
                          Додаток  

ІНФОРМАЦІЯ 

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

у І  кварталі 2018 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 

пропозиціє

ю 

розглянути 

питання / 

проект акта 

Чи 

розглядала 

громадська 

рада 

питання / 

проект 

акта на 

своєму 

засіданні 

Чи надані 

громадською 

радою пропозиції 

(зауваження) 

щодо питання / 

проекту акта 

Кількіс

ть 

проведе

них 

засідан

ь 

громадс

ької 

ради 

Інші 

заходи 

громадс

ької 

ради** 

1. Питання внесення змін до статті 293 

(Групове порушення громадського 

порядку) Кримінального кодексу 

України. 

Представниками МВС разом із 

представниками Нацполіції (Головного 

слідчого управління, Департамент 

превентивної діяльності) 12 березня 

2018 року проведено обговорення з 

представниками ГО «Соціальна дія», 

«Інсайт», «Наш світ» «УГСПЛ». 

- - Представниками 

громадськості 

висловлено 

необхідність 

доповнення 

зазначеної статті 

частиною другою 

«Ті самі дії, 

вчинені з мотивів 

нетерпимосте за 

ознаками раси, 

кольору шкіри, 

національності, 

релігійних 

переконань, 

сексуальної 

орієнтації, 

гендерної 

ідентичності, 

інвалідності чи 

мови…» 

1 - 

2 Питання внесення змін до Плану дій з 

реалізації Національної стратегії у сфері 

прав людини на період до 2020 року, 

затвердженого розпорядженням КМУ 

від 23.11.2015 № 1393-р. 

Представниками МВС разом із 

представниками Нацполіції (Головне 

слідче управління, Департамент 

превентивної діяльності) 12 березня 

2018 року проведено обговорення з 

представниками ГО «Соціальна дія», 

- - Обговорено 

питання внесення 

змін до низки 

норм зазначеного 

Плану, зокрема, 

пункту 39 

1 - 



2 
 

«Інсайт», «Наш світ» «УГСПЛ». «Унеможливленн

я безпідставного 

та 

непропорційного 

обмеження права 

на мирні 

зібрання». 

3 Проведення роз’яснювальної кампанії з 

питань “community policing” серед 

населення 

 

870 зустрічей із громадськістю (місце - 

територія обслуговування Управлінь 

патрульної поліції у містах).  

Зустрічі проводилися у період з 

03.01.2018 по 31.03.2018 

Ні  Ні  Ні  - - 

4 Проведення консультацій з органами 

самоорганізації населення (ОСН.ОСББ) 

з вирішення локальних питань. Зустрічі з 

громадськістю, робочі наради. 

127 консультацій з органами 

самоорганізації населення (ОСН.ОСББ) 

з вирішення локальних питань (місце - 

територія обслуговування Управлінь 

патрульної поліції у містах). 

Зустрічі проводилися у період з 

03.01.2018 по 31.03.2018. 

Ні Ні Ні - - 

5 Публічна презентація системи Сustody 

Records, як позитивної практики 

Національної поліції України у сфері 

дотримання прав людини. 

 

29.03.2018 відбувся круглий стіл на 

тему: «Запуск сучасної системи 

забезпечення прав затриманих Сustody 

Records». Захід проходив за участі 

Заступника Голови Національної поліції 

України Бушуєва К.В., представників 

Управління забезпечення прав людини 

Національної поліції України, 

керівництва ГУНП в Дніпропетровській 

області, представників інших 

державних органів, громадських 

організацій та міжнародних партнерів 

Нацполіції 

Ні Ні Ні - - 

6 Проект Антикорупційної програми 

Національної поліції України на 2018 

рік 

Електронні консультації  

(протягом березня  - квітня 2018 

року) 

Ні Ні Ні - - 

 

Департамент комунікації  

Національної поліції України 


