
Додаток  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

у ІII 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 

пропозицією 

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 

Кількіст

ь 

проведе

них 

засідань 

громадс

ької 

ради 

Інші 

заходи 

громадс

ької 

ради** 

1. Проведення роз’яснювальної 

кампанії з питань “community 

policing” серед населення. 

755 зустрічей із громадськістю (місце - 

територія обслуговування Управлінь 

патрульної поліції у містах).  

Зустрічі проводилися у період з 01.07.2018 по 

30.09.2018. 

Ні  Ні  Ні  - 
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- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

2. Проведення консультацій з 

органами самоорганізації 

населення (ОСН.ОСББ) з 

вирішення локальних питань. 

Зустрічі з громадськістю, робочі 

наради. 

189 консультацій з органами самоорганізації 

населення (ОСН.ОСББ) з вирішення локальних 

питань (місце - територія обслуговування 

Управлінь патрульної поліції у містах). 

Зустрічі проводилися у період з 01.07.2018 по 

30.09.2018. 

Ні Ні Ні 



2 
 

3. 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. 

105 тематичних зустрічей з представниками 

локальних громад в рамках участі у програмі 

ПОЛіС (місце - територія обслуговування 

Управлінь патрульної поліції у містах).  

Зустрічі проводилися у період з 01.07.2018 по 

30.09.2018. 

Ні Ні Ні 

4. Реалізація проекту “Школа і 

поліція” 

Інформаційно-просвітницька робота у період з 

01.07.2018 по 30.09.2018 (місце - територія 

обслуговування Управлінь патрульної поліції у 

містах): 

1) відвідування  загальноосвітніх навчальних 

закладів – 815; 

2) проведені заняття у ЗНЗ – 2126; 

3) зустрічі з адміністраціями ЗНЗ – 556; 

4) зустрічі з батьками учнів – 81; 

5) відвідані дошкільні навчальні заклади – 411;  

6) проведені заняття у ДНЗ – 549; 

7) відвідані шкільних та позашкільні табори – 

236; 

8) проведені заняття у таборах – 556. 

Ні  Ні  Ні  

 

Примітка: у ІII кварталі 2018 електронні консультації та обговорення проектів актів з громадськістю Національною поліцією не проводились. 
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