
                          Додаток  

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Національною поліцією  консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою  

у І кварталі 2017 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 

громадсько

ї ради з 

пропозиціє

ю 

розглянути 

питання / 

проект акта 

Чи 

розглядала 

громадська 

рада 

питання / 

проект акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надані 

громадсько

ю радою 

пропозиції 

(зауваженн

я) щодо 

питання / 

проекту 

акта 

Кількі

сть 

провед

ених 

засідан

ь 

громад

ської 

ради 

Інші 

заходи 

громадс

ької 

ради** 

1. Проект наказу МВС «Про затвердження 

Інструкції про порядок використання 

комп’ютерних поліграфів у Національній 

поліції України». 

1) електронні консультації  

(протягом лютого - 

березня 2017 р.). 

 

ні ні ні - - 

2. Повідомлення щодо надання рекомендацій та 

пропозицій, які будуть сприяти роботі 

Національної поліції України у ході 

виявлення та запобігання шахрайству під час 

збору благодійної допомоги. 

1) електронні консультації  

(протягом лютого - 

березня 2017 р.). 

 

ні ні ні - - 

3. Повідомлення 

про оприлюднення проекту наказу 

Міністерства внутрішніх справ України «Про 

затвердження Порядку організації 

цілодобової охорони об’єктів і приміщень, у 

яких культивуються, використовуються, 

зберігаються та знищуються нарковмісні 

рослини, а також використовується, 

зберігається та знищується отримана з них 

готова продукція чи відходи таких рослин» 

1) електронні консультації 

(протягом лютого - 

березня 2017 р.). 

 

ні ні ні - - 

4. Проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження категорій об’єктів державної 
1)  засідання за круглим 

столом  

так 

 

так ні 1 - 
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форми власності та сфер державного 

регулювання, які підлягають охороні органами 

поліції охорони на договірних засадах» 

(17.02.2017 р.) 

 

5. Взаємодія між підрозділами патрульної 

поліції, ювенальної превенції та соціальних 

служб з проблем насильства в сім'ї.  

1) засідання за круглим 

столом м.Київ 

(17.02.2017р.);  

ні ні ні - - 

6. Відсутність освітлення на пішохідних 

переходах, тротуарах та світлофорн. об’єктах 

які   ускладнюють рух та спалювання сміття 

у весняний період. 

1) засідання за круглим 

столом м. Бориспіль 

(21.02.2017р.); 

ні ні ні - - 

7. Сім’я, гендерна рівность, демографічний 

розвиток, запобігання насильству в сім’ї та 

протидія торгівлі людьми. 

1) засідання за круглим 

столом м. Вінниця 

(01.02.2017р.); 

ні ні ні - - 

8. Безпека пасажирів маршрутних 

транспортних засобів. 

1) зустріч з громадськістю 

м. Дніпро (13.02.2017р.); 

 

2) засідання за круглим 

столом м. Дніпро 

(21.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

9. Проблемні питання, які виникають на 

вулицях шляхової мережі міста Житомира, 

покращення організації дорожнього руху. 

Виявлення можливих шляхів вирішення 

вчасного та якісного нанесення 

горизонтальної дорожньої розмітки в після 

зимового періоду  та ліквідації ямковості 

відповідно до ДСТУ на дорогах міста 

Житомира для забезпечення безпеки 

учасників дорожнього руху. 

1) засідання за круглим 

столом м. Житомир  

(15.02.2017р.). 

 

ні ні ні - - 

10. “Організація роботи з виявлення дітей, які 

залишились без батьківського піклування, 

знайдених та покинутих, безпритульних та 

бездоглядних дітей та встановлення 

1) зустріч з громадськістю  

м. Запоріжжя 

(15.02.2017р.). 

 

ні ні ні - - 
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алгоритму   працівників відповідних 

структур при виявленні такої дитини". 

 

11. Протидія поширенню алкогольних, 

тютюнових виробів та пива серед 

неповнолітніх на території міста Івано-

Франківськ. 

1) засідання за круглим 

столом   

м. Івано Франківськ  

(15.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

12. Заміна ламп в світлофорних об’єктах, 

усунення недоліків у роботі світлофорів, 

встановлення пішохідних світлофорів та 

усунення недоліків встановлених дорожніх 

знаків. 

1) засідання за круглим 

столом   

м. Кременчук 

(15.02.2017р.). 

 

ні ні ні - - 

13 Спільна нарада Управління патрульної 

поліції, сектору ювенальної превенції КВП 

ГУНП  і соціальних служб м. Кривого Рогу, 

щодо  прав і свобод дітей міста. 

1) засідання за круглим 

столом  м. Кривий Ріг 

(21.02.2017р.). 

 

ні ні ні - - 

14 Проблеми локальних громад міста 

Кропивницький та шляхи їх вирішення у 

партнерстві громадського сектору та 

Управління патрульної поліції. 

1) зустріч з громадськістю  

м. Кропивницький 

(15.02.2017р.). 

 

ні ні ні - - 

15 Дії під час артобстрілу. 1) зустріч з громадськістю  

м. Краматорськ та 

Слов’янськ (21.02.2017р.) 

ні ні ні - - 

16 Налагодження співпраці між службами у 

справах дітей, обговорення проблемних 

питань 

1) зустріч з громадськістю  

м. Львів (20.02.2017р.). 

 

ні ні ні - - 

17 Відсутність парко-місць в центральній 

частині Луцька, та продаж алкогольних 

напоїв в вечірній час. 

1) зустріч з громадськістю  

м. Луцьк (20.02.2017р.). 

 

ні ні ні - - 

18 Проблема інтернет-безпеки дітей 

(обговорити план сумісних дій щодо протидії 

інтернет-булінгу та залученню дітей до 

сумнівних інтернет-спільнот) 

1) засідання за круглим 

столом  м. Миколаїв 

(16.02.2017р.). 

 

ні ні ні - - 
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19 Проблеми підвищення рівня ефективності та 

якості надання домедичної допомоги 

1) зустріч з громадськістю  

м. Маріуполь 

(20.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

20 Соціалізація представників ромської 

спільноти 

1) зустріч з громадськістю  

м. Одеса (07.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

21 Розроблення механізму співпраці поліції, 

органів місцевого самоврядування та 

громадськості щодо створення сприятливих 

умов для активного та соціально-корисного 

дозвілля молоді з метою запобігання 

молодіжній злочинності та попередження 

втягнення дітей у небезпечні ігри, а також 

запобігання розповсюдженню у соцмережах 

негативного контенту, у тому числі такого, 

який поширюється суїцидальними групами. 

1) зустріч з громадськістю  

м. Полтава (07.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

22 Сімейне насильство та продаж алкоголю/ 

цигарок неповнолітнім. 

1) зустріч з громадськістю  

м. Рівне (21.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

23 Забезпечення публічного порядку під час 

проведення масових заходів 

1) засідання за круглим 

столом м. Суми 

(17.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

24 Додаткове освітлення пішохідних переходів 

у нічний період часу на вулицях міста 

Тернополя. 

1) засідання за круглим 

столом м. Тернопіль 

(14.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

25 «Громада та поліція – спільні зусилля заради 

безпеки» 

1) зустріч з громадськістю  

м. Ужгород та Мукачеве 

(06.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

26 Невиконання правил дорожнього руху у 

частині проїзду пішоходних переходів 

водіями. Порушення правил правил переходу 

проїжджої частини. 

1) зустріч з громадськістю  

м. Харків (20.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

27 «Проблеми локальних громад міста та шляхи 

їх вирішення у партнерстві громадського 

1) зустріч з громадськістю  

м. Херсон (21.02.2017р.). 

ні ні ні - - 
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сектору та Управління патрульної поліції» 

28 Проблема благоустрою міста. Вирішення 

проблем прибудинкових територій:  

відсутність дитячих майданчиків, парковок, 

зони відпочинку, паркування на газанох 

(клумбах), місце розташування сміттєвих 

баків та сортування сміття. 

1) засідання за круглим 

столом м. Хмельницький 

(20.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

29 Налагодження взаємозв’язку серед населення 

із дільничним, що відповідають за окремі 

дільниці, обмін контактами, чіткий розподіл 

обов’язків при конфліктних ситуаціях на 

території дільниць. 

1) засідання за круглим 

столом м. Черкаси 

(17.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

30 Співпраця між службою ювенальної 

превенції, службою у справах дітей та УПП в 

м. Чернівці та порядок дій при виявлені 

неповнолітнього у стані алкогольного 

сп’яніння, особливо в нічний час доби. 

1) засідання за круглим 

столом м. Чернівці 

(17.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

31. Перевезення небезпечних вантажів на 

території обслуговування. 

1) зустріч з громадськістю  

м. Чернігів (16.02.2017р.). 

ні ні ні - - 

 

 

Департамент комунікації 

Національної поліції України 

 


