
ІНФОРМАЦІЯ 

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

у ІІІ кварталі 2021 року  
 

№ 

з/п 

Питання/проект акта, 

щодо яких проведено 

консультації з 

громадськістю 

 

Заходи, проведені у рамках 

консультацій з 

громадськістю* із 

зазначенням дати  

 

Кількість 

представ-

ників 

громадсь-

кості, які 

взяли 

участь в 

обговорен-

ні 

Чи звертався 

орган до 

гром. ради з 

пропозицією 

розглянути 

питання/ 

проект акта 

Чи 

розглядала 

гром. рада 

питання/ 

проект акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надані 

гром. радою 

пропозиції 

(зауваження) 

щодо 

питання/ 

проекту акта 

 

Кількість 

проведен

их 

засідань 

гром. 

ради 

Інші 

заходи 

гром. 

ради** 

1. Проєкт наказу 

Міністерства 

внутрішніх 

справ України і 

Міністерства 

економіки України 

«Про затвердження 

розмірів плат за 

транспортування і 

зберігання тимчасово 

затриманих 

транспортних засобів 

на спеціальних 

майданчиках чи 

стоянках» 

Електронні консультації  

(з 28 вересня по 28 жовтня  

2021 р.) 

 

- ні ні ні - - 

2. Проєкт наказу МВС 

України, 

Мінекономіки 

України, Мінфін 

України «Про 

Електронні консультації  

(з 28 вересня по 28 жовтня  

2021 р.) 

 

- ні ні ні - - 
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визнання таким, що 

втратив чинність 

наказу, МВС 

України, 

Мінекономрозвитку 

України, та Мінфін 

України від 10 

жовтня 2013 року 

№967/1218/869» 

3. Обговорено питання 

запобігання та 

поширення 

коронавірусної 

хвороби, дію 

вакцини та переваги 

щеплення 

Інформаційно-

просвітницька зустріч,  

20 липня 2021р. 

2 ні ні ні - - 

4. Реалізація принципу 

«Community 

Policing» з питань 

впровадження 

проєкту 

«Поліцейський 

офіцер громади» 

Зустрічі з головами та 

представниками 

територіальних громад 

(всього 89): 

– під час підписання 

меморандумів про 

співпрацю та партнерство; 

– робочі зустрічі під час 

об’їздів територіальних 

громад у ході моніторингу 

стану готовності до 

запуску поліцейських 

станцій; 

– участь у круглих столах 

138 ні ні ні - - 
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щодо питань розбудови 

безпекового середовища в 

громадах. 

5. Запровадження в 

територіальних 

(відокремлених) 

підрозділах 

Національної поліції 

автоматизованої 

системи обліку 

затриманих осіб  

«Custody Records» 

Проведено 43 робочі 

зустрічі з громадськими та 

організаціями та/або 

представниками 

громадського суспільства 

(з урахуванням онлайн 

зустрічей) 

257 ні ні  ні   - - 

 

1. Оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю (анонсів публічних заходів) на офіційному вебпорталі 

Національної поліції України: 

І.)  
https://www.facebook.com/266508960731575/posts/805464893502643/ 

https://securitypolice.com.ua/index.php/novyny2/najdievishij-sposib-zakhistiti-sebe-vid-zakhvoryuvannya-tse-vaktsinatsiya  
 

ІІ.) 
https://www.facebook.com/TCPO.Ukraine/posts/316790793573242 
https://www.facebook.com/TCPO.Ukraine/posts/325062916079363 
https://www.facebook.com/TCPO.Ukraine/posts/321690666416588 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=612873740089791&id=104647200912450 
https://www.facebook.com/policevolyn/posts/6028985820505140 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112132734508938&id=104908508564694 
https://www.facebook.com/vinn.police/posts/4551599558231751 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=605715690804791&id=109337423775956 
https://www.facebook.com/police.in.Rivne.region/posts/4353130461402663 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=601908421185518&id=109337423775956 
ІІІ.)  
https://tp.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-ternopilshhini-rozpochato-pilotuvannya-pidsistemi-naczionalnoji-policziji-ukrajini-Custody-Records  
https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/mikola-semenishin-pered-nami-ambitni-czili-vidnoviti-doviru-do-

policziji/?fbclid=IwAR2Ap6ZSDsdLcdBHimY3gUn-Y1qHADu7Wdsf9rA5Z1smp8XyvEC2M0HGZx4  

https://vl.npu.gov.ua/news/prava-lyudini/u-policziji-volini-obgovorili-pitannya-dotrimannya-prav-lyudini  

https://www.facebook.com/266508960731575/posts/805464893502643/
https://securitypolice.com.ua/index.php/novyny2/najdievishij-sposib-zakhistiti-sebe-vid-zakhvoryuvannya-tse-vaktsinatsiya
https://www.facebook.com/TCPO.Ukraine/posts/316790793573242
https://www.facebook.com/TCPO.Ukraine/posts/325062916079363
https://www.facebook.com/TCPO.Ukraine/posts/321690666416588
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=612873740089791&id=104647200912450
https://www.facebook.com/policevolyn/posts/6028985820505140
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112132734508938&id=104908508564694
https://www.facebook.com/vinn.police/posts/4551599558231751
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=605715690804791&id=109337423775956
https://www.facebook.com/police.in.Rivne.region/posts/4353130461402663
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=601908421185518&id=109337423775956
https://tp.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-ternopilshhini-rozpochato-pilotuvannya-pidsistemi-naczionalnoji-policziji-ukrajini-Custody-Records
https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/mikola-semenishin-pered-nami-ambitni-czili-vidnoviti-doviru-do-policziji/?fbclid=IwAR2Ap6ZSDsdLcdBHimY3gUn-Y1qHADu7Wdsf9rA5Z1smp8XyvEC2M0HGZx4
https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/mikola-semenishin-pered-nami-ambitni-czili-vidnoviti-doviru-do-policziji/?fbclid=IwAR2Ap6ZSDsdLcdBHimY3gUn-Y1qHADu7Wdsf9rA5Z1smp8XyvEC2M0HGZx4
https://vl.npu.gov.ua/news/prava-lyudini/u-policziji-volini-obgovorili-pitannya-dotrimannya-prav-lyudini
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https://www.facebook.com/police.human.right/posts/198898808979095  
https://lg.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-luganshhini-predstavniki-inozemnoji-delegacziji-vidvidali-izolyator-timchasovogo-

trimannya/?fbclid=IwAR2eFN95tksmonKwHcJpDZE1bMse_7rUH-9b1NrhWOKaJKXkwjWQXxIqPKk  
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/192361836299459  
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/188863486649294  
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/175455521323424  
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/175439747991668  
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/174339804768329  
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/173809421488034  
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/172472871621689  
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/168814685320841  
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/168794538656189  
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/168789191990057  

 

2. Оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю (анонсів публічних заходів) на сторінках  Національної 

поліції України у соціальних мережах: 

https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-nakazu-mvs-ukrajini-minekonomiki-ukrajini-minfin-

ukrajini-pro-viznannya-takim-shho-vtrativ-chinnist-nakazu-mvs-ukrajini-minekonomrozvitku-ukrajini-ta-minfin-ukrajini-vid-10-zhovtnya-2013-

roku-9671218869/ 

https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-nakazu-ministerstva-vnutrishnix-sprav-ukrajini-i-

ministerstva-ekonomiki-ukrajini-pro-zatverdzhennya-rozmiriv-plat-za-transportuvannya-i-zberigannya-timchasovo-zatrimanix-transportnix-

zasobiv-na-speczialnix-majdanchikax-chi-stoyankax/ 

 

3. Оприлюднення звітів про результати консультацій з громадськістю: 

Публікацій не було 

 

 

 

 

Управління комунікації 

Національної поліції України 

https://www.facebook.com/police.human.right/posts/198898808979095
https://lg.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-luganshhini-predstavniki-inozemnoji-delegacziji-vidvidali-izolyator-timchasovogo-trimannya/?fbclid=IwAR2eFN95tksmonKwHcJpDZE1bMse_7rUH-9b1NrhWOKaJKXkwjWQXxIqPKk
https://lg.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-luganshhini-predstavniki-inozemnoji-delegacziji-vidvidali-izolyator-timchasovogo-trimannya/?fbclid=IwAR2eFN95tksmonKwHcJpDZE1bMse_7rUH-9b1NrhWOKaJKXkwjWQXxIqPKk
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/192361836299459
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/188863486649294
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/175455521323424
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/175439747991668
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/174339804768329
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/173809421488034
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/172472871621689
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/168814685320841
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/168794538656189
https://www.facebook.com/police.human.right/posts/168789191990057
https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-nakazu-mvs-ukrajini-minekonomiki-ukrajini-minfin-ukrajini-pro-viznannya-takim-shho-vtrativ-chinnist-nakazu-mvs-ukrajini-minekonomrozvitku-ukrajini-ta-minfin-ukrajini-vid-10-zhovtnya-2013-roku-9671218869/
https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-nakazu-mvs-ukrajini-minekonomiki-ukrajini-minfin-ukrajini-pro-viznannya-takim-shho-vtrativ-chinnist-nakazu-mvs-ukrajini-minekonomrozvitku-ukrajini-ta-minfin-ukrajini-vid-10-zhovtnya-2013-roku-9671218869/
https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-nakazu-mvs-ukrajini-minekonomiki-ukrajini-minfin-ukrajini-pro-viznannya-takim-shho-vtrativ-chinnist-nakazu-mvs-ukrajini-minekonomrozvitku-ukrajini-ta-minfin-ukrajini-vid-10-zhovtnya-2013-roku-9671218869/
https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-nakazu-ministerstva-vnutrishnix-sprav-ukrajini-i-ministerstva-ekonomiki-ukrajini-pro-zatverdzhennya-rozmiriv-plat-za-transportuvannya-i-zberigannya-timchasovo-zatrimanix-transportnix-zasobiv-na-speczialnix-majdanchikax-chi-stoyankax/
https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-nakazu-ministerstva-vnutrishnix-sprav-ukrajini-i-ministerstva-ekonomiki-ukrajini-pro-zatverdzhennya-rozmiriv-plat-za-transportuvannya-i-zberigannya-timchasovo-zatrimanix-transportnix-zasobiv-na-speczialnix-majdanchikax-chi-stoyankax/
https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-nakazu-ministerstva-vnutrishnix-sprav-ukrajini-i-ministerstva-ekonomiki-ukrajini-pro-zatverdzhennya-rozmiriv-plat-za-transportuvannya-i-zberigannya-timchasovo-zatrimanix-transportnix-zasobiv-na-speczialnix-majdanchikax-chi-stoyankax/

