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Дата проведення: 07–08 лютого 2019 року 
 

Місце проведення: Харківський національний 
університет внутрішніх справ 
(м. Харків, просп. Льва Ландау, 27) 

 

Мета заходу:  підвищення компетенції 
уповноважених осіб щодо основних 
положень антикорупційного 
законодавства та організація роботи 
із запобігання корупції в закладах, 
установах і підприємствах, що 
належать до сфери управління МВС 

 
Керівник семінару-наради – начальник Управління 

запобігання корупції та проведення люстрації МВС України 
Фодчук Анатолій Богданович. 

 
Присутні: уповноважені особи з питань запобігання 

корупції закладів, установ, підприємств, що належать до сфери 
управління МВС, особовий склад Харківського національного 
університету внутрішніх справ. 
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ДЕНЬ ПЕРШИЙ (07 лютого 2019 року) 
 

09:00 – 10:00 Збір та реєстрація учасників семінару-наради. 
10:00 – 11:00 Вітальна кава. 
 

ЧАСТИНА 1 (початок о 11:00) 
Лекційний зал № 1 

 

11:00 – 11:15 Вітальне слово ректора Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
генерала поліції третього рангу Сокуренка 
Валерія Васильовича 

11:15 – 11:30 Вітальне слово начальника Управління 
запобігання корупції та проведення люстрації 
МВС України Фодчука Анатолія Богдановича 

11:30 – 11:50 Вітальне слово старшого радника з питань 
прокуратури Регіонального представництва 
КМЄС в м. Харкові Томаса Мешкаускаса 

 

Питання І. Організація роботи із запобігання корупції в 
закладах, установах та на підприємствах, що належать до сфери 
управління МВС. 

11:50 – 12:20 начальник Управління запобігання корупції та 
проведення люстрації МВС України Фодчук 
Анатолій Богданович 

 

Питання ІІ. Фінансовий контроль. Подання декларацій 
посадовими особами юридичних осіб публічного права. 
Організація роботи, пов’язаної з фінансовим контролем у 
постдеклараційний період. 

12:30 – 13:50 - начальник відділу запобігання корупції Управління 
запобігання корупції та проведення люстрації 
МВС України Яременко Сергій Петрович; 
- начальник сектору протидії корупції Управління 
захисту економіки в Харківській області 
Департаменту захисту економіки Національної 
поліції України Перехрест Дмитро Валентинович 
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13:50 – 14:00 Колективне фотографування учасників 
семінару-наради. 

14:00 – 14:30 Обід. 
 
 

ЧАСТИНА 2 (початок о 14:30) 
Лекційний зал № 1 

 

Питання ІІІ. Організація та проведення заходів у сфері 
запобігання корупції в юридичних особах публічного права. 
Роль антикорупційних програм у здійсненні превентивних 
антикорупційних заходів. Організація діяльності уповноваженої 
особи з питань планування антикорупційної діяльності. 
Методологічні засади оцінки корупційних ризиків у діяльності 
юридичних осіб та розроблення заходів щодо їх усунення 
(мінімізації). 

14:30 – 15:50 в. о. керівника відділу з питань розробки та 
моніторингу виконання антикорупційних програм 
Департаменту організації роботи із запобігання та 
виявлення корупції НАЗК Панасюк Катерина 
Валеріївна 

 

Питання IV. Організація діяльності уповноважених осіб 
з питань запобігання та виявлення корупції юридичних осіб 
публічного права. Організація роботи щодо створення умов для 
повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного 
законодавства та розгляду таких повідомлень. Налагодження 
ефективної взаємодії з викривачами. 

15:50 – 17:20 заступник керівника відділу з питань політики у 
сфері захисту викривачів Департаменту організації 
роботи із запобігання та виявлення корупції НАЗК 
Богатов Євген Євгенович 

 

17:20 – 18:00 Обмін думками, виступи та обговорення серед 
учасників семінару-наради. 

 

18:30 Прибуття учасників семінару-наради в готель. 
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ДЕНЬ ДРУГИЙ (08 лютого 2019 року)  
 

08:45 – 09:00 Збір учасників наради. 
09:00 – 09:30 Вітальна кава. 
 

ЧАСТИНА 3 (початок о 09:30) 
Лекційний зал № 1 

 

Питання V. Обмеження щодо використання службових 
повноважень чи свого становища. Запобігання одержанню 
неправомірної вигоди або подарунка. Практичні аспекти. 
Відповідальність. 

09:30 – 10:20 - доктор юридичних наук, доцент, професор 
кафедри кримінального права і кримінології 
факультету № 1 ХНУВС Орлов Юрій 
Володимирович; 
- начальник сектору протидії корупції Управління 
захисту економіки в Харківській області 
Департаменту захисту економіки Національної 
поліції України Перехрест Дмитро Валентинович 

 

Питання VІ. Запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів для працівників юридичних осіб публічного права. 
Практичні аспекти. Відповідальність. 

10:20 – 11:50 - доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
адміністративної діяльності поліції факультету 
№ 3 ХНУВС Пчелін Віталій Борисович; 
- начальник сектору протидії корупції Управління 
захисту економіки в Харківській області 
Департаменту захисту економіки Національної 
поліції України Перехрест Дмитро Валентинович 

 

Питання VІІ. Організація роботи юридичної особи 
публічного права щодо співпраці з діловими партнерами. Роль 
уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції 
під час реалізації юридичними особами публічного права 
договірних відносин з діловими партнерами. Антикорупційні 
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застереження в договорах юридичної особи публічного права з 
діловими партнерами. 

11:50 – 13:20 - кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри загальноправових дисциплін факультету 
№ 6 ХНУВС Панова Ірина Вікторівна; 
- кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри цивільно-правових дисциплін факультету 
№ 4 ХНУВС Зайцев Олексій Леонідович 

 

14:00 – 14:30 Обід. 
 
 

ЧАСТИНА 4 (початок о 14:30) 
Лекційний зал № 1 

 

Питання VІІІ. Основні правила етичної поведінки 
посадових осіб юридичних осіб публічного права. 
Відповідальність за порушення цих правил. 

14:30 – 15:00 кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу факультету № 3 
ХНУВС Коломоєць Наталія Володимирівна 

 

Питання ІХ. Вимоги щодо прозорості та доступу до 
інформації. Взаємодія з громадськістю в здійснені 
антикорупційних заходів. 

15:00 – 16:00 кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу факультету № 3 
ХНУВС Пабат Олександр Васильович. 

 

16:00 – 16:30 Підведення підсумків семінару-наради. 
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УЧАСНИКИ  ЗАХОДУ 
 
ОРГАНІЗАТОРИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ-НАРАДИ: 
 
від Міністерства внутрішніх справ України: 
Фодчук Анатолій Богданович, начальник Управління 

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

запобігання корупції Управління запобігання корупції та 
проведення люстрації МВС України; 

Романюк Павло Ілліч, головний спеціаліст відділу 
контролю за виконанням антикорупційних програм в апараті 
МВС та центральних органах виконавчої влади Управління 
запобігання корупції та проведення люстрації МВС України; 

 
від Національного агентства з питань запобігання 

корупції: 
Панасюк Катерина Валеріївна, в. о. керівника відділу з 

питань розробки та моніторингу виконання антикорупційних 
програм Департаменту організації роботи із запобігання та 
виявлення корупції; 

Богатов Євген Євгенович, заступник керівника відділу з 
питань політики у сфері захисту викривачів Департаменту 
організації роботи із запобігання та виявлення корупції; 

 
від Харківського національного університету внутрішніх 

справ: 
Сокуренко Валерій Васильович, доктор юридичних 

наук, професор, заслужений юрист України, ректор університету; 
Швець Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, доцент, перший проректор університету; 
Бакумов Олександр Сергійович, кандидат юридичних 

наук, проректор університету; 
Бурдін Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, 

професор, проректор університету; 
Грищенко Олександр Володимирович, кандидат 

юридичних наук, проректор університету; 
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Клочко Анатолій Миколайович, доктор юридичних 
наук, доцент, проректор університету; 

Орлов Юрій Володимирович, доктор юридичних наук, 
доцент, професор кафедри кримінального права і кримінології 
факультету № 1; 

Пчелін Віталій Борисович, доктор юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності поліції 
факультету № 3; 

Зайцев Олексій Леонідович, кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 
факультету № 4; 

Коломоєць Наталія Володимирівна, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і 
процесу факультету № 3; 

Пабат Олександр Васильович, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу 
факультету № 3; 

Панова Ірина Вікторівна, кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін 
факультету № 6; 

 
від Консультативної місії Європейського Союзу в 

Україні: 
Шапка Богдан Володимирович, спеціаліст з питань 

боротьби з корупцією; 
Томас Мешкаускас, старший радник з питань 

прокуратури Регіонального представництва КМЄС в м. Харкові. 
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УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ ЗАКЛАДІВ, УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ, ЩО 
НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МВС: 

 
Гальчишак Андрій Юрійович, головний спеціаліст з 

питань запобігання корупції Головного сервісного центру МВС 
України; 

Родюк Андрій Володимирович, провідний фахівець 
сектору власної безпеки відділу власної безпеки та 
внутрішнього аудиту Державного науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру; 

Опришко Ігор Віталійович, заступник директора 
Державного науково-дослідного інституту МВС України; 

Могілевський Леонід Володимирович, учений секретар 
секретаріату Вченої ради Харківського національного 
університету внутрішніх справ; 

Мотлях Олександр Іванович, провідний науковий 
співробітник наукової лабораторії з проблем досудового 
розслідування навчально-наукового інституту № 1 Національної 
академії внутрішніх справ; 

Терещенко Роман Віталійович, помічник ректора 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

Мамушев Валерій Іванович, провідний фахівець 
відділення роботи з перемінним складом відділу кадрового 
забезпечення Луганського державного університету внутрішніх 
справ; 

Годяк Андрій Іванович, фахівець відділення моніторингу 
Львівського державного університету внутрішніх справ; 

Лисак Віктор Олександрович, заступник начальника 
відділу кадрового забезпечення Львівського державного 
університету внутрішніх справ; 

Шапарь Артем Олександрович, заступник декана 
факультету № 1 Донецького юридичного інституту МВС України; 

Хохряков Сергій Дмитрович, заступник директора 
Маріупольського центру первинної професійної підготовки 
«Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС 
України; 
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Фортуна Євген Олександрович, уповноважений з 
антикорупційної діяльності відділу організаційно-аналітичної 
роботи та контролю Одеського державного університету 
внутрішніх справ; 

 
від медичних установ МВС: 
Машук Віталій Вікторович, заступник начальника 

Центральної поліклініки МВС України з економічних питань; 
Снєжинська Ганна Велеонинівна, заступник начальника 

Центрального госпіталю з організаційно-методичної роботи – 
лікар; 

Єна Олексій Анатолійович, заступник начальника 
Державної установи «Центр психіатричної допомоги та 
професійного психофізіологічного відбору МВС України»; 

Зоткіна Ганна Василівна, лікар-епідеміолог, голова 
тендерного комітету Державної установи «Центр превентивної 
медицини МВС України»; 

 
від медичних реабілітаційних центрів МВС: 
Танов Іван Васильович, заступник начальника з 

загальних питань Медичного реабілітаційного центру «Затока»; 
Живаго Сергій Борисович, начальник Медичного 

реабілітаційного центру «Миргород»; 
Корнієнко Тетяна Юріївна, юрисконсульт Медичного 

реабілітаційного центру «Південний Буг»; 
Пагута Мирослав Петрович, т. в. о. заступника 

начальника Медичного реабілітаційного центру «Перлина 
Прикарпаття» з загальних питань; 

Бурцев Сергій Олександрович, заступник начальника 
Медичного реабілітаційного центру «Пуща-Водиця» з 
економічних питань; 

Ярема Павло Михайлович, заступник начальника 
Медичного реабілітаційного центру «Шаян» з медичних питань; 

Білокінь Ольга Юріївна, економіст Медичного 
реабілітаційного центру «Хутір Вільний»; 
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від територіальних медичних об’єднань (ТМО) МВС України: 
Яценя Наталія Степанівна, завідувач терапевтичним 

відділенням поліклініки лікарні на 75 ліжок (з поліклінікою) – 
лікар Державної установи (ДУ) «ТМО МВС України по 
Вінницькій області»; 

Наумчик Віктор Павлович, начальник центру 
превентивної медицини ДУ «ТМО МВС України по Волинській 
області»; 

Мальченко Руслан Юрійович, юрисконсульт ДУ «ТМО 
МВС України по Дніпропетровській області»; 

Подорожна Анжеліка Миколаївна, заступник 
начальника з економічних питань ДУ «ТМО МВС України по 
Донецькій області»; 

Кудак Андрій Васильович, лікар ортопед-травматолог 
ДУ «ТМО МВС України по Житомирській області»; 

Гомокі Тиберій Тиберійович, інспектор з кадрів ДУ 
«ТМО МВС України по Закарпатській області»; 

Хотлубей Дмитро Вікторович, начальник центру 
превентивної медицини ДУ «ТМО МВС України по Запорізькій 
області»; 

Поволоцький Едуард Йосипович, начальник центру 
психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного 
відбору ДУ «ТМО МВС України по Івано-Франківській області»; 

Скорич Лариса Олександрівна, ДУ «ТМО МВС 
України по Київській області»; 

Дудіна Наталія Юріївна, юрисконсульт ДУ «ТМО МВС 
України по місту Києву»; 

Лаврусенко Олександра Сергіївна, юрисконсульт ДУ 
«ТМО МВС України по Кіровоградській області»; 

Шелефонтюк Сергій Васильович, заступник 
начальника ДУ «ТМО МВС України по Луганській області»; 

Ядловський Павло Любомирович, юрисконсульт ДУ 
«ТМО МВС України по Львівській області»; 

Любенко Наталя Анатоліївна, заступник начальника 
ДУ «ТМО МВС України по Миколаївській області» з загальних 
питань; 
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Боднар Анатолій Олександрович, лікар-статист ДУ 
«ТМО МВС України по Одеській області»; 

Сергата Євгенія Володимирівна, начальник лікарні (з 
поліклінікою) ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області»; 

Продан Олена Петрівна, голова медичної (військово-
лікарської комісії) ДУ «ТМО МВС України по Полтавській 
області»; 

Радковський Валерій Анатолійович, юрисконсульт ДУ 
«ТМО МВС України по Рівненській області»; 

Кисляков Сергій Валерійович, голова медичної 
(військово-лікарської комісії) ДУ «ТМО МВС України по 
Сумській області»; 

Рубінська Наталія Миронівна, заступник начальника 
лікарні (з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи та 
експертизи тимчасової непрацездатності – лікар ДУ «ТМО МВС 
України по Тернопільській області»; 

Бородій Ірина Петрівна, голова медичної (військово-
лікарської) комісії ДУ «ТМО МВС України по Тернопільській 
області»; 

Данильченко Сергій Леонідович, інспектор 
організаційно-методичного відділення ДУ «ТМО МВС України 
по Харківській області»; 

Кузьменко Юрій Петрович, заступник начальника ДУ 
«ТМО МВС України по Херсонській області» з економічних 
питань; 

Соловей Микола Миколайович, юрисконсульт ДУ 
«ТМО МВС України по Хмельницькій області»; 

Радзієвський Віталій Вікторович, лікар із загальної 
гігієни центру превентивної медицини ДУ «ТМО МВС України 
по Черкаській області»; 

Шевчук Сергій Михайлович, юрисконсульт ДУ «ТМО 
МВС України по Чернівецькій області»; 

Усік Юлія Сергіївна, старший інспектор з кадрів ДУ 
«ТМО МВС України по Чернігівській області»; 

Шакула Ігор Вікторович, інспектор з кадрів Державної 
лікарні МВС України в м. Кривий Ріг; 
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Наговіцин Олександр Аркадійович, інженер-енергетик 
Дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку 
«Променистий»; 

 

від дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) МВС: 
Губар Дарина Олексіївна, завідувач господарством 

ДНЗ 1/185 МВС (м. Київ); 
Гузєєва Оксана Іванівна, вчитель-логопед ДНЗ 2/124 

МВС (м. Київ); 
 

від інших державних установ МВС: 
Семенюк Ірина Миколаївна, начальник відділу 

юридичного супроводу та договірної роботи ДУ «Центр 
обслуговування підрозділів МВС України»; 

Єрмоленко Михайло Іванович, заступник начальника 
Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України з 
поточного забезпечення і режиму; 

Заболотний Сергій Валерійович, начальник відділу 
запобігання та протидії корупції Казенного науково-
виробничого об’єднання «Форт»; 

Колісниченко Максим Миколайович, начальник 
юридичного відділу Державного підприємства (ДП) «ІНФОТЕХ»; 

Філіппов Анатолій Костянтинович, майстер зміни ДП 
«Групова котельня МВС України»; 

Вінокур Валерій Олександрович, заступник директора з 
авіаційної безпеки ДП «Українське авіаційно-транспортне 
підприємство «Хорів-АВІА»; 

Туровська Надія Миколаївна, інспектор з кадрів ДП 
«Ремонтно-будівельне управління Міністерства внутрішніх 
справ України»; 

Муращенко Віра Олексіївна, діловод Комплексу 
спеціальних об’єктів «Фортеця»; 

 

від центральних органів виконавчої влади: 
Балімов Микола Васильович, головний спеціаліст 

Управління з питань запобігання корупції та проведення 
люстрації Національної поліції України; 
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Гаман Ірина Григорівна, т. в. о. начальника служби з 
питань запобігання і виявлення корупції відділу 
адміністративно-аналітичної та правової роботи Апарату 
командувача Національної гвардії України; 

Гребенюк Сергій Васильович, начальник відділу з 
питань запобігання та виявлення корупції Державної міграційної 
служби України; 

Ляшук Сергій Федорович, помічник голови Державної 
прикордонної служби України; 

Назаров Дмитро Олександрович, заступник начальника 
– начальник відділу запобігання корупції Головного центру 
профілактики корупційних ризиків та виховання доброчесності 
Державної прикордонної служби України; 

Скляров Станіслав Олександрович, начальник сектора 
з питань запобігання та виявлення корупції Національного 
університету цивільного захисту України. 

 
 

ІНШІ УЧАСНИКИ: 
Рябий Сергій Михайлович, начальник Управління 

взаємодії з Державною прикордонною службою України МВС 
України; 

Перехрест Дмитро Валентинович, начальник сектору 
протидії корупції Управління захисту економіки в Харківській 
області Департаменту захисту економіки. 


