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Бєлай Світлана Водимирівна 
 

КОНТАКТНІ ДАНІ 
 

Моб.: +38 067 140 90 67  
e-mail: s.belay@network.org.ua, B_S_V_B@ukr.net  

 
ЕКСПЕРТНА / КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Травень 2017 р. експерт, тренінг «Практика ЕСПЛ у сфері охорони здоров’я». 
Сертифікат Національної асоціації адвокатів України про допуск та/або 
проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів в якості експерта 

 
Лютий 2016 - 2017 р. довіреність Уповноваженого Верховної Ради із прав 

людини В.Л. Лутковської, на право монітору превентивного механізму 
поводити моніторинг дотримання прав людини в місцях несвободи  
 

Квітень 2016 р. експерт, тренінг «Забезпечення права на медичну допомогу 
затриманим особам та особам, які відбувають покарання» та отримала 
Сертифікат від Національної асоціації адвокатів України про допуск та/або 

проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів в якості експерта 
 

Листопада 2015 р. експерт, Міжнародна науково-практична конференція 
«Ефективні підходи в роботі з підлітками, які мають досвід вживання 
психоактивних речовин». Доповідь «Захисту прав підлітків, які вживають 

психоактивні речовини» 
 

Березень 2015 р. експерт, тренінг з підготовки тренерів міжнародне 
законодавство з питань порушення прав людини в сфері ВІЛ/СНІДу зібрав 
учасників з Казахстану, Киргизстану і Таджикистану. Головною метою було 

зміцнення практичних навичок представників НУО у сфері захисту прав 
ЛЖВ в медичних установах 
 

Листопад 2014 р.  експерт з розробки інформаційних носіїв для 
«Забезпечення права на отримання медичної допомоги осіб, що є 

затриманими або перебувають в установах пенітенціарної системи» за 
підтримкою Української фундації правової допомоги 
 

Жовтень 2014 р. експерт із захисту прав ВІЛ-інфікованих в каскадному 
тренінгу для адвокатів системи БПД у Черкаській та Київській областях на 

тему «Дії захисника із застосування окремих заходів кримінально-правового 
впливу, із забезпечення доступу до належної медичної допомоги та у 
кримінальному провадженні на підставі угод» 

 
Жовтень 2014 р.  представник від України в зустрічі Регіональної мережі 
захисту прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, за підтримки програми 

розвитку ООН 
 

Червень 2014 р. експерт з розробки програми каскадних тренінгів для 
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, проекту 
"Забезпечення права на отримання медичної допомоги осіб, що є 

затриманими або перебувають в установах пенітенціарної системи" за 
підтримкою Української фундації правової допомоги, Міжнародного фонду 
«Відродження» 
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Квітень 2014 р. експерт,  тренінг «Формування толерантного ставлення до 
людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп найвищого ризику серед 
медичних працівників»  в рамках проекту RESPECT: «Зменшення стигми та 

дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в 
медичних закладах України»  за підтримки США з міжнародного розвитку 
(USAID) 

 
ДОСВІД РОБОТИ 

 
Листопад 2017 р. – дотепер 
Член правління Громадської організації «Україна без тортур» 

(http://notorture.org.ua/) 
 

Лютий 2008 р. – дотепер 
БО "Всеукраїнський мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" 
(http://www.network.org.ua/) 

Юрист  
 
• Юридичний супровід організації  

• Юридичні консультації клієнтів в контексті ВІЛ/СНІДу порушень прав 
людини  

• Написання юридичних висновків та складання договорів, положень, 
наказів,  для  підприємства відповідно до чинного законодавства  
• Аналіз законодавчих актів відповідно до чинного законодавства  

• Забезпечення дотримання законності в діяльності організації та захист 
інтересів в усіх державних органів, судах 

• Надання юридичних послуг клієнтам організації  
• Представницькі інтересів клієнтів у державних установах залежно від 
проблем і потреб клієнта  

• Аналіз та моніторинг  порушень прав людини людей, що живуть з ВІЛ 
/СНІДом  
• Управління справами окремих звернень за телефоном довіри  

• Реєстрація та подальший юридичний супровід ВБО "Позитивні жінки» 
• Моніторинг змін національного законодавство  

• Проведення тренінгу для юристів, соціальних працівників, адвокатів  
• Розробка аналітичних статей, доповідей; участь у презентації організації і 
конференцій  

• Написання статей в журнал Позитивне серце Мережі ЛЖВ, щодо захисту 
прав ЛЖВ 
• Ведення проектів в якості менеджера, розрахунки бюджету, звітування 

перед донором, перепланування діяльності проекту.  Оплата праці задіяних 
спеціалістів по реалізації проекту. Моніторинг виконаної роботи залученими 

спеціалістами, звіти, аналітика, написання статей по результатам діяльності 
проекту  
• Реєстрація громадський та благодійних організацій, підготовка повністю 

пакету документів для реєстрації, реєстрація під ключ  
• Написання скарг до Європейського суду та отримання позитивних рішень 

на користь скаржника 
• Написання рекомендацій по внесенню змін до чинного законодавства 
України 

• Написання проектів та їх реалізація 
• Супровід проектів, написання звітів донору 
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Січень 2015 р. – дотепер 
БО "Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу"  
юрист Загальнонаціональної гарячої лінії з питань ВІЛ/СНІД та 

туберкульозу 
 
• Надання юридичних консультацій  щодо захисту прав пацієнтів, захисту 

прав людей хворих на ВІЛ/СНІД, ТБ 
 

Грудень 2012 р. – дотепер 
БО "Позитивні жінки» 
Юрист 

 
• Юридичний супровід організації  

• Реєстрація благодійної організації, підготовка пакету документів для 
внесення змін до установчих документів для реєстрації   
• Розробка внутрішніх документів організації 

• Надання юридичних послуг клієнтам організації 
• Супроводження проектів організації, підготовка звітів, моніторинг 
• Написання юридичних висновків та складання договорів, положень, 

наказів,  для  підприємства відповідно до чинного законодавства  
• Аналіз законодавчих актів відповідно до чинного законодавства 

• Написання альтернативного звіту в Комітет з ліквідації усіх форм 
дискримінації щодо жінок (КЛДЖ/CEDAW) від 4 груп маргіналізованих 
жінок: жінок, які живуть з ВІЛ, секс-працівниць, споживачок наркотиків та 

жінок з ЛБТ-спільноти 
• Супроводження проектів ПРООН та Ради Європи щодо захисту прав ВПО, 

моніторинг порушень, написання звітів  
 
Серпень – грудень 2016 р. ГО «Регіональний центр прав людини» 

юристом по роботі з ув’язненими  
Юрист 
 

• Юридичний супровід ув’язнених, які перенаправлені на відбування 
покарання до РФ  з окупованої території АР Крим  

• Надання юридичних висновків щодо порушених прав ув’язнених які 
відбувають покарання в РФ  на отримання медичної допомоги 
• Підготовка скарг до Європейського суду  

 
2006 – 2008 рр.  
ТОВ "Юридичне управління" 

Юрист 
  

• Юридичний супровід діяльності організації  
• Забезпечення дотримання законності в діяльності організації та захисту 
своїх законних інтересів в усіх державних органів, органів місцевого 

самоврядування, судах всіх інстанцій  
• Надання юридичних послуг клієнтам організації  

• Представницькі інтересів клієнтів у державних установах (освіта, охорона 
здоров'я та ін.) залежно від проблем і потреб клієнта  
• Правова експертиза наказів, інструкцій, положень та інших документів 

організації  
• Підготовка юридичних висновків; підготовку юридичних документів і 
аналіз правової роботи, включаючи, але не обмежуючись прикметників 

https://www.facebook.com/pages/%D0%91%D0%9E-%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94%D1%83/1419749371575667?ref=br_rs


 

Р
Е

З
Ю

М
Е

: 
Б

єл
а

й
 С

. В
.  

 4
 

документів, угод (договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів 

оренди, договорів позики, договорів підряду, договорів на надання послуг), 
установчих документів і т.д  
• Реєстрація ТОВ 

 
2003 – 2005 р. Святошинський районний суд м. Києва  
Секретар судового засідання  

 
• Проведення дзвінки та повідомлення для випадків, які знаходяться в роботі 

судді 
• Проведення цивільні та кримінальні справи  
• Проведення судових засідань  

 
ОСВІТА  

 
2001 – 2006 рр. Університет внутрішніх справ України, спеціальність 
«правознавець» 

 
ТРЕНІНГИ / СЕМІНАРИ 
 

Червень, 2014 р. Тренінг для журналістів на тему: «Як писати про ВІЛ/СНІД: 
професійні аспекти висвітлення ситуації у сфері ВІЛ/СНІДу та проблематики 

вразливих спільнот». Організатор тренінгу – ГО «Центр інформації про права 
людини» за підтримки Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, 
та Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та маляріє, експерт 

з ведення випадків по захисту прав ВІЛ-інфікованих, Київ 
 

Листопад – грудень 2013 р.  Асоціація правників України, участь в II 
Міжнародний форумі з практики Європейського суду з прав людини, Львів 
 

Вересень 2013 р. Харківська правозахисна група, «Семінар захисту прав 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, наркозалежні» Вивчення нового 
Кримінально-процесуального кодексу  

України, м. Алушта 
 

Березень 2013 р. Семінар з вивчення Нового кримінально-процесуальний 
кодексу України, КПК проти директора та головного бухгалтера, порушення 
кримінального провадження, стратегія захисту від кримінального 

переслідування, нові міри захисту, Київ 
 
Вересень – жовтень 2012 р. Міжнародна організація по правовому  

розвитку (ІДЛО), дистанційне навчання "Використання права і правової 
політики для ефективного реагування  

на ВІЛ та СНІД", Італія 
 
Вересень 2012 р. Харківська правозахисна група, «Семінар захисту прав 

людей, які живуть з   
ВІЛ/СНІДом, наркозалежні»  м. Алушта 

 
МОВИ 
 

Українська (рідна), російська (вільно), англійська зі словником. 
Комп'ютер: MS Office 
 


