
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю у Національній поліції України на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

 

Захід, що 

проводиться у 

рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

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 постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення зміни до 

категорій об’єктів 

державної форми 

власності та сфер 

державного 

регулювання, які 

підлягають охороні 

органами поліції 

охорони на 

договірних засадах». 

Електронні 

консультації 

щодо проєкту 

акта, публічне 

обговорення 

проєкту акта на 

засіданні 

Громадської 

ради при 

Міністерстві 

внутрішніх 

справ України 

Листопад Усі зацікавлені особи Провідний фахівець 

відділу правового 

забезпечення 

Департаменту поліції 

охорони  

Національної поліції 

України 

Кравченко Ольга 

Володимирівна 

сл.тел. (044)206-39-45 

dpo_office@police.gov.ua 

2.  

Участь у спільних з 

громадськими 

організаціями 

заходах щодо 

забезпечення безпеки 

бізнесу та 

суспільства. 

Зустрічі з 

громадськістю, 

проведення 

on-line 

конференції 

Березень, 

травень, 

серпень, 

листопад 

Представники інститутів 

громадянського 

суспільства 

Завідувач сектору 

комунікації Управління 

організаційно-аналітичного 

забезпечення та 

оперативного реагування 

Департаменту поліції 

охорони Національної 

поліції України 

Артеменко Вікторія 
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Анатоліївна 

сл.тел. (044)206-39-27 

dpo_office@police.gov.ua 

3.  

Впровадження 

новітніх форм і 

методів роботи 

поліції (Сommunity 

policing), формування 

єдиного безпекового 

простору у сільській 

місцевості. 

Зустрічі з 

громадськістю, 

проведення  

on-line 

конференцій 

Травень, 

грудень 

Усі зацікавлені особи, 

органи виконавчої влади , 

представники об’єднаних 

територіальних громад, 

представники 

структурних 

підрозділів Національної 

поліції України, 

Громадська Рада при 

МВС України 

 

Начальник управління 

взаємодії з громадами 

Департаменту 

превентивної діяльності 

Національної поліції 

України 

Бреславська Майя 

Євгенівна 

сл. тел. (044)256-18-89,  

тел.моб. 0633541968 

uvgpog@gmail.com 

4.  

Визначення 

пріоритетних 

напрямків 

спрямованих на 

потреби громади та 

безпекового 

середовища 

територіальних 

громад з 

урахуванням думки 

населення. 

Впровадження та 

реалізація безпекових 

проєктів в рамках 

реалізації проєкту 

«Поліцейський 

офіцер громади». 

Зустрічі з 

громадськістю, 

проведення on-

line 

конференцій 

Травень, 

грудень 

Усі зацікавлені особи, 

органи виконавчої влади , 

представники об’єднаних 

територіальних громад, 

представники 

структурних 

підрозділів Національної 

поліції України, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства. 

Начальник управління 

взаємодії з громадами 

Департаменту 

превентивної діяльності 

Національної поліції 

України 

Бреславська Майя 

Євгенівна 

сл. тел. (044)256-18-89,  

тел.моб. 0633541968 

uvgpog@gmail.com 

mailto:uvgpog@gmail.com
mailto:uvgpog@gmail.com
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5.  

Запровадження в 

територіальних 

(відокремлених) 

підрозділах 

Національної поліції 

автоматизованої 

електронної системи 

обліку затриманих 

осіб «Custody 

Records». 

 

Робочі зустрічі 

з 

громадськістю 

Щомісячно  

з січня по 

грудень 

Представники інститутів 

громадянського 

суспільства 

Головний інспектор відділу 

моніторингу 

автоматизованого обліку 

дій із затриманими 

особами Управління 

дотримання прав людини  

Національної поліції 

України 

Герасимчук Сергій 

Васильович 

моб. тел. 068 017 22 87 

сл.тел. (044)256-15-00 

custody.udpl@police.gov.ua 

6.  

Аналіз системних 

порушень у сфері 

забезпечення безпеки 

судноплавства та 

протидії 

правопорушенням на 

водних об’єктах 

держави. Зміни до 

КУпАП щодо 

надання 

поліцейським права 

складати протоколи 

про адміністративні 

правопорушення за 

ст. 85, 85-1, 116, 117, 

118 

Зустрічі з 

громадськістю; 

круглий стіл 

Листопад 

 

 

Представники 

громадських організацій, 

представники підрозділів 

поліції, які виконують 

функції на воді, 

представники 

Міністерства 

інфраструктури та інші 

зацікавлені особи, 

Громадська Рада при 

МВС України 

 

Начальник Управління 

авіації та поліції на воді  

Національної поліції 

України, 

Науменко Сергій 

Миколайович, 

тел. +380 93 005 5090 

water.air@police.ua 

 

mailto:water.air@police.ua

