
ІНФОРМАЦІЯ 

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

у ІV 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 

(зауваженн

я) щодо 

питання/ 

проекту 

акта 

Кількість 

проведени

х засідань 

гром. 

ради 

Інші 

заходи 

гром. 

ради** 

1. Проведення зустрічей з 

населенням у рамках 

запровадження в 

територіальних 

(відокремлених) 

підрозділах Національної 

поліції автоматизованої 

системи обліку 

затриманих осіб  

«Custody Records» 

У IV кварталі 2021 року 

проведено 35 робочих зустрічей 

з громадськими та 

організаціями та/або 

представниками громадського 

суспільства (з урахуванням 

онлайн зустрічей) 

192 ні ні  ні  - - 

2. 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 року) 

 

- ні ні ні - - 
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3. Проєкт наказу МВС 

України, Мінекономіки 

України, Мінфін України 

«Про визнання таким, що 

втратив чинність наказу, 

МВС України, 

Мінекономрозвитку 

України, та Мінфін 

України від 10 жовтня 

2013 року 

№967/1218/869» 

Електронні консультації  

(з 28 вересня по 28 жовтня  

2021 року) 

 

- ні ні ні - - 

4. Проведення зустрічей з 
населенням, 

представниками 
територіальних громад у 

рамках реалізації 
принципу «Community 

Policing» з питань 
реалізації проєкту 

«Поліцейський офіцер 
громади» 

Зустрічі з головами та 
представниками територіальних 
громад (всього 24 зустрічі): 
– 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 щодо 
питань розбудови безпекового 
середовища в громадах 

119 ні ні ні - - 

5. Проєкт Антикорупційної 

програми Національної 

поліції України на 2022-

2024 роки 

Публічне громадське 

обговорення проєкту 

Антикорупційної програми 

Національної поліції України на 

2022-2024 роки  

(з 06  по 15 грудня 2021року) 

- ні ні ні - - 

6. Проєкт Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо систем моніторингу 

стану безпеки» 

Електронні консультації  

(з 08 листопада по                       

09 грудня  2021 року) 

 

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

Національної поліції України: 

https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-zakonu-ukrajini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakix-zakoniv-

ukrajini-shhodo-monitoringu-stanu-bezpeki/ 

https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/rozpochato-publichne-gromadske-obgovorennya-projektu-

antikorupczijnoji-programi-naczionalnoji-policziji-ukrajini-na-2022-2024-roki/ 

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/news/prava-lyudini/predstavniki-kmJes-oznajomilisya-iz-pidgotovkoyu-do-vprovadzhennya-sistemi-Custody-records-u-dvox-

rajviddilax-policziji-ternopilshhini/  

https://www.npu.gov.ua/news/prava-lyudini/na-volini-u-luczkomu-rajonnomu-upravlinni-ta-volodimir-volinskomu-rajonnomu-viddili-policziji-vidkrili-

onovleni-pidrozdili/  

https://www.npu.gov.ua/news/prava-lyudini/zaxist-prav-zatrimanix-ta-policzejskix-na-kijivshhini-zapraczyuvala-sistema-Custody-Records/ 

https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robota/na-kirovogradshhini-prodovzhujetsya-robota-z-vprovadzhennya-sistemi-Custody-Records/  

https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robota/u-sumax-zapraczyuvala-sistema-Custody-Records/  
 

2. Оприлюднення інформації про проведення зустрічей з представниками територіальних громад на офіційних веб сторінках ГУНП в 

областях в мережі FACEBOOK: 
 

https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-

%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%83-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-104647200912450/photos/pcb.638133317563833/638132530897245 

https://www.facebook.com/policevolyn/photos/pcb.6687386621331720/6687385911331791 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=665287194848445&id=104647200912450 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662100825167082&id=104647200912450 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1258096871302721&id=573388853106863 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1288752938237114&id=573388853106863 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1284981895280885&id=573388853106863 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1278762715902803&id=573388853106863 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1270214600090948&id=573388853106863 

https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-zakonu-ukrajini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakix-zakoniv-ukrajini-shhodo-monitoringu-stanu-bezpeki/
https://www.npu.gov.ua/materials/proekti-normativnix-aktiv-dlya-obgovorennya/projekt-zakonu-ukrajini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakix-zakoniv-ukrajini-shhodo-monitoringu-stanu-bezpeki/
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/
https://www.npu.gov.ua/news/prava-lyudini/predstavniki-kmJes-oznajomilisya-iz-pidgotovkoyu-do-vprovadzhennya-sistemi-Custody-records-u-dvox-rajviddilax-policziji-ternopilshhini/
https://www.npu.gov.ua/news/prava-lyudini/predstavniki-kmJes-oznajomilisya-iz-pidgotovkoyu-do-vprovadzhennya-sistemi-Custody-records-u-dvox-rajviddilax-policziji-ternopilshhini/
https://www.npu.gov.ua/news/prava-lyudini/na-volini-u-luczkomu-rajonnomu-upravlinni-ta-volodimir-volinskomu-rajonnomu-viddili-policziji-vidkrili-onovleni-pidrozdili/
https://www.npu.gov.ua/news/prava-lyudini/na-volini-u-luczkomu-rajonnomu-upravlinni-ta-volodimir-volinskomu-rajonnomu-viddili-policziji-vidkrili-onovleni-pidrozdili/
https://www.npu.gov.ua/news/prava-lyudini/zaxist-prav-zatrimanix-ta-policzejskix-na-kijivshhini-zapraczyuvala-sistema-Custody-Records/
https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robota/na-kirovogradshhini-prodovzhujetsya-robota-z-vprovadzhennya-sistemi-Custody-Records/
https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robota/u-sumax-zapraczyuvala-sistema-Custody-Records/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%83-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-104647200912450/photos/pcb.638133317563833/638132530897245
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%83-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-104647200912450/photos/pcb.638133317563833/638132530897245
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%83-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-104647200912450/photos/pcb.638133317563833/638132530897245
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%83-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-104647200912450/photos/pcb.638133317563833/638132530897245
https://www.facebook.com/policevolyn/photos/pcb.6687386621331720/6687385911331791
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=665287194848445&id=104647200912450
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662100825167082&id=104647200912450
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1258096871302721&id=573388853106863
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1288752938237114&id=573388853106863
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1284981895280885&id=573388853106863
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1278762715902803&id=573388853106863
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1270214600090948&id=573388853106863
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391011302819776&id=114793733774869 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=386083483312558&id=114793733774869 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=362679085652998&id=114793733774869 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354270529827187&id=114793733774869 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=357411669519721&id=106867777907446 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=351811543413067&id=106867777907446 

https://www.facebook.com/PoliceOfficerLuhansk/posts/368013801791113 

https://www.facebook.com/PoliceOfficerLuhansk/posts/349676093624884 

https://www.facebook.com/PoliceOfficerLuhansk/posts/341260961133064 

https://www.facebook.com/PoliceOfficerLuhansk/posts/340466187879208 

https://www.facebook.com/TCPO.KyivRegion/posts/319868143279036 

https://www.facebook.com/pogKharkiv/posts/673709570662589 

https://www.facebook.com/pogKharkiv/posts/665044808195732 

https://www.facebook.com/pogKharkiv/posts/659724792061067 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174423218218824&id=100302325630914 

 

3. Оприлюднення звітів про результати консультацій з громадськістю: 

https://www.npu.gov.ua/materials/zviti-pro-konsultacziji/zvit-departamentu-informaczijno-analitichnogo-zabezpechennya-publichnogo-gromadskogo-

obgovorennya-projektu-zu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakix-zakoniv-ukrajini-shhodo-sistem-monitoringu-stanu-bezpeki/ 

https://www.npu.gov.ua/assets/userfiles/files/protydiya-korupcii/Zvit_za_rez_obgovorenya_APNPU_na_2022-2024.pdf 

https://www.npu.gov.ua/materials/zviti-pro-konsultacziji/zvit-departamentu-upravlinnya-majnom-shhodo-provedenix-u-2021-roczi-elektronnix-

konsultaczij-z-gromadskistyu/ 

 

 
 

Управління комунікації 

Національної поліції України 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391011302819776&id=114793733774869
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=386083483312558&id=114793733774869
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=362679085652998&id=114793733774869
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354270529827187&id=114793733774869
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=357411669519721&id=106867777907446
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=351811543413067&id=106867777907446
https://www.facebook.com/PoliceOfficerLuhansk/posts/368013801791113
https://www.facebook.com/PoliceOfficerLuhansk/posts/349676093624884
https://www.facebook.com/PoliceOfficerLuhansk/posts/341260961133064
https://www.facebook.com/PoliceOfficerLuhansk/posts/340466187879208
https://www.facebook.com/TCPO.KyivRegion/posts/319868143279036
https://www.facebook.com/pogKharkiv/posts/673709570662589
https://www.facebook.com/pogKharkiv/posts/665044808195732
https://www.facebook.com/pogKharkiv/posts/659724792061067
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174423218218824&id=100302325630914
https://www.npu.gov.ua/materials/zviti-pro-konsultacziji/zvit-departamentu-informaczijno-analitichnogo-zabezpechennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-projektu-zu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakix-zakoniv-ukrajini-shhodo-sistem-monitoringu-stanu-bezpeki/
https://www.npu.gov.ua/materials/zviti-pro-konsultacziji/zvit-departamentu-informaczijno-analitichnogo-zabezpechennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-projektu-zu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakix-zakoniv-ukrajini-shhodo-sistem-monitoringu-stanu-bezpeki/
https://www.npu.gov.ua/materials/zviti-pro-konsultacziji/zvit-departamentu-upravlinnya-majnom-shhodo-provedenix-u-2021-roczi-elektronnix-konsultaczij-z-gromadskistyu/
https://www.npu.gov.ua/materials/zviti-pro-konsultacziji/zvit-departamentu-upravlinnya-majnom-shhodo-provedenix-u-2021-roczi-elektronnix-konsultaczij-z-gromadskistyu/

