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ІНФОРМАЦІЯ 

Національної поліції України про заплановані на травень 2019 року  

електронні консультації з громадськістю щодо проектів актів  

 

 
 

Назва проекту акта, що виноситься на 

обговорення 

 

Мета розроблення 

проекту акта 

 

Ел. адреса 

оприлюднення 

проекту акта  

Орієнтовна 

дата 

обговорення 

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

контактні дані відповідальної особи 

органу виконавчої влади 

Проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення 

Стратегії розвитку Національної поліції 

на період до 2023 року» 

Визначення 

пріоритетних напрямів 

продовження 

реформування та 

розвитку поліції, її 

діяльності зі стабілізації 

криміногенної ситуації в 

державі, досягнення 

європейських стандартів 

надання поліцейських 

послуг  

Електронні 

консультації з 

громадськістю у 

рубриці «Проекти 

нормативних актів 

для обговорення» 

офіційного веб-

сайту Національної 

поліції України, 

www.npu.gov.ua 

12 квітня по 

12 травня 

2019 року 

Зайченко Андрій Васильович, 

заступник начальника аналітичного 

управління - начальник відділу 

організації управління та планування 

Департаменту організаційно-

аналітичного забезпечення та 

оперативного реагування  

Національної поліції України, роб. тел. 

(044) 256-10-75 

Проект наказу Міністерства внутрішніх 

справ «Про організацію діяльності 

ізоляторів тимчасового тримання 

територіальних органів поліції». Даний 

проект акта затверджує: «Інструкцію із 

забезпечення режиму тримання та 

охорони осіб, які тримаються в 

ізоляторах тимчасового тримання 

територіальних органів поліції», 

«Інструкцію про порядок використання 

систем відеоспостереження в ізоляторах 

тимчасового тримання територіальних 

органів поліції» та «Правила 

внутрішнього розпорядку 

територіальних органів поліції». 

Інструкція із забезпечення режиму 

Метою розроблення 

проекту наказу є 

забезпечення охорони 

прав і свобод осіб, які 

знаходяться в ізоляторах 

тимчасового тримання 

Національної поліції 

України. 

 

Електронні 

консультації з 

громадськістю у 

рубриці «Проекти 

нормативних актів 

на обговорення» 

офіційного веб-

сайту Національної 

поліції України,  

www.npu.gov.ua 

Протягом 

травня 2019 

року 

Якимчук Сергій Олексійович, 

головний інспектор відділу 

організаційного забезпечення 

діяльності ізоляторів тимчасового 

тримання Управління забезпечення 

прав людини Національної поліції 

України.  тел. (044) 254 72-52;   

Каркошкін В’ячеслав Юрійович,  

головний інспектор відділу 

організаційного забезпечення 

діяльності ізоляторів тимчасового 

тримання Управління забезпечення 

прав людини Національної поліції 

України, тел. (044) 254 78-76. 

 

 



тримання та охорони осіб, які 

тримаються в ІТТ територіальних органів 

поліції, має гриф (для службового 

користування, у зв’язку з чим  

оприлюдненню не підлягає 

Проект наказу Міністерства внутрішніх 

справ України «Про затвердження 

Положення про порядок видачі, обліку, 

зберігання, носіння, застосування зброї, 

боєприпасів до неї, спеціальних засобів 

індивідуального захисту працівниками 

судів і правоохоронних органів, а також 

особами, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» 

Приведення нормативно-

правових актів 

Міністерства внутрішніх 

справ України з питань 

діяльності Національної 

поліції України у 

відповідність до 

законодавства України 

Електронні 

консультації з 

громадськістю у 

рубриці «Проекти 

нормативних актів 

на обговорення» 

офіційного веб-

сайту Національної 

поліції України,  

www.npu.gov.ua 

Протягом 

травня 2019 

року 

Котула Роман Михайлович, головний 

інспектор відділу контролю за обігом 

зброї Департаменту превентивної 

діяльності Національної поліції 

України, роб. тел. (044)  256-14-29 

 

 

 

Департамент комунікації 

Національної поліції України 


