
Основні досягнення 

 Національної поліції України у межах реалізації стратегічних напрямів 

Національної стратегії  у сфері прав людини 

 

§1. Запобігання та протидія катування, жорстокому, нелюдському 

або такому, що принижує гідність, поводження чи покаранню.  

На виконання пункту 16 Плану заходів, у НПУ взято участь у 

розробленні проєкту акта про розроблення автоматизованого обміну 

інформацією між центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та суб’єктами інформування про осіб, затриманих за підозрою в 

учиненні кримінального правопорушення, зокрема з урахуванням 

впровадження інформаційної підсистеми «Custody Records» 1 липня 2022 

року Національною поліцією України спільно з Директоратом правосуддя та 

кримінальної юстиції Міністерства юстиції України, Координаційним 

центром з надання правової допомоги проведено робочу зустріч, під час якої 

обговорено питання щодо запровадження автоматизованого обміну 

інформацією між центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та суб’єктами інформування про осіб, затриманих за підозрою в 

учинені кримінального правопорушення, зокрема з урахуванням 

впровадження інформаційної підсистеми “Custody Records”.  

Наразі Координаційний центр з надання правової допомоги узгоджує 

зміст анкети учасника з ДП "ІНФОТЕХ", щодо отримання статусу учасника 

єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ (далі - ЄІС 

МВС)  відповідно до встановленого порядку. 

Також напрацьовано перелік даних, які будуть передаватися з 

інформаційної підсистеми “Custody Records” до комплексної інформаційно-

аналітичної системи надання без оплатної правової допомоги (КІАС) про 

затриманих осіб та з КІАС до  інформаційної підсистеми “Custody Records” 

про призначених адвокатів.  

Крім того, за ініціативи Управління дотримання прав людини відбулася 

робоча зустріч працівників УДПЛ, Департаменту інформаційно-аналітичної 

підтримки, Головного слідчого управління, Управління дізнання, 

Департаменту патрульної поліції НПУ з представниками Міністерства 

юстиції України та Координаційного центру з надання безоплатної правової 

допомоги з питань організації розроблення автоматизованого обміну 

інформацією між центрами з надання безоплатної правової допомоги та 

суб’єктами інформування про затриманих осіб, з урахуванням практики 

впровадження в НПУ інформаційної підсистеми «Custody Records». 

У ході зустрічі досягнуто домовленості щодо створення робочої групи 

з числа представників зазначених підрозділів НПУ, Міністерства юстиції 

України та Координаційного центру з надання безоплатної правової 

допомоги, з метою вирішення поставлених завдань та подальшого 

обговорення шляхів їх реалізації та між працівниками служб інформаційних 

технологій НПУ та Міністерства юстиції України досягнуто комунікації 



щодо алгоритму розроблення автоматизованого обміну інформацією про 

затриманих осіб. 

На сьогодні Координаційним центром з надання правової допомоги 

напрацьовано пропозиції до проекту спільного наказу Міністерства юстиції 

України та Міністерства внутрішніх справ про затвердження Порядку 

автоматизованого обміну відомостями про випадки затримання осіб, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою та адвокатів, призначених для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги таким особам. 
 

 


