
 

№ 
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. Визначення напрямків та 
тематики консультацій, 

визначення потреб 
населення регіонів України 

Робочі наради Лютий 2017 Усі заінтересовані 
особи, представники 

структурних 
підрозділів 

Департаменту 
патрульної поліції 
Національної поліції 

Т.в.о. начальника відділу зв’язків 
з громадськістю Департаменту 

патрульної поліції Національної 
поліції України, 
Белугіна Катерина Вікторівна, 
тел. +380 63 742 99 49, 
belugina007@gmail.com 

2. Розроблення проекту 

Закону України  «Про 
внесення змін до 
кримінального кодексу 

України щодо розширення 
меж відповідальності за 
незаконний обіг зброї, 

бойових припасів та 
вибухових речовин» 
 

Оприлюднення на 

офіційному веб-
сайті Національної 
поліції України для 

проведення 
обговорення 

Упродовж 
І 
кварталу  2017 
року 
 

 

Усі заінтересовані 

особи, 
представники 
Головного слідчого 

управління, 
структурних 
підрозділів 

Національної поліції 

Старший оперуповноважений в 

ОВС Департаменту карного 
розшуку Національної поліції 
України Запасна Ірина Сергіївна, 

сл.тел. (044)254-71-93, 
lds@police.gov.ua 

3. В рамках взаємодії 
Національної поліції з 

громадскістю на засадах 
партнерства організувати та 
провести у травні 2017 року 

в місті Суми всеукраїнські 
змагання з багатоборства зі 

службовими собаками серед 
молоді «Юний кінолог», під 
егідою Національної поліції 

Оприлюднення на 
офіційному веб-

сайті Національної 
поліції України для 
анонсу та прийняття 

заявок на участь в 
змаганнях 

Упродовж 
І півріччя  2017 

року 
 

 

Усі заінтересовані 
особи, 
представники 
громадських 
кінологічних 

організацій, Відділу 
організації кінологічної 

діяльності, 
структурних 
підрозділів 

Заступник начальника Відділу 
організації кінологічної діяльності 

Національної поліції України 
Красьоха Ярослав Вікторович, 
сл.тел. (044) 254-74-60, 
kinologs1@police.gov.ua 
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України, до Дня захисту 

дітей. 
Національної поліції та 

інших органів 
державної влади 

4. Забезпечення реалізації 
державної політики у сфері 

протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів і 
психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів та 
превенція 
наркоправопорушень, 

зменшення наркозалежності 
серед населення України. 

Засідання 
консультаційної 

ради з питань 
протидії наркоманії 
при начальникові 

Департаменту 
протидії 
наркозлочинності 

Національної поліції 
України. 

Червень та 
грудень 2017 

року 

Департамент протидії 
наркозлочинності 

Національної поліції 
України, 
заінтересовані 

компетентні 
центральні органи 
виконавчої влади, 

органи місцевого 
самоврядування, 
громадські організації 

Заступник начальника 
управління організаційно-

аналітичної роботи – начальник 
відділу моніторингу 
Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної 
поліції України 
Голосний Петро Вікторович, 
сл.тел. (044)256-17-94, 
dpn@antidrug.gov.ua) 

5. Організація засідань 
міжвідомчої робочої групи з 
питань протидії 

кіберзлочинам, які 
вчиняються в сфері 
платіжних систем 

Робочі наради Упродовж 
року 
 

Усі заінтересовані 
особи, представники 
структурних 

підрозділів 
Департаменту 
кіберполіції 

Національної поліції 

Начальник Відділу протидії 
злочинам у сфері платіжних 
систем  
Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України 
Вольвак Максим Володимирович, 
сл.тел. (044)374-37-04, 
maksim.volvak@cybercrime.gov.ua 

6. Участь в організації і 
проведенні освітніх та 

інформаційних заходів з 
нагоди відзначення 
Міжнародного дня захисту 

дітей, з метою 
попередження 
правопорушень, пов’язаних 

з розповсюдженням і збутом 
користувачам глобальної 
мережі дитячої порнографії, 

а також примушування 
неповнолітніх до участі у 
створенні кіно- та 

відеопродукції, 

Лекції, тренінги, 
семінари 

Червень 2017 
 

Усі заінтересовані 
особи,   представники 

структурних 
підрозділів 
Департаменту 

кіберполіції 
Національної поліції 

Головний інспектор Відділу 
протидії злочинам у сфері обігу 

протиправного контенту та 
телекомунікації  
Департаменту кіберполіції  
Національної поліції України 
Паньков Віталій Вікторович, 
сл. тел. (044)374 -37-48, 
pankov@cybercrime.gov.ua 



комп’ютерних програм 

порнографічного характеру 

7. Організація та проведення 
робочих зустрічей з 
правовласниками та їх 

юридичними 
представниками, які діють 
на території України, з 

питань взаємодії у протидії 
злочинам, пов’язаних з 
порушенням авторських та 

суміжних прав, що 
вчиняються з 
використанням системи 

загального доступу Інтернет 

Зустрічі 
з громадськістю 

Упродовж 
року 
 

Усі заінтересовані 
особи, представники 
структурних 

підрозділів 
Департаменту 
кіберполіції 

Національної поліції 
 

Головний інспектор Відділу 
протидії злочинам у сфері обігу 
протиправного контенту та 

телекомунікації  
Департаменту кіберполіції  
Національної поліції України 
Паньков Віталій Вікторович, 
сл. тел. (044)374 -37-48, 
pankov@cybercrime.gov.ua  

8. Участь у спільних з 
громадськими організаціями 

заходах стосовно аналізу 
системних порушень прав і 
свобод людини в діяльності 

поліції, з метою виявлення 
причин цих порушень та 
визначення шляхів їх 

усунення 

Конференції, круглі 
столи, презентації 

Упродовж 
року 
 

Усі заінтересовані 
особи, представники 

структурних 
підрозділів 
Національної поліції 

Головний спеціаліст Управління 
забезпечення прав людини 

Національної поліції України, 
Альонкін Олексій Анатолійович, 
сл.тел. (044) 254-24-06, 
uzpl_ombudsman@police.gov.ua 

9. Організація засідань 
міжвідомчої робочої групи з 
питань впровадження 

міжнародних стандартів у 
сфері забезпечення прав 
людини в поліцейській 

діяльності, згідно наказу 
Національної поліції України 
від 17.07.2016 № 598 

Робочі наради Упродовж 
року 

Усі заінтересовані 
особи, представники 
структурних 

підрозділів 
Національної поліції 

Начальник відділу Управління 
забезпечення прав людини 
Національної поліції України 

Тарасенко Костянтин 
Васильович, 
сл.тел. (044) 254-78-26, 
tarasenko_kv@police.gov.ua 

10. Участь в організації та 
проведенні освітніх та 
інформаційних заходів з 

нагоди відзначення 
пам’ятних дат присвячених 

Лекції, тренінги, 
семінари 

Упродовж 
року 

Усі 
заінтересовані  особи, 
представники 

структурних 

Головний спеціаліст Управління 
забезпечення прав людини 
Національної поліції України 

Гурська Галина Анатоліївна, 
сл.тел. (044) 254-71-08, 

mailto:info@sai.gov.ua
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правам людини, з метою 

підвищення ефективності 
демократичних інституцій 
діяльності поліції 

підрозділів 

Національної поліції 
uzpl_ombudsman@police.gov.ua 

11. Реалізація проекту "Паспорт 

безпеки" у м. Луцьк, 
спрямований на 
консультації з громадянами, 

щодо їх бачення безпеки у 
м. Луцьку 

Зустрічі 
з громадськістю, 
робочі наради 

Грудень 2017 

року 
Усі заінтересовані 

особи, представники 
структурних 
підрозділів 

Департаменту 
патрульної поліції 
Національної поліції 

Т.в.о. начальника відділу зв’язків 

з громадськістю Департаменту 
патрульної поліції Національної 
поліції України, 
Белугіна Катерина Вікторівна, 
тел. +380 63 742 99 49, 
belugina007@gmail.com 

12. Проведення інформаційно-
роз’яснювальної кампанії 
серед населення щодо 

організації консультацій 
поліції з громадськістю 

Зустрічі 
з громадськістю 

Упродовж 2017 
року 

Усі заінтересовані 
особи, 
представники відділу 

зв’язків з 
громадськістю 
Департаменту 

патрульної поліції, 
відповідальні за 
напрямок взаємодії з 

громадськістю особи 
(координатори) в УПП 
у містах 

Т.в.о. начальника відділу зв’язків 
з громадськістю Департаменту 
патрульної поліції Національної 

поліції України, 
Белугіна Катерина Вікторівна, 
тел. +380 63 742 99 49, 
belugina007@gmail.com 

13. Участь у роботі 

консультативних рад 
громадян щодо питань, які 
входять до повноважень 

патрульної поліції 

Зустрічі 
з громадськістю, 
робочі наради 

Упродовж 2017 

року 
Усі заінтересовані 

особи, 
представники відділу 
зв’язків з 

громадськістю 
Департаменту 
патрульної поліції, 

відповідальні за 
напрямок взаємодії з 
громадськістю особи 

(координатори) в УПП 
у містах 

Т.в.о. начальника відділу зв’язків 

з громадськістю Департаменту 
патрульної поліції Національної 
поліції України, 
Белугіна Катерина Вікторівна, 
тел. +380 63 742 99 49, 
belugina007@gmail.com 

14. Проведення консультацій з 

органами самоорганізації 
населення (ОСН, ОСББ) з 

Зустрічі 
з громадськістю, 
робочі наради 

Упродовж 2017 

року 
Усі заінтересовані 

особи, 
Т.в.о. начальника відділу зв’язків 

з громадськістю Департаменту 

mailto:info@sai.gov.ua
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вирішення локальних 

питань 
представники відділу 

зв’язків з 
громадськістю 
Департаменту 

патрульної поліції, 
відповідальні за 
напрямок взаємодії з 

громадськістю особи 
(координатори) в УПП 
у містах 

патрульної поліції Національної 

поліції України, 
Белугіна Катерина Вікторівна, 
тел. +380 63 742 99 49, 
belugina007@gmail.com 

15. Проведення тематичних 

зустрічей з представниками 
локальних громад на базі 
бібліотек в рамках участі у 

програмі ПОЛіС (Поліція і 
суспільство) за підтримки 
міжнародної організації IREX 

Зустрічі 
з громадськістю, 
робочі наради, 
тренінги 

Упродовж 2017 

року 
Усі заінтересовані 

особи, 
представники 
міжнародної організації 

IREX, представники 
відділу зв’язків з 
громадськістю 

Департаменту 
патрульної поліції, 
відповідальні за 

напрямок взаємодії з 
громадськістю особи 

(координатори) в УПП 
у містах 

Т.в.о. начальника відділу зв’язків 

з громадськістю Департаменту 
патрульної поліції Національної 
поліції України, 
Белугіна Катерина Вікторівна, 
тел. +380 63 742 99 49, 
belugina007@gmail.com 

 

Департамент комунікації  

Національної поліції України 
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