
Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань запобігання і протидії корупції  

 на тему:  

«Основні напрямки запобігання і протидії корупції в 

Луганській області» 

25-26 вересня 2015 року,  

місто Сєверодонецьк Луганської області  
 

Програма 

 

 

25.09.2015 (п’ятниця) 

 

 

06:24–12:11 Київ-Слов’янськ (Інтерсіті, Центральний залізничний вокзал) 

 

12:30–14:30 Слов’янськ-Сєвєродонецьк (автобус) 

 

14:30-15:30 – обід  

 

15:30-16:30 – круглий стіл з громадськими організаціями (організовує програма 

РАДА)  

 

Варіанти на 17:00:  
– відвідування зони логістичного центру в с. Новотошківське (36 км від м. 

Сєверодонецька); 

– відвідування заводу НВО «Імпульс». 

 

19:00 - 21:30 – показ документального кіно, спілкування зі студентами 

 

21:30 – поселення в готелі “Центральная”.  

 

26.09.2015 (субота) 

 

 

09:00-10:00 – сніданок, виселення з готелю 

 

10:00-12:45 – Засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

запобігання і протидії корупції на тему: «Основні напрямки запобігання і 

протидії корупції в Луганській області» 

 

Питання до обговорення: 

 

1. Корупційні ризики у сфері боротьби з контрабандою, запуск логістичних 

центрів. 
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2. Корупційні ризики в роботі пропускної системи в Луганській 

області. 

3. Діяльність правоохоронних органів щодо протидії корупційним ризикам у 

сферах боротьби з контрабандою та втілення пропускної системи в 

Луганській області. 

 

12:45-13:00 – підсумковий брифінг 

 

13:00 -14:00 – обід 

 

14:30-16:30 - Сєвєродонецьк-Слов’янськ (автобус) 

 

17:00-23:45 - Слов’янськ-Київ, Центральний залізничний вокзал (Інтерсіті)  

 

 

На засіданні Комітету будуть присутні посадові особи Луганської обласної 

військово-цивільної адміністрації,  Генеральної прокуратури України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби 

України, Державної фіскальної служби України, правоохоронних та 

контролюючих органів Луганської області, представники  громадських 

організацій, ЗМІ. 

 

З питань реєстрації представників ЗМІ для участі у виїзному засіданні 

Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

необхідно звертатися до координатора проектів із підтримки медіа                          

ГО «Інтерньюз-Україна» Наталії Сад за тел. 050-930-84-39, 067-445-05-67, 

тел./факс (044) 458-44-40, e-mail: nsad@internews.ua, kkvurt@internews.ua.   

 

 

Додаткова інформація 

 

 

Візит до м. Краматорська Донецької області 24 вересня 2015 року (четвер) 

відбуватиметься за окремою програмою, організатором якої є Програма 

«РАДА». 

 

Заходи: круглий стіл для громадськості, зустріч з посадовими особами органів 

місцевої влади та правоохоронних органів. 

 

Учасники: народні депутати України – члени Комітету з питань запобігання і 

протидії корупції, програма «РАДА». 
 


