
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю у Національній поліції України на 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

 

Захід, що 

проводиться у 

рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведенн

я 

консульта

цій 

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.  

Аналіз системних 

порушень у сфері 

забезпечення безпеки 

судноплавства та 

протидії 

правопорушенням на 

водних об’єктах 

держави  

Круглий стіл Лютий 

 

 

Представники 

громадських організацій, 

представники підрозділів 

поліції, які виконують 

функції на воді, 

представники Головного 

сервісного центру МВС, 

Міністерства 

інфраструктури України 

та інших зацікавлених 

осіб 

Начальник Управління 

організації діяльності 

підрозділів поліції на воді та 

повітряної підтримки 

Науменко Сергій 

Миколайович 

тел. +380 93 005 5090 

water-air@police.gov.ua 

2.  

Запровадження системи 

взаємодії та напрямів 

співпраці за 

принципами 

«Community Policing» 

Зустрічі з 

громадськістю, 

робочі наради, 

круглі столи, 

лекції, 

тренінги, 

семінари 

Протягом 

року 

Усі зацікавлені особи, 

представники об’єднаних 

територіальних громад, 

представники 

структурних 

підрозділів 

Національної поліції 

України 

Начальник управління 

дільничних офіцерів поліції 

Департаменту превентивної 

діяльності Альошкін Сергій 

Віталійович 

моб.тел. +380 67 903 45 14 

aloshkin_serhii@police.gov.ua 

3.  
Результати та подальші 

перспективи 

запровадження системи 

Зустрічі з 

громадськістю, 

робочі наради, 

Протягом 

року 

Усі зацікавлені особи, 

представники об’єднаних  

територіальних громад, 

Заступник начальника 

Департаменту кримінального 

аналізу – начальник 1-го 

mailto:water.air@police.ua
mailto:aloshkin_serhii@police.gov.ua
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управлінської 

діяльності керованої 

аналітикою (Intelligence 

led policing) 

круглі столи, 

лекції, 

тренінги, 

семінари 

представники 

структурних 

підрозділів 

Національної поліції 

України 

управління (аналітичного) 

Круглій Дмитро Миколайович; 

заступник начальника 1-го 

управління (аналітичного) 

начальник 1-го відділу 

(кримінального аналізу) 

Департаменту кримінального 

аналізу Цвєтков Денис 

Миколайович 

сл.тел.(044) 254-96-76 (75) 

dka@police.gov.ua 

4.  

Перспективи 

впровадження та 

очікувані результати 

від проєкту оцінки 

загроз організованої 

злочинності та сфер 

злочинного впливу за 

методологією Європолу 

- SOCTA 

Зустрічі з 

громадськістю, 

робочі наради, 

круглі столи, 

лекції, 

тренінги, 

семінари 

Протягом 

року 

Усі зацікавлені особи, 

представники об’єднаних 

територіальних громад, 

представники 

структурних 

підрозділів 

Національної поліції 

України, представники 

інших державних органів 

влади та правоохоронних 

органів 

Заступник начальника 

Департаменту кримінального 

аналізу – начальник 1-го 

управління (аналітичного) 

Круглій Дмитро Миколайович; 

заступник начальника 1-го 

управління (аналітичного)  

начальник 1-го відділу 

(кримінального аналізу) 

Департаменту кримінального 

аналізу Цвєтков Денис 

Миколайович 

сл.тел.(044) 254-96-76 (75) 

dka@police.gov.ua 

5.  

Проведення 

консультацій з 

органами 

самоорганізації 

населення (ОСН, 

ОСББ) з вирішення 

Зустрічі з 

громадськістю, 

робочі наради 

Протягом 

року 

Усі зацікавлені особи, 

представники відділу 

зв’язків з громадськістю 

Департаменту патрульної 

поліції, відповідальні за 

напрям взаємодії з 

Начальник відділу зв’язків з 

громадськістю Департаменту 

патрульної поліції    

Гладчук Катерина Вікторівна  

сл.тел. (044)284 19 89 

cpd@patrol.gov.ua   
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локальних питань у 

рамках проєкту 

«Сусідська варта» 

громадськістю особи в 

Управлінні патрульної 

поліції в містах   

6.  

Проведення 

консультацій, зустрічей 

з  учителями та 

батьками дітей у 

рамках проєкту 

«Шкільний офіцер 

поліції» для 

забезпечення 

безпечного середовища 

для дітей  

Зустрічі з 

громадськістю, 

лекції, 

обговорення, 

консультації 

Протягом 

року 

Усі зацікавлені особи, 

представники відділу 

зв’язків з громадськістю 

Департаменту патрульної 

поліції Національної 

поліції України, 

відповідальні за напрям 

взаємодії з громадськістю 

в Управлінні патрульної 

поліції в містах, 

представники закладів 

освіти  

Начальник відділу зв’язків з 

громадськістю Департаменту 

патрульної поліції  

Гладчук Катерина Вікторівна  

сл.тел. (044)284 19 89 

cpd@patrol.gov.ua   

7.  

Проведення зустрічей з 

населенням у рамках 

реалізації принципу 

«Community Policing» 

Зустрічі з 

громадськістю 

Протягом 

року 

Усі зацікавлені особи, 

представники відділу 

зв’язків з громадськістю 

Департаменту патрульної 

поліції, відповідальні за 

напрям взаємодії з 

громадськістю особи в 

Управлінні патрульної 

поліції в містах   

Начальник відділу зв’язків з 

громадськістю Департаменту 

патрульної поліції   

Гладчук Катерина Вікторівна  

сл.тел. (044)284 19 89 

cpd@patrol.gov.ua   

8.  

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про внесення 

зміни до категорій 

об’єктів державної 

форми власності та 

сфер державного 

Розміщення 

проекту на 

офіційному 

веб-сайті 

Національної 

поліції України 

для проведення 

Листопад Суб’єкти господарювання 

у сфері надання 

охоронних послуг   

Головний фахівець відділу 

правового забезпечення 

Департаменту поліції 

охорони  

Яценко Юлія Євгенівна  

сл.тел. (044)206 39 45 

dpo_office@police.gov.ua 
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регулювання, які 

підлягають охороні 

органами поліції 

охорони на договірних 

засадах» 

громадського 

обговорення 

 

 
  


