
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведення Національної поліції України консультації з громадськістю   

у IІ кварталі 2020 року  
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з/п 

Питання / проєкт акта, щодо яких 

проведено консультації з 

громадськістю 

 

Заходи, проведені 

 у рамках 
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пропозицією 

розглянути 

питання / 
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Чи надані 
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ою радою 

пропозиції 

(зауважен

ня) щодо 
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проєкту 

акта 

Кількість 

проведен

их 

засідань 

громадсь

кої ради 

Інші 

заходи 

громадс

ької 

ради** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Результати та подальші перспективи 

запровадження системи 

управлінської діяльності керованої 

аналітикою (Intelligence led policing) 

10 червня 2020 року Головою Національної 

поліції України підписано наказ № 424 «Про 

затвердження переліку змін у штатах 

Національної поліції», яким затверджено 

штатні структури підрозділів кримінального 

аналізу в головних управліннях Національної 

поліції в областях та м. Києві. 

На теперішній час розпочато процес підбору 

кваліфікованих працівників, насамперед 

керівної ланки. 

Департаментом спільно з Управлінням 

Організації Об’єднаних Націй з 

обслуговування проєктів (ЮНОПС) триває 

робота з реалізації пакету підтримки 

«Поліцейська діяльність, що базується на 

зборі та аналізі даних» проєкту «Підтримка 

реформ у галузі верховенства права в Україні 

у сферах діяльності поліції, прокуратури та 

належного врядування» (Право-поліція). 

ні ні ні - - 
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Крім того, у зв’язку із штатним збільшенням 

підрозділів кримінального аналізу в головних 

управліннях Національної поліції в областях 

та м. Києві, 02 червня 2020 року керівництвом 

Департаменту проведено зустрічі в он-лайн 

режимі з представниками Управління ООН з 

обслуговування проєктів в Україні, під час 

яких обговорено питання щодо часткової 

зміни цільового призначення видатків, що 

надаються підрозділу кримінального аналізу в 

рамках пакету підтримки «Поліцейська 

діяльність, що базується на зборі та аналізі 

даних». 

09.06.2020 працівниками Департаменту 

прийнято участь в режимі онлайн з 

використанням платформи ZOOM у 

стратегічній сесії з розробки проєкту Річної 

національної програми під егідою Комісії  

Україна – НАТО на 2021 рік (далі – проєкт 

РНП 2021), на якій разом із представниками 

МВС України та експертів проєкту SURGe 

(Супровід урядових реформ в Україні), що 

фінансується Global Affairs Canada, із 

використанням методології «Управління, 

орієнтоване на результат» (RBM) обговорені 

завдання та заходи, необхідні для досягнення 

цілі 2.9.2. «Система розкриття та 

розслідування кримінальних правопорушень 

забезпечує захист особи, суспільства і 

держави» проєкту РНП 2021, зокрема щодо 

впровадження та використання у діяльності 

Національної поліції України аналітичного 

підходу до правоохоронної діяльності. 
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2. Перспективи впровадження та 

очікувані результати від проєкту 

оцінки загроз організованої 

злочинності та сфер злочинного 

впливу за методологією Європолу - 

SOCTA 

Упродовж квітня-червня працівниками 

Департаменту прийнято участь у п’ятьох 

засіданнях робочої групи щодо реалізації 

проєкту «SOCTA», які проходили за участі 

розробника відповідного програмного 

забезпечення.  

Під час зустрічей обговорювалися технічні 

вимоги на розробку ІТ-рішення для 

впровадження оцінювання ризиків щодо 

тяжких злочинів та організованої злочинності 

в Україні. Наразі триває процес підписання 

протоколу щодо прийняття першого етапу 

контракту на розробку ІТ-рішення для 

впровадження оцінювання ризиків щодо 

тяжких злочинів та організованої злочинності 

в Україні в межах пакету підтримки «Боротьба 

з організованою злочинністю та захист 

свідків» між підрядником (ТОВ «Інновейшн 

Девелопмент Хаб»), МВС та НПУ. 

Крім того, відповідно до доручення Голови 

Національної поліції від 25.05.2020 № 

6226/01/33-2020 «Про створення робочої 

групи для забезпечення збору інформації з 

метою заповнення запитальників Європолу з 

оцінки загроз організованої злочинності в 

європейському регіоні (SOCTA)», 

працівниками Департаменту забезпечується 

збір та узагальнення даних за 2016-2019 роки 

стосовно організованих груп та злочинних 

організацій і сфер злочинної діяльності за 

ні ні ні - - 
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основними напрямами, з метою підготовки 

звіту за методологією Європолу SOCTA. 

3. Проведення консультацій, зустрічей 

з  учителями та батьками дітей 

у рамках проєкту «Шкільний офіцер 

поліції» для забезпечення 

безпечного середовища для дітей 

У IІ кварталі 2020 року на території 

обслуговування ДПП, в умовах спалаху 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 (далі – в умовах COVID-19), 

у рамках проєкту «Шкільний офіцер поліції» 

проведено: 

     281 спільних координаційних робочих 

зустрічей з керівниками навчальних закладів, 

представниками охорони здоров’я та служб у 

справах дітей з питань відпрацювання 

алгоритму спільних дій і комунікації в умовах 

карантину; 

2436 виховних бесід з дітьми 

та їхніми батьками (законними 

представниками) з питань недопущення 

вчинення правопорушень; 

706 онлайн занять з дітьми на різні 

безпекові тематики; 

286 відзнято відеоуроків за програмою 

«Школа і поліція». 

ні ні ні - - 

4. Проведення зустрічей з населенням 

у рамках реалізації принципу 

«Community Policing» 

У IІ кварталі 2020 року на території 

обслуговування ДПП, в умовах COVID-19 

було проведено: 

     6921 інформаційно-роз’яснювальних 

бесід з населенням, спрямованих на 

дотримання правопорядку під час реалізації 

заходів із запобігання поширенню COVID-19; 

на ні ні - - 
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     3636 інформаційно-просвітницьких 

заходів щодо інформування осіб літнього віку 

про необхідність дотримання ними режиму 

самоізоляції, передбачену відповідальність за 

порушення такого режиму та можливі 

шахрайські дії інших осіб у цей період; 

     1863 інформаційно-просвітницьких 

заходів щодо необхідності та важливості 

тимчасової самоізоляції громадян; 

     1251 публікацій про заходи щодо 

проведеної інформаційно-просвітницької та 

роз’яснювальної роботи з населенням 

у засобах масової інформації та в соціальних 

мережах. 

 

 

Управління комунікації 

Національної поліції України 
 


