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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю у Національній поліції України на 2019 рік 

№ 

з/п 

Питання або проект 

нормативно-правового акта 

 

Захід, що 

проводиться у 

рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультаці

й 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія рішення, 

що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані особи, 

структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій (телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Проект Антикорупційної 

програми Національної 

поліції України 

на 2019 - 2020 роки 

Електронні 

консультації, 

публічні 

громадські 

обговорення  

Лютий-

березень –

2019 року 

Усі верстви населення Головний інспектор відділу 

проведення люстрації  

Управління з питань 

запобігання корупції та 

проведення люстрації 

Національної поліції України 

Віхрова Вікторія Вікторівна, 

сл.тел. (044) 254 93 94 

upzkpl@police.gov.ua 

2.  

Питання зниження 

аварійності  та ступеня 

тяжкості наслідків дорожньо-

транспортних пригод,  а 

також створення безпечних і 

комфортних умов руху 

транспортних засобів,  

пішоходів, та інших 

Зустрічі з 

громадськістю, 

проведення 

конференцій, 

нарад,  круглих 

столів, форумів, 

семінарів,  

презентацій, 

Травень, 

листопад 

2019 року 

Усі заінтересовані особи, 

громадські організації, 

представники Департаменту 

патрульної поліції, 

представники адміністрацій, 

МОЗ,  закладів охорони 

здоров’я, Укртрансбезпека, 

Укавтодор, ЗМІ   

Начальник відділу зв’язків з 

громадськістю Департаменту 

патрульної поліції 

Національної поліції України  

Белугіна Катерина Вікторівна, 

сл. тел. (044) 284 19 89  

cpd@patrol.police.gov.ua 
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учасників дорожнього руху 

спільно з МОН у рамках 

заходів «Тиждень безпеки 

дорожнього руху» 

заходів, акцій 

тощо  

3.  

Внесення змін до Інструкції з 

організації роботи підрозділів 

ювенальної превенції 

Національної поліції 

України, затвердженої 

наказом МВС України від 

19.12.2017 № 1044 

Електронні 

консультації, 

підведення 

підсумків за 

круглим столом 

ІІ квартал  

2019 року 

Усі заінтересовані особи, 

що опікуються дотримання 

прав та законних інтересів 

дітей, представники 

громадських організацій, 

служб у справах дітей, 

структурні підрозділи 

Національної поліції та 

інших органів державної 

влади 

Начальник відділу організації 

превентивної роботи 

управління ювенальної 

превенції Департаменту 

превентивної діяльності 

Національної поліції України 

Мадяр Василь Васильович,  

сл.тел. (044) 256-18-34 

up3@police.gov.ua 

4.  

Обговорення з органами 

самоорганізації населення 

(ОСН.ОСББ) шляхів 

вирішення локальних питань 

в рамках проекту «Сусідська 

варта» 

Зустрічі з 

громадськістю, 

робочі наради 

Упродовж 

2019 року 

Усі заінтересовані особи, 

представники відділу 

зв’язків з громадськістю 

Департаменту патрульної 

поліції, відповідальні за 

напрямок взаємодії з 

громадськістю особи в УПП 

у містах 

Начальник відділу зв’язків з 

громадськістю Департаменту 

патрульної поліції 

Національної поліції України  

Белугіна Катерина Вікторівна, 

сл. тел. (044) 284 19 89  

cpd@patrol.police.gov.ua 

5.  

Проведення роз’яснювальної 

кампанії, серед вчителів та 

батьків дітей в рамках 

проекту «Шкільний офіцер 

поліції» для забезпечення 

безпечного середовища для 

дітей 

Зустрічі з 

громадськістю,  

лекції,  

обговорення,  

консультації   

Упродовж 

2019 року 

Усі заінтересовані особи, 

представники відділу 

зв’язків з громадськістю 

Департаменту патрульної 

поліції, відповідальні за 

напрямок взаємодії з 

громадськістю особи в УПП 

у містах, представники 

закладів освіти. 

Начальник відділу зв’язків з 

громадськістю Департаменту 

патрульної поліції 

Національної поліції України  

Белугіна Катерина Вікторівна, 

сл. тел. (044) 284 19 89  

cpd@patrol.police.gov.ua 

mailto:up3@police.gov.ua
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6.  

Шляхи запровадження 

системи взаємодії та 

напрямів співпраці за 

принципами «Community 

Policing» 

Зустрічі з 

громадськістю, 

робочі наради, 

круглі столи, 

лекції, тренінги, 

семінари 

Упродовж 

2019 року 

Усі заінтересовані особи, 

представники об’єднаних 

територіальних громад, 

представники структурних 

підрозділів 

Національної поліції 

України 

Начальник управління 

дільничних офіцерів поліції 

Департаменту превентивної 

діяльності 

Національної поліції України 

Альошкін Сергій Віталійович, 

тел. +380 67 903 45 14 

aloshkin_serhii@police.gov.ua 

7.  

Аналіз системних порушень 

у сфері забезпечення безпеки 

судноплавства та боротьбі з 

браконьєрством  

Зустрічі з 

громадськістю, 

круглі столи 

Упродовж 

2019 року 

 

 

Усі зацікавлені особи, 

представники громадських 

організацій, представники 

підрозділів поліції, які 

виконують функції на воді 

Начальник Управління 

організації діяльності 

підрозділів поліції на воді та 

повітряної підтримки 

Національної поліції України, 

Науменко Сергій 

Миколайович, 

тел. +380 93 005 5090 

water-air@police.gov.ua 

 

 

Директор  

Департаменту комунікації  

Національної поліції  України                                                                                                                                         Я.В. Тракало 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                       

Заступник Голови                                                                                                                                     

Національної поліції України                                                                                                               

полковник поліції                                                                                                                                    

                              К.В. Бушуєв                                                                                                                                      
 

____.___________. 2018                                                                                                                                               
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