
Додаток  

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

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

у IІ кварталі 2019 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. Проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Стратегії розвитку 

Національної поліції на період до 2023 року» 

Електронні консультації (з 12 по 30 

квітня 2019 року) 

ні ні ні - - 

2. Проект наказу Міністерства внутрішніх справ 

«Про організацію діяльності ізоляторів 

тимчасового тримання територіальних органів 

поліції». Даний проект акта затверджує: 

«Інструкцію із забезпечення режиму тримання 

та охорони осіб, які тримаються в ізоляторах 

тимчасового тримання територіальних органів 

поліції», «Інструкцію про порядок 

використання систем відеоспостереження в 

ізоляторах тимчасового тримання 

територіальних органів поліції» та «Правила 

внутрішнього розпорядку територіальних 

органів поліції». Інструкція із забезпечення 

режиму тримання та охорони осіб, які 

тримаються в ІТТ територіальних органів 

поліції, має гриф «для службового 

користування» у зв’язку з чим вказана 

Інструкція   оприлюдненню не підлягала. 

Електронні консультації (з 12 по 30 

квітня 2019 року) 

ні ні ні - - 
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3.  Питання зниження аварійності  та ступеня 

тяжкості наслідків дорожньо-транспортних 

пригод,  а також створення безпечних і 

комфортних умов руху транспортних засобів,  

пішоходів, та інших учасників дорожнього 

руху спільно з МОН у рамках заходів 

«Тиждень безпеки дорожнього руху» 

Станом на 31 травня 2019 року на 

території обслуговування ДПП 

було проведено – 2121 зустрічей 

проведення конференцій, нарад,  

круглих столів, форумів, семінарів,  

презентацій, заходів, акцій та 

висвітлено в ЗМІ матеріалів. 

ні ні ні - - 

4. Обговорення з органами самоорганізації 

населення (ОСН.ОСББ) шляхів вирішення 

локальних питань в рамках проекту 

«Сусідська варта» 

Станом на 2 квартал 2019 року на 

території обслуговування ДПП 

було проведено – 96 зустрічей та 

робочих нарад з органами 

самоорганізації населення (ОСН, 

ОСББ) в рамках проекту 

«Сусідська варта» 

ні ні ні - - 

5. Проведення роз’яснювальної кампанії, серед 

вчителів та батьків дітей в рамках проекту 

«Шкільний офіцер поліції» для забезпечення 

безпечного середовища для дітей 

Станом на 2 квартал 2019 року на 

території обслуговування ДПП 

було проведено – 1343  тематичних 

зустрічей серед вчителів та батьків 

дітей в рамках проекту «Шкільний 

офіцер поліції» 

ні ні ні - - 
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