
Круглий стіл  

«Актуальні проблеми застосування законодавства у сфері корупційних 

правопорушень» 

 

Мета: обговорення особливостей та проблемних питань застосування 

кримінального, кримінального процесуального та іншого законодавства у 

сфері корупційних правопорушень. 

 

Дата проведення, час початку: 05 лютого 2016 року о 14 год. 00 хв. 

Місце проведення: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8. 
 

Час Етап заходу 

13:30-14:00 Реєстрація учасників. 

14:00-14:15 Вітальне слово. 

Омельчук Олег Миколайович, ректор Хмельницького університету 

управління та права, доктор юридичних наук, професор  

Вагіна Наталія Андріївна, голова Ради адвокатів Хмельницької області, 

адвокат, заслужений юрист України 

Теми/ключові питання для обговорення 

14:15-14:30 Корупційні злочини: сутність, поняття, проблеми розмежування. 

Налуцишин Віктор Володимирович, в.о. завідувача кафедри кримінального 

права та процесу Хмельницького університету управління та права, 

кандидат юридичних наук, доцент 

14:30-14:45 Адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією: проблеми 

розмежування та притягнення до відповідальності за їх вчинення. 

Когут Ольга Володимирівна, завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права Хмельницького університету 

управління та права, кандидат юридичних наук, доцент 

14:45-15:00 Проблеми кваліфікації корупційних злочинів: судова практика. 

Кобрін Ігор Георгійович, суддя апеляційного суду Хмельницької області  

15:00-15:15 Проблемні аспекти процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням в кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини. 

Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу організації 

діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури 

Хмельницької області 

15.15-15:30 Актуальні проблеми протидії корупції: особливості діяльності СБУ. 

Столяр Роман Іванович, начальник сектору з протидії корупції в 

правоохоронних органах відділу по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю Управління СБУ в Хмельницькій області.  

15:30-15:45 Особливості виявлення та розслідування корупційних злочинів. 

Задачін Олександр Анатолійович, заступник начальника слідчого 

управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій 

області. 

Сагайдак Іван Богданович, начальник слідчого відділення слідчого 

управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій 

області.  

15:45-16:00 Роль захисника в провадженнях щодо корупційних правопорушень. 

Барилюк Оксана Антонівна, член ради адвокатів України, голова комітету 

захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Раді 



адвокатів Хмельницької області 

Каденко Оксана Олегівна, член Ради адвокатів України, старший викладач 

кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету 

управління та права, магістр права  

16:00-16:15 Проблеми тлумачення та застосування Прикінцевих та Перехідних 

положень Закону України «Про запобігання корупції». 

Голдзіцький Казимир Адамович, доцент кафедри кримінального права та 

процесу 

16:15-16:30 Підбиття підсумків круглого столу. 

 


