
 

 
 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут права 

 

 
 

ПРОГРАМА  

І РЕГІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО ФОРУМУ 

 
Місце проведення: 

конференц-зал навчального корпусу № 1  Національного університету водного господарства 

та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне 

 

Дата проведення: 

10 жовтня 2022 року 

 

Регламент: 

доповідь – 10-15 хв; питання-відповіді – 3-5 хв. 

 

09.45-10.00 – реєстрація учасників 

 

10.00-10.40 – вітальні слова: 

- Мошинський Віктор Степанович – доктор сільськогосподарських наук, професор, ректор 

Національного університету водного господарства та природокористування. 

- Савіна Наталія Борисівна – докторка економічних наук, професорка, проректорка з 

наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства 

та природокористування. 

- Цимбалюк Валерій Іванович – кандидат юридичних наук, професор, директор навчально-

наукового інституту права Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

- Свисталюк Сергій Анатолійович – заступник голови Рівненської обласної ради восьмого 

скликання. 

- Нестерук Олександр Петрович –  заступник голови Рівненської районної державної 

адміністрації. 



 

- Яковчук Ярослав Володимирович – голова Сарненської районної ради Рівненської 

області. 

 

10.40.-13.00 – панельна дискусія 

- Камишанський Олексій Юрійович – начальник Головного управління національної 

поліції в Рівненській області, полковник поліції. 

Тема доповіді: «Окремі аспекти щодо змін у роботі поліцейських Рівненської області та 

особливості підтримки громадського порядку у період війни». 

- Курилас Василь Васильович – директор Рівненського обласного контактного центру 

Рівненської обласної державної адміністрації. 

Тема доповіді: «Актуальні проблеми місцевого самоврядування в умовах воєнного стану». 

- Курсик Євгенія Вікторівна – директор Центру надання адміністративних послуг у місті 

Рівному, начальник Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської 

міської ради. 

Тема доповіді: «Особливості організації роботи Центру надання адміністративних послуг у 

місті Рівному у період дії воєнного стану». 

- Овдіюк Василь Петрович – директор   Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Рівненській області. 

Тема доповіді: «Забезпечення захисту конституційних прав громадян у системі безоплатної 

правової допомоги у період воєнного стану». 

- Полюхович Олег Іванович – к.ю.н., голова Рівненського апеляційного суду. 

Тема доповіді: «Особливості здійснення судочинства в умовах воєнного стану». 

- Сальчук Оксана Анатоліївна – заступник начальника Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Львів) у Рівненській області. 

Тема доповіді: «Державна реєстрація під час воєнного стану». 

- Ткач Павло Павлович – начальник відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України. 

Тема доповіді: «Службова діяльність підрозділів кіберполіції в умовах воєнного стану».  

- Щербяк Юлія Василівна – адвокатка, голова адвокатського об’єднання  «Дірект». 

Тема доповіді: «Захист прав громадян України в умовах воєнного стану». 

 

13.00-13.30 – підведення підсумків. 

Цимбалюк Валерій Іванович – кандидат юридичних наук, професор, директор навчально-

наукового інституту права НУВГП. 

 

13.30-14.30 – кава-брейк 

 

Модератор форуму – Гришко Вікторія Іванівна - к.пед.н., доц., заступник директора 

навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

Технічний супровід – Кубай Олександр Васильович, завідувач лабораторії юридичної 

інженерії навчально-наукового інституту права Національного університету водного 

господарства та природокористування.   


