
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю у Національній поліції України на 2022 рік 
 

 

№ 

з/п 

Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

 

Захід, що 

проводиться у 

рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

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 

Січень, 

лютий, 

березень 

Усі заінтересовані сторони, 

органи виконавчої влади, 

представники територіальних 

громад, представники 

структурних підрозділів 

поліції України, представники 

інститутів громадського 

суспільства 

Начальник управління взаємодії 

з громадами Департаменту 

превентивної діяльності 

Бреславська Майя Євгенівна, 

сл. тел. (044) 256 71 01 

тел. моб. 063 354 19 68  

vagpog@police.gov.ua 

 

2.  

Дотримання прав 

людини в поліцейській 

діяльності 

Зустріч з 

громадськістю, 

органами 

державної влади, 

проведення on-

line конференцій, 

нарад, зустрічей, 

семінарів, 

тренінгів 

Лютий, 

березень, 

квітень, 

травень, 

червень, 

липень, 

вересень, 

листопад 

 

Представники інститутів 

громадянського суспільства, 

малозахищених верст 

населення 

 

Заступник начальника 

Управління дотримання прав 

людини Максимов Сергій 

Володимирович, 

сл. тел. (044) 256 16 15, 

maksymov_sv@police.gov.ua 
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3.  

Надання послуг і  

забезпечення безпеки 

бізнесу та суспільства 

Зустрічі з 

громадськістю, 

проведення 

on-line 

конференцій 

Березень, 

серпень, 

листопад 

Представники інститутів 

громадянського суспільства 

Завідувач сектору комунікації 

управління організаційно-

аналітичного забезпечення та 

оперативного реагування 

Департаменту поліції охорони  

Артеменко Вікторія 

Анатоліївна 

сл.тел. (044)206 39 27 

dpo_office@police.gov.ua 

4.  

Впровадження у 

територіальних 

(відокремлених) 

підрозділах 

Національної поліції 

інформаційної 

підсистеми 

«Custody Records» 

інформаційно-

телекомунікаційної 

системи «Інформаційний 

портал Національної 

поліції України» 

Зустрічі з 

громадськістю 

Березень, 

червень, 

вересень, 

листопад 

 

Представники інститутів 

громадянського суспільства 

 

Начальник відділу моніторингу 

автоматизованого обліку дій із 

затриманими особами 

Управління дотримання прав 

людини Захаренко 

Володимир Васильович 

моб. тел. 067 916 53 43 

сл. тел. (044) 256 15 00 

zachar25@ukr.net 

 

5.  

Аналіз безпекової 

ситуації та подій, 

пов’язаних з 

використанням 

безпілотних повітряних 

суден 

Зустрічі з 

громадськістю, 

круглий стіл 

Червень - 

липень 

 

Усі заінтересовані сторони, 

органи виконавчої влади 

(Державна авіаційна служба 

України) 

Начальник відділу Управління 

авіації та поліції на воді 

Кравченко Сергій Іванович,  

тел. +380 93 005 5090 

water.air@police.gov.ua 

6.  

Створення в 

територіальних громадах 

безпечного дитячого 

середовища шляхом 

дієвої взаємодії з 

органами місцевого 

самоврядування та 

державної влади 

Зустрічі з 

громадськістю, 

проведення 

on-line 

конференцій 

Травень, 

грудень 

Усі заінтересовані сторони, 

представники територіальних 

громад, органів місцевого 

самоврядування та державної 

виконавчої влади, 

структурних підрозділів 

поліції України, інститутів 

громадського суспільства 

Начальник Управління 

ювенальної превенції  

Богдан Василь Володимирович,  

сл. тел. (044) 256 18 27 

v.bohdan@police.gov.ua 
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