
Додаток  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Національною поліцією України 

 консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою  

у ІV кварталі 2016 року  

 
№ 

з/п 

Питання / проект акта, щодо яких 

проведено консультації з 

громадськістю 

 

Заходи, проведені у рамках 

консультацій з громадськістю* із 

зазначенням дати 

Чи звертався 

орган до 

громадської ради 

з пропозицією 

розглянути 

питання / проект 

акта 

Чи 

розглядала 

громадська 

рада питання 

/ проект акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надані 

громадською 

радою пропозиції 

(зауваження) 

щодо питання / 

проекту акта 

Кількість 

проведених 

засідань 

громадської 

ради 

Інші 

заходи 

громадсь

кої 

ради** 

1. Всеукраїнський Тиждень 

безпеки дорожнього руху, за 

рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН проголошеного 

2011-2020 роки Десятиліттям 

дій по забезпеченням безпеки 

дорожнього руху у світі. 

1) Прес-конференція 

(14.11.2016р.); 

2) Міжнародний круглий стіл 

(15.11.2016 р.); 

3) Національна конференція 

(17.11.2016р.); 

4) Форум делегатів дитячих 

прав (19.11.2016р.); 

5) XI Міжнародна науково-

практична конференція 

(22.11.2016р.). 

Ні  Ні  Ні  - - 

2. Проект наказу Міністерства 

внутрішніх справ України та 

Міністерства інфраструктури 

України «Про затвердження 

Переліку маршрутів 

міжнародного дорожнього 

перевезення небезпечних 

вантажів, рух за якими 

здійснюється без погодження з 

уповноваженими підрозділами 

Національної поліції України». 

Електронні консультації  

(протягом жовтня - 

листопада 2016 р.). 

 

Ні  Ні  Ні  - - 
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3. Проект наказу МВС України 

«Про затвердження Інструкції 

щодо формування 

інформаційної підсистеми 

«ІТТ custody records» у складі 

Інформаційного порталу 

Національної поліції України» 

Електронні консультації  

(протягом жовтня - 

листопада 2016 р.). 

 

Ні  Ні  Ні  - - 

4. 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. 

Електронні консультації  

(протягом жовтня - 

листопада 2016 р.). 

 

Ні  Ні  Ні  - - 

5. Проект наказу Міністерства 

внутрішніх справ України 

«Про затвердження Вимог до 

об’єктів і приміщень, 

призначених для здійснення 

діяльності з обігу наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів та 

зберігання вилучених з 

незаконного обігу таких 

засобів і речовин». 

електронні консультації 

(протягом листопада-грудня 

2016 р.) 

 

Ні  Ні  Ні  - - 
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6. Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 

30 січня 2013 р. № 55 та від 18 

листопада 2015 р. №960» 

1) електронні консультації з 

21.12.2016 р. 

Ні Ні Ні  - - 

7. Проект наказу Міністерства 

внутрішніх справ України 

«Про затвердження Інструкції 

про порядок прийому, 

реєстрації, розгляду звернень і 

повідомлень громадян та їх 

особистий прийом в органах і 

підрозділах Національної 

поліції України» 

1) електронні консультації з 

22.12.2016 р. 

Ні  Ні  Ні  - - 

 

 

 

Департамент комунікації 

Національної поліції України 
 


