
№ 
з/п 

Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводиться в 

межах 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. Розроблення проекту наказу 

МВС 
«Про організацію діяльності 
органів досудового 

розслідування Національної 
поліції» 
 

Оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 
Національної поліції 
України для проведення 

обговорення 

Упродовж 
І 
кварталу  2016 
року 
 

 

Усі заінтересовані 

особи, 
представники 
Головного слідчого 

управління, 
структурних 
підрозділів 

Національної поліції  

Старший слідчий в особливо 

важливих справах Головного 
слідчого управління 
Національної поліції України 

Ростов Ігор Олександрович, 
сл.тел. (044)254-71-30, 
gsu_analitik@police.gov.ua 

2. Розроблення проекту наказу 
МВС «Про організацію взаємодії 
органів досудового 

розслідування з іншими 
органами Національної поліції 
України у попередженні, 

виявленні та розслідуванні 
кримінальних правопорушень» 

Оприлюднення на 
офіційному веб-сайті 
Національної поліції 

України для проведення 
обговорення 

Упродовж 
І 
кварталу  2016 

року 
 

Усі заінтересовані 
особи, 
представники 

Головного слідчого 
управління, 
структурних 

підрозділів 
Національної поліції  

Старший слідчий в особливо 
важливих справах Головного 
слідчого управління 

Національної поліції України 
Ростов Ігор Олександрович, 
сл.тел.(044)254-71-30, 
gsu_analitik@police.gov.ua 

3. Вивчення громадської думки 
щодо діяльності поліції охорони 

Проведення соціологічного 
дослідження шляхом 

опитування та анкетування 
на офіційному веб-сайті 
поліції охорони 

http://www.guard.np.gov.ua 

Квітень 
2016 року 

Діючі та потенційні 
користувачі охоронних 

послуг поліції охорони 

Головний фахівець 
Департаменту поліції 

охорони 
Дерека Андрій Анатолійович,  
сл.тел. (044) 206-39-16, 
dereka.a@i.ua 

4. Розроблення нормативних актів 
щодо затвердження порядку 

функціонування  системи 
фіксації Правил дорожнього 
руху (ПДР) в автоматичному 

Оприлюднення на 
офіційному веб-сайті 

Управління безпеки 
дорожнього руху 
Департаменту 

превентивної діяльності 

Упродовж  
І півріччя 2016 

року 
 

 

Учасники  
дорожнього руху 

Начальник сектору 
впровадження систем 

автоматичної 
 фіксації порушень  
Правил дорожнього руху  

mailto:info@sai.gov.ua
mailto:info@sai.gov.ua


режимі у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху (БДР). 
Національної поліції 

України для проведення 
обговорення  
 

Управління безпеки 

дорожнього руху 
Департаменту превентивної 
діяльності Національної 

поліції України 
Андрієць Андрій 
Миколайович., 
сл.тел. (044)374-10-96, 
info@sai.gov.ua 

5. Розроблення проекту Інструкції 
про порядок взаємодії 

Державної інспекції зв'язку, 
Українського державного центру 
радіочастот та підрозділів 

Національної поліції України з 
питань запобігання, виявлення 
та припинення порушень 

законодавства в галузі 
зв'язку».    

Оприлюднення на 
офіційному веб-сайті 

Національної поліції 
України для проведення 
обговорення 

Червень 2016 
року 

Усі заінтересовані 
особи, представники 

Департаменту зв’язку 
та телекомунікацій  

Начальник відділу 
організації зв’язку 

Департаменту зв’язку та 
телекомунікацій 
Національної поліції України 

Фесун Володимир 
Васильович,  
сл.тел. (044) 256-16-01, 
voz.dzt@police.gov.ua 

6. Законодавчі зміни про 

встановлення кримінальної 
відповідальності за: 
організацію нелегальної 

міграції; незаконне 
працевлаштування іноземців; 
порушення санкцій заборони 

в’їзду; фіктивний шлюб 
(використовується як одна із 
схем легалізації іноземців); 

збільшення штрафних санкцій 
за вчинення адміністративних 
правопорушень у сфері міграції. 

Оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 
Національної поліції 
України для проведення 

обговорення 

Червень  
2016 року  

Усі заінтересовані 

особи, представники 
Державної міграційної 
служби України та 

Адміністрації 
Державної 
прикордонної служби 

України, зацікавлених 
ЦОВВ, міжнародні 
урядові та неурядові 

організації 

Заступник начальника 

Департаменту боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми, 

Національної поліції України 
підполковник поліції   
Малахов Ігор 

Володимирович  
сл.тел. (044) 254-12-34, 
dbzptl@police.gov.ua  

7. Запровадження ефективного 

внутрішньодержавного 
міграційного контролю шляхом 
створення Єдиної системи 

обліку іноземців (з моменту їх 
в’їзду в Україну з подальшим 

Оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 
Національної поліції 
України для проведення 

обговорення  

Липень 2016 

року 
Усі заінтересовані 

особи, представники 
Державної міграційної 
служби України та 

Адміністрації 
Державної 

Заступник начальника 

Департаменту боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми, 

Національної поліції України 
підполковник поліції   

mailto:info@sai.gov.ua
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відображенням усіх етапів зміни 

ними міграційного статусу). 
прикордонної служби 

України, зацікавлених 
ЦОВВ, міжнародні 
урядові та неурядові 

організації 

Малахов Ігор 

Володимирович  
сл.тел. (044) 254-12-34, 
dbzptl@police.gov.ua  

8. Підвищення строків заборони 
в’їзду в Україну (до 10 років та 
довічно) таким категоріям 

іноземців: 
засудженим на території України 
за вчинення кримінальних 

правопорушень; притягнутим 
протягом року до 
адміністративної 

відповідальності двічі або 
більше разів; грубе порушення 
міграційного законодавства; 

становлять загрозу національній 
безпеці України та її інтересам.    

Оприлюднення 
обговорення на офіційному 
веб-сайті Національної 

поліції України для 
проведення  

Жовтень  2016 
року 

Усі заінтересовані 
особи, представники 
Державної міграційної 

служби України та 
Адміністрації 
Державної 

прикордонної служби 
України, 
заінтересованих ЦОВВ, 

міжнародні урядові та 
неурядові організації 

Заступник начальника 
Департаменту боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми, 
Національної поліції України 
підполковник 

поліції  Малахов Ігор 
Володимирович  
сл.тел. (044) 254-12-34, 
dbzptl@police.gov.ua  

9. Виконання заходів, 

передбачених Державною 
соціальною програмою протидії 
торгівлі людьми на період до 

2020 року, Концепцію якої 
схвалено Кабінетом Міністрів 
України (розпорядження  КМУ 

від 07.10.2015 № 1053-р). 

Оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 
Національної поліції 
України для проведення 

обговорення  

Листопад  2016 

року 
Усі заінтересовані 

особи,  представники 
заінтересованих ЦОВВ, 
міжнародні урядові та 

неурядові організації 

Т.в.о. начальника 

Департаменту боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми, 

Національної поліції України 
полковник поліції  Дубина 
Владислав Іванович   
сл.тел. (044)254-98-28, 
dbzptl@police.gov.ua  
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