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ІНФОРМАЦІЯ 

про проведення Національної поліції України консультації з громадськістю   

у I кварталі 2020 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 2 3 4 5 6 7 8 

1. Результати та подальші 

перспективи запровадження 

системи управлінської діяльності 

керованої аналітикою (Intelligence 

led policing) 

Розроблено технічне завдання щодо надання 

консультативної допомоги у рамках проєкту ILP. 

Також, в рамках Плану реалізації пакету підтримки 

ILP, розробляється стратегія підготовки офіцерів-

аналітиків шляхом проведення навчань та 

підвищення професійного рівня і отримання 

практичних навиків. 

12.03.2020 Головою НПУ підписано наказ № 202 

«Про внесення змін до наказу Національної поліції 

України від 06 листопада 2015 року № 1 (зі 

змінами)», яким передбачено створення підрозділів 

кримінального аналізу у Структурі територіальних 

органів поліції. Розроблено проєкт Методичних 

рекомендацій з організації проведення 

кримінального аналізу в Національній поліції 

України, який надіслано для опрацювання до 

підрозділів кримінального аналізу ГУНП в 

областях та до вищих навчальних закладів. 

Упродовж лютого-березня за участю працівників 

оперативних підрозділів НПУ та особового складу 

підрозділів кримінального аналізу ГУНП 

проведено  6 щотижневих навчальних тренінгів в 

ДКА з вивчення «MS Excel у кримінальному 

ні ні ні - - 
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аналізі». Даний курс розроблено працівниками 

аналітичного управління ДКА спільно зі 

спеціалістами НАВСУ. Зазначені курси 

триватимуть до 14.04.2020 та проходитимуть в 

онлайн-режимі. 

2. Перспективи впровадження та 

очікувані результати від проєкту 

оцінки загроз організованої 

злочинності та сфер злочинного 

впливу за методологією Європолу 

- SOCTA 

У І кварталі 2020 року (30.01.2020) прийнято 

участь у зустрічі з реєстрації програми КМЄС 

«Організаційна підтримка в наданні стратегічних 

консультацій щодо реформування сектору 

цивільної безпеки України (2019-2021 рр.)», на 

якій обговорено складову програми КМЄС 

«Конференція з питань загрози організованої 

злочинності в Україні та засобів протидії їй: 

презентація «SOCTA Україна» та інші заходи щодо 

пов’язаних з SOCTA питань», у рамках 

стратегічного напрямку «Розслідування 

кримінальних злочинів». 

Також у І кварталі 2020 року проведені 4 робочі 

зустрічі з представниками ЮНОПС. 

На зустрічах обговорювалися технічні вимоги на 

розробку ІТ-рішення для впровадження 

оцінювання ризиків щодо тяжких злочинів та 

організованої злочинності в Україні. 

ні ні ні - - 

3. Проведення консультацій з 

органами самоорганізації 

населення (ОСН, ОСББ) з 

вирішення локальних питань у 

рамках проєкту «Сусідська варта» 

У I кварталі 2020 року на території обслуговування 

ДПП було проведено – 53 зустрічі та робочих 

наради з органами самоорганізації населення 

(ОСН, ОСББ) в рамках проекту «Сусідська варта». 

ні ні ні - - 

4. Проведення консультацій, 

зустрічей з  учителями та 

батьками дітей у рамках проєкту 

«Шкільний офіцер поліції» для 

забезпечення безпечного 

середовища для дітей 

У I кварталі 2020 року на території обслуговування 

ДПП в рамках проєкту «Шкільний офіцер поліції» 

проведено – 394 тематичні зустрічі серед вчителів і 

батьків та 4780 занять з дітьми за програмою 

«Школа і поліція». 

ні ні ні - - 
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5. Проведення зустрічей з 

населенням у рамках реалізації 

принципу «Community Policing» 

У I кварталі 2020 року на території обслуговування 

ДПП було проведено – 1073 зустрічі з 

громадськими організаціями та представниками 

громадського суспільства за принципом 

«Community Policing». 

ні ні ні - - 

6. Підготовлено проєкт плану 

виконання наступного 

антикорупційного заходу: 

 - запобігання корупції під час 

притягнення до відповідальності 

за порушення правил дорожнього 

руху (далі – ПДР) та 

унеможливлення уникнення 

водіями, які порушили ПДР, 

відповідальності за скоєні 

правопорушення за допомогою 

неправомірної вигоди (хабарів) 

через відсутність фото-

відеофіксації таких порушень в 

автоматичному режимі. 

Узгоджувальна зустріч з представниками Урядово-

громадської ініціативи «Разом проти корупції» 

(28.02.2020). 

ні ні ні - - 

7. Підготовлено проєкт плану 

виконання наступного 

антикорупційного заходу: 

- припинення незаконного 

продажу фіктивних довідок, 

дипломів, листків 

непрацездатності, водійських 

посвідчень та інших документів у 

мережі інтернет. 

Узгоджувальна зустріч з представниками Урядово-

громадської ініціативи «Разом проти корупції» 

(16.03.2020). 

ні ні ні - - 
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