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ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 
 

21 листопада 2018 року 

12:00–12:30 – реєстрація учасників, вітальна кава, 
ознайомлення з виставками, відвідання 
музею ХНУВС 

12:30–13:00 – відкриття круглого столу, привітання 
учасників, колективне фотографування 

13:00–14:30  – робота круглого столу, виступи й обговорення 

14:00–14:30 – кава-брейк; неформальне спілкування 

14:30–15:30 – виступи й обговорення; підбиття підсумків, 
схвалення проекту рекомендацій круглого 
столу 

   
 

Регламент роботи 
 

Доповіді   – до 15 хв. 
Повідомлення  – до 5 хв. 
Виступи в обговоренні – до 3 хв. 

 
 
 

Робоча мова круглого столу: українська 
 
 
Місце проведення:  Харківський національний університет 
 внутрішніх справ 

(м. Харків, проспект Льва Ландау, 27, 
лекційна зала № 1) 
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ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ  
ТА ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ  

 

Сокуренко Валерій Васильович, ректор Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

Мартиненко Володимир Олександрович, голова 
Громадської ради при МВС України, голова громадської спілки 
«Центр запобігання та протидії корупції» 

Яременко Сергій Петрович, начальник відділу 
запобігання корупції Управління запобігання корупції та 
проведення люстрації МВС України 

 
 

ДОПОВІДІ 
 

Яременко Сергій Петрович, начальник відділу 
запобігання корупції Управління запобігання корупції та 
проведення люстрації МВС України 

Деякі аспекти функціонування системи запобігання 
корупції в системі Міністерства внутрішніх справ України 

 
Федоренко Анна Володимирівна, завідувач сектору з 

питань запобігання і виявлення корупції Головного 
територіального управління юстиції у Харківській області 

Роль громадянського суспільства у запобіганні корупції 
 
Ревенко Володимир Григорович, заступник голови 

Харківської обласної організації Спілки журналістів України 
ЗМІ у боротьбі з корупцією 
 
Пабат Олександр Васильович, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу 
факультету № 3 Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Довіра населення як основний чинник взаємодії МВС 
України з громадянським суспільством 
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Шатрава Сергій Олександрович, доктор юридичних 
наук, професор, професор кафедри адміністративної діяльності 
поліції факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ 

Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії 
корупції в органах Національної поліції 

 
 

ПІДСУМКИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

Мартиненко Володимир Олександрович, голова 
Громадської ради при МВС України, голова громадської спілки 
«Центр запобігання та протидії корупції» 

Швець Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних 
наук, доцент, перший проректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ 
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УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 
Управління запобігання корупції та проведення люстрації 

Міністерства внутрішніх справ України 
Головне територіальне управління юстиції у Харківській 

області 
Головне управління Державної міграційної служби 

України в Харківській області 
Головне управління Національної поліції в Харківській 

області 
Державна установа «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» 
Головне управління ДСНС України у Харківській області 
Східне регіональне управління Державної прикордонної 

служби України 
Регіональний сервісний центр МВС в Харківській області 
Харківський НДЕКЦ МВС України 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
Національна академія Національної гвардії України 
Національний університет цивільного захисту України 
 
Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України 
Громадська спілка «Центр запобігання та протидії корупції» 
Харківська обласна організація Спілки журналістів України 
 


