
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

КРУГЛОГО СТОЛУ 

 
Гуторова Наталія Олександрівна – 

голова організаційного комітету, директор 

Полтавського юридичного інституту, доктор 

юридичних наук, професор 

 

Тітко Іван Андрійович – т.в.о. завідувача 

кафедри кримінального та 

адміністративного права і процесу 

Полтавського юридичного інституту, доктор 

юридичних наук, доцент 

 

Гринько Лариса Петрівна –  доцент 

кафедри кримінального та 

адміністративного права і процесу 

Полтавського юридичного інституту, 

кандидат юридичних наук 

 

Бражник Андрій Анатолійович –

асистент кафедри кримінального та 

адміністративного права і процесу 

Полтавського юридичного інституту, 

кандидат юридичних наук 

 

Новак Олена Дмитрівна – асистент 

кафедри кримінального та 

адміністративного права і процесу 

Полтавського юридичного інституту, 

кандидат юридичних наук 

 

Панасюк Олександр Анатолійович –  

асистент кафедри кримінального та 

адміністративного права і процесу 

Полтавського юридичного інституту 

 

РОБОТА КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

 

 

11 квітня 2017 р. 

 
Робота круглого столу 

відбудеться у приміщенні бібліотеки 

Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

за адресою: м. Полтава,   проспект 

Першотравневий, 5  

 
10.30 – 11.00 реєстрація учасників 

 

11.00 – 12.45 

 

робота круглого столу 

 

12.45 – 13.00 перерва на каву  

 

13.00 – 14.30 

 

робота круглого столу 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

Виступи 10-15 хв. 

 

Відповіді на питання, 

обговорення 

 

 

5-10 хв. 

 

 

Робочі мови: українська, російська 

 

 
 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого 

Полтавський юридичний інститут 
 

 
 

ПРОГРАМА 

круглого столу  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

ЗДІЙСНЕННЯ НЕГЛАСНИХ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ЇХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ У ДОКАЗУВАННІ» 

11 квітня 2017 р. 

м. Полтава 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
 

1. Відкриття роботи круглого столу 
Гуторова Наталія Олександрівна – 

директор Полтавського юридичного 
інституту, доктор юридичних наук, 
професор 

 
 

2.  Вступне слово 
Тітко Іван Андрійович – т.в.о. 

завідувача кафедри кримінального та 

адміністративного права і процесу 

Полтавського юридичного інституту, 

доктор юридичних наук, доцент 

 

3. НСРД: проблемні питання у 

діяльності слідчих суддів апеляційних 

судів 
Томилко Валентин Петрович – 

суддя, секретар судової палати з 

розгляду кримінальних справ 

Апеляційного суду Полтавської області 

 

 

4. Проблемні питання 

використання результатів НСРД при 

розгляді кримінального провадження 

судом першої інстанції 
Калько Олександр Сергійович – 

суддя Київського районного суду 
м. Полтави 

 

5.  Спірні аспекти здійснення 

судового контролю при проведенні 

НСРД 
Шило Ольга Георгіївна – завідувач 

кафедри кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності 

Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, 

доктор юридичних наук, професор 
 

 

6. НСРД: проблеми, виявлені 

прокурорською практикою 

Лець Наталія Олексіївна – 

заступник начальника управління 

нагляду за додержанням законів у 

кримінальному провадженні та 

координації правоохоронної діяльності 

прокуратури Полтавської області 

 

 

7. Перевірка і оцінка відомостей, 

одержаних за результатами 

проведення НСРД: окремі питання 

теорії та практики 

Тетерятник Ганна 

Костянтинівна – завідувач кафедри 

кримінального процесу Одеського 

державного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук 

 

 

 

8. Спостереження за особою, річчю 

або місцем (ст. 269 КПК) та 

використання результатів указаних 

дій у доказуванні 

Павленко-Слив'як Галина 

Володимирiвна – старший слідчий в 

особливо важливих справах - 

криміналіст СУ ГУНП у Полтавській 

області 

 

9. НСРД: проблеми 

нормативного регулювання і 

правозастосовної практики 

Фомін Сергій Борисович – доцент 

кафедри кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності 

Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

10. Проблемні питання, які 

зумовлені специфікою НСРД та 

виникають при наданні правової 

допомоги захисником (копіювання 

матеріалів, "залегендовані особи", провокація 

злочину, розсекречення матеріалів)  

Буглак Валентина Вікторівна  – 

адвокат, адвокат-тренер з обміну 

досвідом між адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу;  

Фелоненко Григорій Михайлович – 

адвокат, директор Адвокатського 

бюро «Фелоненко&Партнери» 


