
 
 

Перший Міжнародний Соціо Форум: 
Тенденції розвитку сім'ї в умовах сучасного суспільства 

03 листопада 2018 року 
м. Харків, вул. Тобольська, 46 

 
 

Міжнародний Соціо Форум – міжнародний захід, що має за мету налагодити комунікацію між 
державною владою, громадянським суспільством, муніципальною владою, науковцями, 
бізнесом і зацікавленою міжнародною спільнотою для винайдення оптимальних рішень з 
актуальних питань гуманітарного, соціального та економічного розвитку сучасного суспільства.  
Тема 2018 року: Тенденції розвитку сім'ї в умовах сучасного суспільства. 
Хештег заходу - #ISFKh18 

 

 
ПРОГРАМА  

 

Запрошені представники ЗМІ. По закінченні роботи форуму - безкоштовний фото - звіт, 
доступний для використання всіма учасниками форуму 

 

09:00 – 10:00 Реєстрація учасників форуму. 
 

10:00 – 11:20 ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ (Актовий зал).  ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ: 
 

Андрій Рева (Mr. Andriy Reva), міністр соціальної політики України 
 

Микола Кулеба  (Mr. Mykola Kuleba), уповноважений Президента України з прав 
дитини 
 

Дискусія на тему: Тенденції розвитку сім'ї в умовах сучасного суспільства 
 

Модератор форуму: Денис Ткачов (Mr. Denys Tkachov), експерт ініціативи 
Європейського Союзу «Team Europe», координатор проекту в Німецькій федеральній 
компанії Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 

Спікери: 

Світлана Горбунова-Рубан (Ms. Svitlana Gorbunova-Ruban), заступник Харківського 
міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, к.с.н.  
 

Тетяна Гавриш (Ms. Tetyana Gavrysh), почесний консул Федеральної Республіки 
Німеччина у м. Харків 
 

Олександра Чихладзе (Ms. Alexandra Chikhladze), почесний консул Грузії  
в м. Харків 
 

Костянтин Токарєв (Mr. Konstantin Tokarev), почесний консул Литовської Республіки 
у м. Харків 
 

Сергій Політучий (Mr. Sergiy Polituchiy),  почесний консул Франції у м. Харків 
 

Шахін Омаров (Mr. Shakhin Omarov),  почесний консул Республіки Албанія у м. 
Харків 

11:20 – 12:30 КАВА-БРЕЙК 

  



 
 

11:40 - 12:20 ПРЕС-БРИФІНГ (Актовий зал).   
 

Андрій Рева (Mr. Andriy Reva), міністр соціальної політики України 
 

Микола Кулеба  (Mr.  Mykola Kuleba), уповноважений Президента України з прав 
дитини  
 

Світлана Горбунова-Рубан (Ms. Svitlana Gorbunova-Ruban), заступник Харківського 
міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, к.с.н. 
 

Павло Замостьян (Mr. Pavlo Zamostian), заступник представника Фонду ООН у галузі 

народонаселення в Україні, к.м.н.  
 

Тетяна Фаннуш (Ms. Tatyana Fannouch), фахівець з питань захисту прав дітей, 
Дитячий Фонд ООН, ЮНІСЕФ 
 

Ольга Чичина (Dr. Olga Chychyna), депутат Харківської міської ради 7 скликання, 
голова постійної комісії з гуманітарних питань, к.е.н. 
 

В’ячеслав Федорков (Mr. Vyacheslav Fedorkov), голова правління Громадської 
організації «Ми небайдужі» 

 
 

12:30 – 14:30 РОБОТА В ПАНЕЛЬНИХ ДИСКУСІЯХ 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 1 (Актовий зал).   
Тема: Сім'я в умовах сучасної трансформації  соціуму. 
 

Модератор: Денис Ткачов (Mr. Denys Tkachov), експерт ініціативи Європейського 
Союзу «Team Europe», координатор проекту в Німецькій федеральній компанії Deutsche 
Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 

Питання до обговорення: 

-  сім’я:  інституційна криза чи трансформація в контексті глобальних змін в сучасному 
суспільстві;   

- міжнародні практики і підходи до ролі сім’ї в сучасних умовах; 

- актуальні проблематики інституту сім'ї, з урахуванням різних форм соціокультурного 
буття людей; 

-  про соціальні статуси у сфері сімейних стосунків: сучасна необхідність чи 
відображення минулого.  

Спікери:  

Андрій Рева (Mr. Andriy Reva), міністр соціальної політики України 
 

Світлана Горбунова-Рубан (Ms. Svitlana Gorbunova-Ruban), заступник Харківського 

міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, к.с.н. 
 

Ханді Маргаріта Васкес Панес (Ms. Handi Margarita Vazquez Panes), Керівник 
відділу з прав людини Міжнародної Спеціальної Місії ОБСЄ 
 

Вікторія Грецька-Миргородська (Ms. Viktoriia Gretska-Myrgorodska), 
начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міської 
ради 
 



 
Ольга Черняк (Ms. Olga Chernyak),  начальник відділу лікувально-профілактичної 
допомоги жінкам та новонародженим управління організації лікувально-профілактичної 
допомоги дітям та жінкам департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради 
 

Світлана Науменко (Ms. Svіtlana Naumenko), директор «Інституту соціального 
захисту громадян» 
 
 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2 (кімната №75).  
Тема: Ефективні практики формування усвідомленого батьківства: міжнародні 
підходи. 
 

Модератор: Ольга Чичина (Dr. Olga Chychyna), депутатка Харківської міської ради 7 
скликання, голова постійної комісії з гуманітарних питань, к.е.н. 
 

Питання до обговорення:  

- ефективні практики усвідомленого батьківства;  

- громадські ініціативи в запроваджені нових моделей по роботі з сім’ями для 
формування сімейної етики;   

-  сімейна онлайн-безпека – відповідальність кожного. 

Спікери: 

Микола Кулеба  (Mr.  Mykola Kuleba), уповноважений Президента України з прав 
дитини  
 

Тетяна Фаннуш (Ms. Tatyana Fannouch), фахівець з питань захисту прав дітей, 
Дитячий Фонд ООН, ЮНІСЕФ 
 

Олександра Рудь (Ms. Oleksandra Rud), рестораторка, бізнес топ-менеджерка 
 

Андрій Гуслєв (Mr.  Andriy Guslev), заступник декана з виховної роботи факультету 
міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, к.е.н. 
 

Анастасія Хіщенко (Ms. Anastasiya Hischenko), керівник ГО «Клуб активних мам» 
 

Олександр Малько, (Mr. Oleksandr Malko), директор Департаменту служб у справах 
дітей Харківської міської ради  
 

В’ячеслав Федорков (Mr. Vyacheslav Fedorkov), голова правління Громадської 
організації «Ми небайдужі» 
 

В’ячеслав Марков (Mr. Vyacheslav Markov), декан факультету №4 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, підполковник поліції, к.ю.н.  
 
 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 3 (кімната №32).  
Тема: Подолання домашнього насильства як питання суспільної згуртованості: 
посилення комунікації та розвиток горизонтальних зв’язків у громаді 
 

Модератор: Наталя Курдюкова (Ms. Natalia Kurdiukova), керівниця Харківської 
незалежної медіагрупи Накипіло, журналістка, режисерка документального кіно 

 



 
Питання до обговорення: 

- нульова толерантність до насильства як мета та інструмент: шляхи формування; 

- громадські ініціативи та державні сервіси на захисті права на життя, вільне від 
насильства: як вибудувати синергію; 

- «небайдужі сусіди», «#янебоюсьсказати», «#розірви коло»: від звинувачення жертви 
до підтримки постраждалих; 

- підтримуюча комунікація у громаді: роль місцевих ініціатив. 

Спікери: 

Павло Замостьян (Mr. Pavlo Zamostian), заступник представника Фонду ООН у галузі 
народонаселення в Україні, к.м.н. 

Ганна Герасименко (Ms. Ganna Gerasymenko), провідний науковий співробітник, 
відділ досліджень людського розвитку, Інститут демографії та соціальних досліджень 
імені М.В. Птухи НАН України, к.е.н 

Сильвія де Соуса (Ms. Sylvia De Sousa), Канадська поліцейська місія в Україні, 
Радниця з гендерних питань 
 

Ганна Христова (Ms. Ganna Khrystova), експерт з питань запобігання та протидії 
домашньому та гендерно зумовленому насильству, к.ю.н. 

Алла Щербак (Ms. Alla Shcherbak), директорка Харківського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» 

Костянтин Шеремет (Mr. Kostiantyn Sheremet), інспектор відділу превенції 
управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області, майор поліції 

Олена Масалітіна (Ms. Olena Masalitina), віце – голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», 
радниця міністерки освіти і науки України з питань політики гендерної рівності та 
антидискримінації в освіті, к.філол.н., доцент 

Вікторія Преображенська (Ms. Viktoriya Preobrazhenska), президент БО 
«Благодійний фонд «Добробут України» 

 

14:30–15:30 БРАНЧ 
 

15:30–16:30 
 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА ФОРУМУ (Актовий зал). 
 

Спікери: 

Андрій Рева (Mr. Andriy Reva), міністр соціальної політики України 
 

Микола Кулеба  (Mr.  Mykola Kuleba), уповноважений Президента України з прав 
дитини 
 

Світлана Горбунова-Рубан (Ms. Svitlana Gorbunova-Ruban), заступник Харківського 
міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, к.с.н. 
 

Прийняття звернення форуму  до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови 
Верховної Ради України, керівників парламентських фракцій і комітетів. 

Підведення ітогів форуму.  

 


