інституту національної пам’яті  


