
 

ДИСКУСІЯ  

«ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 

в межах Тижня прав людини в Парламенті 

Організовується  
Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та 
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин,  
Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, 

Спільними проєктами Європейського Союзу та Ради Європи  

«Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа 

в Україні»  та «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для зміцнення 

спроможності Омбудсмана захищати права людини» 

 

м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 18/2, кімната 12  

03 грудня 2019 року 

 

 ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА 

 
03 грудня 2019 року, вівторок 

13:45 – 14:00 Реєстрація 

Модератор:  Олександр Бурмагін, консультант Ради Європи, експерт ГО «Платформа з прав 
людини» 
 

14:00 – 14:10 
 

Відкриття дискусії  
Тарас Тарасенко, народний депутат України, Голова підкомітету з питань прав 
людини, голова робочої групи з напрацювання пропозицій щодо приведення 
законодавства у сфері захисту персональних даних у відповідність до міжнародних 
стандартів. 
 

14:10 – 14:30 Ключові виклики та проблеми у сферах забезпечення доступу до публічної 
інформації  

Тетяна Олексіюк, експертка Програми розвитку ООН 



 

Ірина Кушнір, експерт з питань доступу до публічної інформації та захисту 
персональних даних 

14:30 – 14:40 Основні положення Проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у сфері доступу до інформації щодо 
вдосконалення їх окремих положень 

Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України  

14:40 –  14:50 Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів (Тромська 
конвенція) 
 

Ігор Розкладай, медіаюрист Центру демократії та верховенства права 

14:50 –  15:00 Відкриті дані  
 

Надія Бабинська (Вірна), медіаекспертка, експертка з питань відкритих даних 

15:00 – 15:10 Представник/ця Офісу Омбудсмана 

15:10 – 15:30 Ключові виклики та проблеми у сфері забезпечення захисту персональних 
даних : прийняття GDPR та необхідність ратифікації оновленої Конвенції 108 
Кушнір Ірина, експерт з питань доступу до публічної інформації та захисту 
персональних даних 

15:30 – 15:40 Перспективи створення Інформаційного Комісара - незалежного органу у 
сфері доступу до публічної інформації та захисту персональних даних 

 

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з 
прав людини 

15:40 – 16:00 Обговорення і підведення підсумків 

 

 


