
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю у Національній поліції України на 2023 рік 

 

№ 

з/

п 

Питання або проект 

нормативно-

правового акта 

 

Захід, що 

проводиться у 

рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультац

ій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується 

залучити до  

консультацій 

Контактні дані особи, 

структурного підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Визначення 

пріоритетних 

напрямків, 

спрямованих на 

потреби громади та 

безпекового 

середовища 

територіальних 

громад, з 

урахуванням думки 

населення. 

Впровадження та 

поширення проєкту 

«Поліцейський 

офіцер громади», а 

також реалізація 

безпекових проєктів 

на території громади 

Зустрічі з 

громадськістю, 

проведення  

on-line 

конференцій 

Лютий, 

березень, 

квітень, 

травень, 

червень, 

липень, 

вересень, 

листопад 

Усі заінтересовані 

сторони, органи 

виконавчої влади, 

представники 

територіальних громад, 

представники інститутів 

громадського суспільства 

Начальник управління 

взаємодії з громадами 

Департаменту 

превентивної діяльності  

Національної поліції 

України 

Бреславська Майя 

Євгенівна, 

сл. тел. (044) 256 71 01 

тел. моб. 063 354 19 68  

vagpog@police.gov.ua 

 

2.  

Надання послуг і  

забезпечення безпеки 

бізнесу та 

суспільства 

Зустрічі з 

громадськістю, 

проведення 

конференцій, 

Березень, 

липень, 

жовтень 

Представники інститутів 

громадянського 

суспільства 

Завідувач сектору 

комунікації управління 

організаційно-аналітичного 

забезпечення та 

mailto:vagpog@police.gov.ua


 2 

круглих столів, 

семінарів  

online,  

offline 

оперативного реагування 

Департаменту поліції 

охорони Національної 

поліції України 

Коломієць Ірина Сергіївна 

сл.тел. (044)206 39 27 

dpo_office@police.gov.ua 

3.  

Проєкт наказу 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України «Про 

затвердження 

порядку організації 

цілодобової охорони 

об’єктів і приміщень, 

у яких 

культивуються, 

використовуються, 

зберігаються 

нарковмісні рослини, 

а також 

використовується, 

зберігається та 

знищується отримана 

з них готова 

продукція чи відходи 

таких рослин» 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Березень 

Юридичні та/або фізичні 

особи, власники ліцензій 

на здійснення діяльності з 

культивування та (або) 

використання рослин, 

уключених до списку № 3 

таблиці I Переліку 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 

травня 2000 року № 770, 

що містять малі кількості 

наркотичних речовин для 

промислових цілей, 

визначених ліцензією. 

Заступник начальника 

відділу організації 

реагування, охорони 

вантажів та фізичних осіб 

управління фізичної 

охорони Департаменту 

поліції охорони 

Національної поліції 

України 

Войцехівський Володимир 

Миколайович 

сл.тел. (044)206 39 77 

dpo_office@police.gov.ua 

 

4.  

Впровадження у 

територіальних 

(відокремлених) 

підрозділах 

Зустрічі з 

громадськістю 

Березень, 

червень, 

вересень, 

Представники інститутів 

громадянського 

суспільства 

 

Начальник відділу 

моніторингу 

автоматизованого обліку 

дій із затриманими 

mailto:dpo_office@police.gov.ua
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Національної поліції 

інформаційної 

підсистеми 

«Custody Records» 

інформаційно-

телекомунікаційної 

системи 

«Інформаційний 

портал Національної 

поліції України» 

листопад 

 

особами Управління 

дотримання прав людини 

Національної поліції 

України 

 Дмитращук Олена 

Станіславівна 

моб. тел. 096 179 74 60 

сл. тел. (044) 254 78 77 

udpl.custody@police.gov.ua 

 

 

5.  

Створення в 

територіальних 

громадах безпечного 

дитячого середовища 

шляхом дієвої 

взаємодії з органами 

місцевого 

самоврядування та 

державної влади 

Зустрічі з 

громадськістю, 

проведення 

on-line 

конференцій 

Січень-

грудень 

Усі заінтересовані 

сторони, представники 

територіальних громад, 

органів місцевого 

самоврядування та 

державної виконавчої 

влади, структурних 

підрозділів поліції 

України, інститутів 

громадського суспільства 

Начальник відділу 

організації превентивної 

роботи у громадах 

Управління ювенальної 

превенції Національної 

поліції України 

Романов Віталій 

Вікторович,  

сл. тел. (044) 254 93 01 

romanov.v.v@police.gov.ua 

6.  

Створення 

комплексної системи 

пошуку дітей, які 

зникли безвісти, 

самовільно залишили 

домівку, виховний 

заклад тощо 

Зустрічі з 

громадськістю, 

представниками 

бізнесу 

проведення 

on-line 

конференцій 

Січень-

грудень 

Усі заінтересовані 

сторони, представники 

громадських організацій, 

міжнародні та національні 

представники бізнесу – 

власники компаній, які 

здійснюють діяльність у 

сфері надання послуг 

населенню зокрема із 

використанням ІТ-

Заступник начальника 

Управління ювенальної 

превенції – начальник 

відділу протидії 

жорстокому поводженню у 

дитячому середовищі 

Національної поліції 

України 

Шанько Ярослав 

Вікторович,  

mailto:udpl.custody@police.gov.ua
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технологій сл. тел. (044) 256 21 78 

renegad07nk@gmail.com 

7.  

Внесення змін наказу 

МВС від 19.12.2017 

№ 1044 «Про 

затвердження 

Інструкції з 

організації роботи 

підрозділів 

ювенальної превенції 

Національної поліції 

України»  

Електронні 

консультації з 

громадськістю, 

зустрічі з 

громадськістю  

 

Вересень-

грудень 

Усі заінтересовані 

сторони з питань захисту 

прав дітей, представники 

центральних органів 

виконавчої влади, 

правоохоронних органів, 

громадських та 

міжнародних організацій 

 

 

Начальник відділу 

контрольно-методичної 

роботи Управління 

ювенальної превенції 

Національної поліції 

України 

Приємська Яніна 

Вікторівна,  

сл. тел. (044) 254 78 38 

pryiemska@police.gov.ua 

8.  

Проєкт наказу 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України та 

Міністерства 

розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства 

України «Про 

затвердження 

розмірів плат за 

транспортування і 

зберігання тимчасово 

затриманих 

транспортних засобів 

на спеціальних 

майданчиках чи 

стоянках» 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

Грудень  Суб’єкти 

господарювання, які 

надають послуги з 

транспортування 

транспортних засобів  

Начальник відділу 

розроблення та 

вдосконалення однострою 

та інших матеріально-

технічних засобів 

Департаменту управління 

майном Національної 

поліції України 

Лосенко Сергій Петрович  

сл. тел. (044) 256 12 05 

lsp@police.gov.ua 

 

 

mailto:renegad07nk@gmail.com
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