
№ 

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. В рамках взаємодії Національної 

поліції з громадськістю на засадах 
партнерства організувати та провести 
у травні 2018 року в місті Суми 

всеукраїнські змагання з 
багатоборства зі службовими 
собаками серед молоді «Юний 

кінолог», під егідою Національної 
поліції України, до Дня захисту дітей. 

Оприлюднення 

на офіційному 
веб-сайті 

Національної 

поліції України 
для анонсу та 

прийняття 

заявок на участь 
в змаганнях 

Упродовж 
І 

півріччя  2018 
року 

 

 

Усі заінтересовані особи, 
представники 

громадських кінологічних 
організацій, Відділу 

організації кінологічної 
діяльності, структурних 
підрозділів Національної 

поліції та інших органів 
державної влади 

Заступник начальника Відділу 

організації кінологічної 
діяльності  

Красьоха Ярослав Вікторович, 

сл.тел. (044) 254-74-60, 
kinologs1@police.gov.ua 

2. 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 
2018 року 

 

Усі заінтересовані особи, 
представники структурних 

підрозділів Національної 
поліції 

Начальник відділу  Управління 
забезпечення прав людини,  

Тарасенко Костянтин 
Васильович, 

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

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

нагоди відзначення пам’ятних дат 
присвячених правам людини, з метою 
підвищення ефективності 

демократичних інституцій діяльності 
поліції 

Лекції, тренінги, 
семінари 

Упродовж 

2018 року 

Усі заінтересовані  особи, 
представники структурних 

підрозділів Національної 
поліції 

Головний спеціаліст 
Управління забезпечення прав 

людини Національної поліції 
України Гурська Галина 

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

uzpl_ombudsman@police.gov.ua 

4. Участь у спільних з громадськими 

організаціями заходах (у тому числі їх 
організація та проведення), націлених 
на покращення діяльності поліції щодо 

надання поліцейських послуг у сфері 

Конференції, 

круглі столи, 
робочі наради, 
лекції, тренінги, 

семінари 

Упродовж 

2018 року 

Усі заінтересовані  особи, 

представники структурних 
підрозділів Національної 

поліції та інших 

Заступник начальника відділу 

організаційного забезпечення 
діяльності ізоляторів 

тимчасового тримання 

Управління забезпечення прав 
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охорони прав і свобод людини під час 

утримання в ізоляторах тимчасового 
тримання та конвоювання.  

центральних органів 

виконавчої влади 
людини Єрьомін Олександр 

В’ячеславович 
сл.тел. (044) 254-78-77 

uzpl@police.gov.ua 

5. Визначення напрямків 

перспективного розвитку діяльності 
системи підрозділів поліції на воді та 
повітряної підтримки 
 

 

 

 

Зустрічі з 

громадськістю; 
робочі наради 

Упродовж 
2018 року 

Усі зацікавлені особи, 

представники підрозділів 
поліції, які виконують 

функції на воді та 

забезпечують повітряну 
підтримку 

Начальник Управління 

організації діяльності 
підрозділів поліції на воді та 

повітряної підтримки, 
Науменко Сергій Миколайович, 

тел. +380 93 005 5090 
water.air@police.ua 

6. Консолідація зусиль Управління 

організації діяльності на воді та 
повітряної підтримки та Благодійної 
організації «Міжнародний благодійний 

фонд «ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО БЕЗ 
МЕЖ», спрямованих на співпрацю в 
частині попередження, виявлення та 

недопущення фактів порушення 
законодавства України у сфері 

охорони довкілля, зокрема, 
забруднення водних об'єктів України. 

Зустрічі з 

громадськістю; 
робочі наради 

Упродовж 
2018 року 

Усі зацікавлені особи Начальник Управління 

організації діяльності 
підрозділів поліції на воді та 

повітряної підтримки 
Науменко Сергій Миколайович, 

тел. +380 93 005 5090 
water.air@police.ua 

7. Участь у зустрічах з громадськими 
організаціями стосовно аналізу, 

передумов, які сприяють системним 
порушенням у сфері забезпечення 
безпеки судноплавства та боротьбі з 

браконьєрством.  

Зустрічі з 
громадськістю; 

круглі столи 

Упродовж 
2018 року 

 

 

Усі зацікавлені особи, 
представники 

громадських організацій, 
представники підрозділів 

поліції, які виконують 

функції на воді 
 

Начальник Управління 
організації діяльності 

підрозділів поліції на воді та 
повітряної підтримки, 

Науменко Сергій Миколайович, 
тел. +380 93 005 5090 

water.air@police.ua 

8. Організація  проведення спортивних 
змагань з використання безпілотних 
літальних апаратів. 

І етап 
ЦОВВ системи 
МВС України 

ІІ етап 
 

Упродовж 
2018 року 

Усі зацікавлені особи Начальник Управління 
організації діяльності 

підрозділів поліції на воді та 

повітряної підтримки, 
Науменко Сергій Миколайович, 

тел. +380 93 005 5090 
water.air@police.ua 
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9.  Проведення інформаційно-

просвітницької кампанії з питань 
рівності та недискримінації 

Зустрічі з 

громадськістю 
Упродовж 

2018 року 
Усі зацікавлені особи, 

представники 
громадських організацій, 

представники структурних 

підрозділів Національної 
поліції 

Заступник директора 

Департаменту комунікації, 
Гулевич Микола Миколайович, 

тел. +380967881537, 
gmm@police.gov.ua 

10. Проведення інформаційно-
роз’яснювальної кампанії серед 

населення  

Зустрічі з 
громадськістю 

Упродовж 
2018 року 

Усі зацікавлені особи, 
представники відділу 

зв’язків з громадськістю 
Департаменту патрульної 
поліції, відповідальні за 

напрямок взаємодії з 
громадськістю особи 

(координатори) в УПП у 

містах 

Начальник відділу зв’язків з 
громадськістю Департаменту 

патрульної поліції  
Белугіна Катерина Вікторівна 

тел. +380637429949 
cpd@patrol.police.gov.ua 

11. Проведення консультацій з органами 
самоорганізації населення 

(ОСН.ОСББ) з вирішення локальних 
питань 

Зустрічі з 
громадськістю, 

робочі наради 

Упродовж 
2018 року 

Усі зацікавлені особи, 
представники відділу 

зв’язків з громадськістю 
Департаменту патрульної 
поліції, відповідальні за 

напрямок взаємодії з 
громадськістю особи 

(координатори) в УПП у 

містах 

Начальник відділу зв’язків з 
громадськістю Департаменту 

патрульної поліції  
Белугіна Катерина Вікторівна 

тел. +380637429949 
cpd@patrol.police.gov.ua 

12. Проведення тематичних зустрічей з 
представниками локальних громад в 
рамках участі у програмі ПОЛіС 

(Поліція і суспільство) за підтримки 
міжнародної організації IREX  

Зустрічі з 
громадськістю, 
робочі наради, 

тренінги 

Упродовж 
2018 року 

Усі зацікавлені 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 

Начальник відділу зв’язків з 
громадськістю Департаменту 

патрульної поліції  
Белугіна Катерина Вікторівна  

тел. +380637429949 
cpd@patrol.police.gov.ua 



13. Створення Цивільного сектору 

Офісу реформ, який відіграватиме 
провідну роль у розробці плану дій 
щодо реформи НПУ, комунікації цілей 

та результатів реформи, розробці та 
впровадженні стратегічних документів 
НПУ з питань оптимізації управління 

людськими ресурсами, професійного 
навчання поліцейських, врядування 
та внутрішнього моніторингу в НПУ. 

Консультації з 

представниками 
міжнародних 
організацій,  

зустрічі з 
громадськістю, 
робочі наради.  

Упродовж 

2018 року 
Усі зацікавлені особи, 

представники 
міжнародних громадських 
організацій, представники 

структурних підрозділів 
Національної поліції  

Помічник заступника Голови 

Національної поліції України 
 Парханов Генрі Романович 

тел. +380660909298 
genri-parkhanov@i.ua 

 


