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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

9 грудня 2021 року (четвер) 
 

08.30–09.30 – онлайн реєстрація учасників конференції,  
ознайомлення з робочими матеріалами 

09.30–11.00  – відкриття конференції, вітальні промови, презентація 

11.00–13.00 

13.00–13.30 

13.30–15.00 

15.00–15.30 

 

– робота конференції (перша сесія) 

– перерва 

– робота конференції (друга сесія) 

– підбиття підсумків першого дня роботи конференції, 
обговорення проєкту рекомендацій  

 

 
10 грудня 2021 року (п’ятниця) 

 

08.30–09.30 – онлайн реєстрація учасників конференції  

09.30–12.30  – робота конференції 

12.30–13.00 

 

– підбиття підсумків другого дня роботи конференції, 
обговорення проєкту рекомендацій  

 
Регламент роботи 

Вітальні промови –  до 5 хв 
Доповіді –   до 15 хв 
Повідомлення –   до 10 хв 
Виступи в обговоренні –  до 3 хв 

 
 
Робочі мови конференції: українська, англійська  

 
 
 
 
 

YouTube 
 

 
 

https://youtu.be/rnldIxwQP3Y 

Facebook 
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Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84268044156?pwd=RTQrUkF2ZkZIaVpqelpTd
1c2Q1NlQT09 

Meeting ID: 842 6804 4156 

Passcode: 275617 

 

 

 

 

 
Місце проведення: Національна академія внутрішніх справ  

(м. Київ, пл. Солом’янська, 1,  
зала педагогічної майстерності) 

https://us02web.zoom.us/j/84268044156?pwd=RTQrUkF2ZkZIaVpqelpTd1c2Q1NlQT09
https://us02web.zoom.us/j/84268044156?pwd=RTQrUkF2ZkZIaVpqelpTd1c2Q1NlQT09
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Чернєй Володимир Васильович, ректор Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

 

ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ 

Монастирський Денис Анатолійович, Міністр внутрішніх 
справ України, кандидат юридичних наук 

Єнін Євгеній Володимирович, перший заступник 
Міністра внутрішніх справ України, кандидат політичних наук 

Драп’ятий Богдан Євгенович, заступник Міністра внутрішніх 
справ України 

Фредрік Весслау, заступник Голови Консультативної місії 
Європейського Союзу в Україні 

Петришин Олександр Віталійович, президент Національної 
академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України 

Іонушас Сергій Костянтинович, Голова Комітету Верховної Ради 
України з питань правоохоронної діяльності, Голова Комісії з питань 
правової реформи при Президентові України, член Національної ради з 
питань антикорупційної політики, кандидат юридичних наук 

Янченко Галина Ігорівна, заступник Голови Комітету 
Верховної Ради України з питань антикорупційної політики  

Мельник Вадим Іванович, Директор Бюро економічної 
безпеки України, доктор юридичних наук 

Сухачов Олексій Олександрович, виконувач обов’язків 
Директора Державного бюро розслідувань, доктор юридичних наук 

Цуцкірідзе Максим Сергійович, заступник Голови 
Національної поліції України – начальник Головного слідчого 
управління, доктор юридичних наук, доцент 

Василик Віталій Валентинович, заступник Міністра юстиції 
України, доктор філософії у галузі знань «Право» 

Ілляшенко Олексій Володимирович, заступник Міністра 
у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції, кандидат 
юридичних наук 

Геращенко Антон Юрійович, радник Міністра внутрішніх 
справ України, координатор Офісу захисту бізнесу при МВС України  

Мартиненко Володимир Олександрович, голова Громадської 
спілки «Центр запобігання та протидії корупції», доктор філософії 
у галузі знань «Право» 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Гончаров Сергій Михайлович, заступник Міністра внутрішніх 

справ України 
Соціологічне опитування як незалежний індикатор 

результативності здійснюваних в МВС антикорупційних заходів 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
НАУКОВІ ДОПОВІДІ 

(Перша сесія) 
 
Костицький Михайло Васильович, професор кафедри 

філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, 
член-кореспондент НАПН України 

Перспективи інтеграції України в європейський простір 
і пов’язані із цим корупційні ризики 

 
Шакун Василь Іванович, професор кафедри кримінального 

права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, професор, академік НАПрН України, голова Координаційного 
бюро з проблем кримінології НАПрН України, голова Київського 
міського осередку ВГО «Асоціація кримінального права України» 

Правова невизначеність національного багатства як 
джерело корупції в Україні 

 

Грищук Максим Олександрович, виконувач обов’язків 
керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу 
Генерального прокурора 

Сучасні виклики в діяльності Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора 

 
Деркач Сергій Анатолійович, керівник Департаменту 

запобігання та виявлення корупції Національного агентства з питань 
запобігання корупції 

Роль НАЗК у реалізації антикорупційної діяльності  
 
Діденко Ірина Вікторівна, начальник управління захисту 

інвестицій Департаменту кримінально-правової політики та захисту 
інвестицій Офісу Генерального прокурора, кандидат юридичних наук 

Корупція як запобіжник до інвестицій в українську економіку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Михайленко Віра Володимирівна, суддя Вищого 
антикорупційного суду 

Викривач у кримінальному провадженні: прогалини 
процесуального статусу 

 
Греков Євген Анатолійович, заступник Голови Полтавської 

обласної державної адміністрації, кандидат юридичних наук 
Попередження корупції в органах державної влади та 

місцевого самоврядування на місцях: іноземний досвід і шляхи його 
запровадження в Україні  

 
Нєбитов Андрій Анатолійович, начальник Головного 

управління Національної поліції в Київській області, доктор 
юридичних наук, доцент 

Пріоритетні напрями антикорупційної діяльності Головного 
управління Національної поліції в Київській області 

 
Кузніченко Сергій Олександрович, ректор Одеського 

державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор, член-кореспондент НАПрН України; 

Братель Сергій Григорович, перший проректор Одеського 
державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Реалізація міжнародних стандартів етичної поведінки 
поліцейських як передумова запобігання вчиненню корупційних і 
пов’язаних із корупцією правопорушень 

 
Марчук Ростислав Петрович, директор Академії фінансового 

моніторингу, кандидат юридичних наук, доцент 
Удосконалення законодавчого регламентування запобігання 

корупції 
 
Середюк Віталій Юрійович, начальник територіального 

сервісного центру регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в 
м. Києві, кандидат юридичних наук, доцент 

Юридична техніка в тлумаченні норм антикорупційного 
законодавства 

 

Фодчук Анатолій Богданович, начальник Управління 
запобігання корупції МВС України, доктор філософії у галузі знань 
«Право» 

Питання комунікації у сфері запобігання корупції: досвід 
МВС України 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
(Друга сесія) 

 
Баганець Олексій Васильович, адвокат Адвокатського 

об’єднання «Європейський правозахист», правозахисник, член 
редакційної колегії загальнонаціональної правової газети «Юридичний 
вісник України», кандидат юридичних наук 

Реальний стан протидії корупційним кримінальним 
правопорушенням в Україні 

 
Дудоров Олександр Олексійович, завідувач науково-

дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та 
розслідування злочинів територіальними органами Національної 
поліції України Луганського державного університету внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор 

Проблеми застосування кримінального законодавства 
України про відповідальність за корупційні злочини 

 
Савченко Андрій Володимирович, заступник начальника 

відділу Головного слідчого управління Державного бюро 
розслідувань, доктор юридичних наук, професор 

Питання переліку корупційних кримінальних правопорушень 
і кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією 

 
Пастух Ігор Дмитрович, завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування Національної академії внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, доцент 

Перспективи запровадження спеціального курсу 
«Антикорупційний менеджмент» 

 
 
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПЕРШОГО ДНЯ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ, ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РЕКОМЕНДАЦІЙ  

Чернявський Сергій Сергійович, проректор Національної 
академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 
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10 грудня (п’ятниця) 
 

ВІДКРИТТЯ ДРУГОГО ДНЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 
Чернявський Сергій Сергійович, проректор Національної 

академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Помазанов Андрій Віталійович, науковий співробітник 
наукової лабораторії з проблем превентивної діяльності та запобігання 
корупції ННІ № 3 Національної академії внутрішніх справ, доктор 
філософії у галузі знань «Право» 

Сучасні виклики в питанні інституційного та законодавчого 
забезпечення запобігання корупції 

 
Яременко Сергій Петрович, начальник відділу запобігання 

корупції Управління запобігання корупції МВС України 
Питання перевірки на доброчесність публічних службовців 
 
Сердюк Олексій Олександрович, заступник завідувача 

науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності 
Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
соціологічних наук, доцент; 

Піскунова Ольга Борисівна, уповноважений з 
антикорупційної діяльності Харківського національного університету 
внутрішніх справ 

Практика внутрішнього оцінювання корупційних ризиків 
у діяльності МВС: результати соціологічного опитування 

 
Неганов Віктор Вадимович, старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № 1 
Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Проблемні аспекти перших років діяльності 
антикорупційних правоохоронних органів України та Польщі на 
прикладі НАБУ й CBA 

 
Бараш Євген Юхимович, професор кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, професор 

Юридична відповідальність посадових осіб за корупційні 
правопорушення у сфері виконання покарань в Україні як різновид 
соціальної відповідальності 
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Мотлях Олександр Іванович, завідувач наукової лабораторії з 
проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних 
досліджень ННІЗДН Національної академії внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, професор 

Поліграф у протидії корупції в державному секторі влади 
 
Тихонова Олена Вікторівна, професор кафедри економічної 

безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, професор 

Детермінація корупції в процесі виконання бюджету за 
видатками 

 
Павлишин Олег Володимирович, професор кафедри філософії 

права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, доцент 

Тлумачення принципу політичної нейтральності в 
законодавстві України про запобігання корупції 

 
Грібов Михайло Леонідович,  старший науковий співробітник 

наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ № 1 
Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор 

Забезпечення законності контролю за вчиненням  
корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом 

 
Некрасов Вячеслав Анатолійович, професор кафедри 

кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент    

Місце ризик-орієнтованого підходу під час побудови 
антикорупційної стратегії 

 
Горбач-Кудря Іванна Анатоліївна, викладач кафедри 

поліцейського права Національної академії внутрішніх справ 
Запобігання Національною поліцією правопорушенням, 

пов’язаним із корупцією  
 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ДРУГОГО ДНЯ РОБОТИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ, ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ РЕКОМЕНДАЦІЙ  

 
Чернявський Сергій Сергійович, проректор Національної 

академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 
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УЧАСНИКИ 
VІ Міжнародної науково-практичної конференції  

«РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ  
ПОЛІТИКИ В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ» 

(Київ, 09–10 грудня 2021 року) 
 

Міжнародні партнери 
КМЄС в Україні 

Верховна Рада України 
Комітет з питань правоохоронної діяльності 
Комітет з питань антикорупційної політики 

 
МВС України 

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції 
Департамент персоналу 
Департамент комунікації 
Департамент юридичного забезпечення 
Департамент забезпечення діяльності апарату 
Департамент моніторингу дотримання прав людини 
Управління запобігання корупції 
Офіс захисту бізнесу 
 
Національна поліція України 
Головне слідче управління 
Департамент стратегічних розслідувань 
Департамент інформаційно-аналітичної підтримки 
Департамент карного розшуку 
Департамент оперативної служби 
Департамент оперативно-технічних заходів 
Департамент кримінального аналізу 
Департамент кадрового забезпечення 
Департамент головної інспекції 
Департамент кіберполіції 
Департамент внутрішньої безпеки 
Департамент боротьби з наркозлочинністю 
Правовий департамент 
Управління комунікації 
Управління дотримання прав людини 
Управління запобігання корупції 
Головне управління у м. Києві 
Головне управління в Київській області 
Головне управління в Чернігівській області 
Головне управління в Одеській області 
Головне управління в Івано-Франківській області 
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Національна гвардія України 

Державна прикордонна служба України 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Головний сервісний центр 

Регіональний сервісний центр в Сумській області 

Регіональний сервісний центр в м. Києві 

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України 
по Миколаївській області» 

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України 
по Чернігівській області» 

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України 
по Херсонській області» 

 

Інші державні інституції 

Офіс Президента України 

Рахункова палата України 

Міністерство юстиції України 

Дисциплінарна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії 

Департамент експертного забезпечення правосуддя 

Міністерство оборони України 

Управління з питань запобігання та виявлення корупції  

Міністерство у справах ветеранів України 

Офіс Генерального прокурора 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура  

Служба безпеки України 

Служба судової охорони 

Бюро економічної безпеки України 

Державне бюро розслідувань 

Національне антикорупційне бюро України 

Національне агентство з питань запобігання корупції 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

Національне агентство України з питань державної служби  

Полтавська обласна державна адміністрація 

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії і наркології 
НАМН України» 
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Судові органи 
Верховний Суд 
Конституційний Суд України 
Вищий антикорупційний суд 
Київський окружний адміністративний суд 

 
Недержавні, громадські організації 

ГС «Центр запобігання та протидії корупції» 
ВГО «Асоціація кримінального права України» 
Адвокатське об’єднання «Кейс енд партнерс інтернешнл» 
Адвокатське об’єднання «Європейський правозахист» 
ТОВ «Адвокатська компанія “Оберіг”» 
Асоціація правників України у Київській області 

 
Науково-дослідні установи 

Національна академія правових наук України 
Національна академія педагогічних наук України 
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з 
організованою злочинністю при РНБО України 
Державний науково-дослідний інститут МВС України 
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
МВС України 
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз 
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 
Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної 
власності» 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 
Координаційне бюро з проблем кримінології НАПрН України 

 
Заклади вищої освіти 

Academia HUSPOL, Kunovice, Czech Republic 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
Державний податковий університет 
Київський національний торговельно-економічний університет 
Академія адвокатури України 
Донецький державний університет управління 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 
Національний університет цивільного захисту України 
Національна академія Служби безпеки України 

https://kndise.gov.ua/
https://kndise.gov.ua/
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Національна академія Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького 
Навчальний центр Морської охорони 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
Львівський державний університет внутрішніх справ 
Одеський державний університет внутрішніх справ 
Національна академія внутрішніх справ 
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Проєкт 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ  

ПОЛІТИКИ В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ»  
(Київ, 09–10 грудня 2021 року) 

 
Корупція та пов’язані з нею правопорушення як реальна загроза 

національній безпеці перешкоджають реалізації громадянами прав і 
вільній конкуренції суб’єктів господарювання, призводять до 
посилення суспільного невдоволення, підривають авторитет публічної 
влади, зокрема на міжнародному рівні, гальмують реформи правової 
системи. В умовах гібридної війни це створює сприятливе середовище 
для подальшої агресії та втручання у внутрішні справи України з боку 
інших держав.  

Передумовою формування та реалізації антикорупційної 
політики є ефективна взаємодія правоохоронних й антикорупційних 
органів. Належне унормування відповідних відносин на національному 
й міждержавному рівнях сприятиме посиленню ролі держави в 
забезпеченні правопорядку, а впровадження інноваційних підходів в 
організаційно-управлінську діяльність підвищує рівень довіри 
населення до державних інституцій. 

З огляду на викладене, учасники VІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної 
політики в міжнародному вимірі», 

керуючись положеннями Закону України «Про запобігання 
корупції», Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії 
корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 серпня 2017 року № 576-р, Положення про Міністерство внутрішніх 
справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2015 року № 878, Антикорупційної програми 
Міністерства внутрішніх справ України на 2020–2022 роки, 
затвердженої наказом МВС України від 31 січня 2020 року № 84, 

ураховуючи зобов’язання у сфері формування та реалізації 
антикорупційної політики, 

зважаючи на рекомендації конференцій та круглих столів з 
антикорупційної тематики, які відбулися на базі закладів вищої освіти 
МВС, зокрема: «Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, 
шляхів запобігання та протидії корупції в МВС» (Луганський 
державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 
17 травня 2021 року); «Актуальні проблеми запобігання та протидії 
корупції» (Національна академія Державної прикордонної служби 
України імені Богдана Хмельницького, 28 жовтня 2021 року); «Теорія і 
практика протидії злочинності у сучасних умовах» (Львівський 
державний університет внутрішніх справ, 5 листопада 2021 року); 
«Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства» 
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(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 
2 грудня 2021 року); «Протидія корупції: правове регулювання і 
практичний досвід» (Харківський національний університет 
внутрішніх справ, 3 грудня 2021 року); «Актуальні питання протидії 
корупції: міжнародний та національний досвід» (Одеський державний 
університет внутрішніх справ, 7 грудня 2021 року), 

констатуючи результати проведених соціологічних досліджень, 
які свідчать про вади державного контролю за діяльністю посадовців 
усіх рівнів, відсутність дієвих результатів з протидії корупції з боку 
правоохоронних органів і недосконалість нормативно-правового 
регулювання захисту викривачів та уповноважених суб’єктів, 

усвідомлюючи важливість конструктивного діалогу 
представників усіх гілок влади, науковців і практиків, міжнародних 
експертів, фахівців різних галузей права та громадських діячів, 

зауважуючи, що ефективність антикорупційної політики залежить 
від подальшого запровадження засад прозорості й доброчесності в 
діяльність публічної адміністрації, уникнення, принаймні максимального 
скорочення, безпосередніх контактів між посадовцем, який надає публічні 
послуги, і громадянином або юридичною особою (суб’єктами бізнесу),  
які звертаються за наданням таких послуг,  

з огляду на результати обговорення зазначених питань, 
учасники VІ Міжнародної науково-практичної конференції 

 
РЕКОМЕНДУЮТЬ: 

 
Верховній Раді України: 
1. Прийняти в другому читанні доопрацьовані проєкти законів 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
посилення відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні 
правопорушення у сфері господарської діяльності, службової 
діяльності, діяльності осіб, що надають публічні послуги, та 
кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної 
влади» (реєстр. № 3783) та «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству» 
(реєстр. № 3774). 

2. Опрацювати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до: 
Закону України «Про запобігання корупції» стосовно: 
– створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних 

осіб та індивідуальних банківських сейфів як єдиної державної 
інформаційної системи; 

Кримінального кодексу України щодо: 
– доповнення статті 3692 особливо кваліфікуючою ознакою: 

«Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
для себе чи третьої особи за вплив на прийняття процесуального 
рішення в кримінальному провадженні»;  
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Кримінального процесуального кодексу України щодо: 
– унормування механізму управління активами, на які 

накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх стягнення в 
дохід держави; 

Кабінету Міністрів України: 
– розглянути можливість створення в структурі секретаріату 

Кабінету Міністрів України інституту уповноважених з антикорупційної 
діяльності;  

– внести зміни й доповнення до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці 
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери» в частині вдосконалення системи оплати 
праці працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) зі 
встановленням спеціальної обов’язкової доплати у зв’язку з 
виконанням обов’язків із запобігання та виявлення корупції, яка не має 
дискреційного характеру; 

– ініціювати внесення змін до Закону України «Про запобігання 
корупції» в частині закріплення норм захисту трудових прав і гарантій 
керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) 
державних органів, юрисдикція яких поширюється не на всю 
територію України, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, закладів, установ, організацій; 

Міністерству внутрішніх справ України: 
– дотримуючись вимог Закону України «Про захист 

персональних даних», створити електронну базу даних близьких осіб з 
метою попередження конфлікту інтересів під час призначення на 
посаду; 

– ужити заходів щодо відновлення роботи Громадської ради при 
МВС як інституту громадського контролю за діяльністю Міністерства, 
активізації взаємодії з громадськістю органів, підприємств, установ, 
що належать до структури МВС, та їх територіальних підрозділів; 
розробити дорожню карту (програму) взаємодії з громадськістю 
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується 
та координується через Міністра внутрішніх справ України, закладів, 
установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС; 

– опрацювати питання щодо внесення змін до Інструкції про 
порядок використання поліграфів у Національній поліції України 
(наказ МВС України від 13 листопада 2017 року № 920), у якій серед 
напрямів проведення дослідження із застосуванням поліграфа 
передбачити можливість проведення не лише «вхідної», а й 
«періодичної» та вихідної кадрових перевірок; 

– провести підвищення кваліфікації працівників уповноважених 
підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення 
корупції, передбачити такі заходи в планах роботи відповідних підрозділів 
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і включити їх до додатка 2 до Антикорупційної програми МВС на  
2020–2022 роки (наказ МВС України від 31 січня 2020 року № 84); 

– під час підготовки проєкту змін і доповнень до 
Антикорупційної програми МВС на 2020–2022 роки урахувати 
результати соціологічних досліджень корупційних ризиків у діяльності 
Міністерства; 

– з метою забезпечення безперешкодного доступу громадськості 
до актуальної інформації щодо здійснюваних МВС заходів з реалізації 
державної антикорупційної політики вважати позитивною практику 
проведення регіональних круглих столів, конференцій та форумів 
(медійних платформ), зокрема засобами профорієнтації та 
інформаційно-агітаційної роботи (сюжети, відеоролики, інтерв’ю з 
представниками громади, зустрічі з керівниками об’єднаних 
територіальних громад), зокрема з використанням потенційних 
можливостей телеграм-каналу «Освіта МВС», вебпорталів центрального 
апарату й обласних ГУНП і відомчих закладів вищої освіти;  

– продовжити проведення соціологічних досліджень за 
окремими напрямами реалізації антикорупційної політики в закладах, 
установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС; 

– унормувати порядок заохочення викривачів й інших осіб, які 
повідомляють про корупцію в закладах, установах і підприємствах, що 
належать до сфери управління МВС;  

– запровадити процедуру спеціальної антикорупційної 
перевірки осіб, які вперше вступають на службу, призначаються на 
посади, пов’язані з високим і підвищеним корупційним ризиком, з 
унесенням відповідних змін і доповнень до Типового порядку 
проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної 
посади (наказ МВС України від 25 грудня 2015 року № 1631),  

– за сприяння Консультативної місії Європейського Союзу в 
Україні й інших міжнародних партнерів поширювати практику 
розповсюдження буклетів та інших інформаційних матеріалів з питань 
запобігання та протидії корупції серед населення, працівників системи 
МВС; 

Національному агентству з питань запобігання корупції: 
– опрацювати питання щодо нормативного закріплення доступу 

уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) органів державної 
влади та місцевого самоврядування до державних реєстрів, 
використовуваних під час перевірки ділових партнерів; 

– забезпечити безперебійне функціонування Єдиного порталу 
повідомлень викривачів; 

– розробити пакет змін і доповнень до Закону України «Про 
запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів щодо 
визначення суми завданої шкоди внаслідок вчинення корупційного 
правопорушення з делегуванням представникам НАЗК повноважень 
представляти інтереси держави з метою стягнення такої суми;  
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– переглянути Методологію оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів влади (рішення НАЗК від 2 грудня 2016 року 
№ 126), виокремивши такі етапи: організаційно-підготовчі заходи; 
ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків; визначення заходів 
реагування; періодичний перегляд корупційних ризиків; 

– включити уповноважені органи Національної поліції до 
переліку розпорядників персональних даних Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування; 

закладам вищої освіти МВС:  
– продовжити фундаментальні й прикладні наукові дослідження 

з проблем запобігання та протидії корупції, захисту викривачів і членів 
їхніх сімей, поширення корупційної злочинності в Україні, 
налагодження ефективної співпраці з громадянським суспільством 
щодо реалізації антикорупційної політики держави з подальшим 
упровадженням напрацювань у законотворчість, правозастосовну 
практику й освітній процес; 

– проводити цільові навчання, тренінги та квести за 
антикорупційною спеціалізацією для персоналу МВС, Національної 
поліції та різних категорій держслужбовців органів місцевої влади, 
зокрема з навчального курсу «Антикорупційний менеджмент»; 

– вивчити зарубіжний досвід щодо антикорупційного 
законодавства, стандартів поліцейської етики, академічної 
доброчесності під час виконання службових обов’язків, професійного 
виховання та навчання, розробити пропозиції правового й 
організаційного спрямування щодо використання найбільш 
прогресивних практик у діяльності МВС України. 

 
Оргкомітет конференції  
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