
Додаток 

до листа ДК НПУ  

від ___________ № _____________ 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

Національної поліції України про заплановані на лютий 2019 року 

електронні консультації з громадськістю щодо проектів актів 
 

Назва проекту акта, 

що виноситься на 

обговорення 

 

Мета 

розроблення 

проекту акта 

 

Електронна 

адреса 

оприлюднення 

проекту акта на 

офіційному веб-

сайті органу 

виконавчої 

влади 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

обговорення 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, посада, 

контактні дані 

відповідальної особи 

органу виконавчої 

влади 

Проект 

Антикорупційної 

програми 

Національної поліції 

України на 2019-2021 

роки 

Створення 

ефективної 

системи 

запобігання і 

протидії 

корупції в 

апараті 

центрального 

органу 

управління 

поліції, 

територіальни

х (у тому 

числі 

міжрегіональ

них) органах, 

установах, що 

належать до 

сфери 

управління 

Національної 

поліції 

України, 

створення 

атмосфери 

неприйняття 

та осуду 

корупції в 

усіх її 

проявах 

працівниками 

поліції 

В підрубриці 

«Електронні 

консультації» 

рубрики 

«Консультації з 

громадськістю» 

04.02.2019-

18.02.2019 

Електронні 

консультації 

Віхрова Вікторія 

Вікторівна, головний 

інспектор відділу 

проведення люстрації 

Управління з питань 

запобігання корупції 

та проведення 

люстрації 

Національної поліції 

України, 

сл. тел.  

(044)254-9394, 

електронна адреса 

upzkpl@police.gov.ua 

В підрубриці 

«Електронні 

консультації» 

рубрики 

«Консультації з 

громадськістю» 

28.02.2019 

Зустріч 

(нарада) з 

громадськіст

ю 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

Порядку надання 

медичної допомоги 

(медичного 

обслуговування) 

Врегулюванн

я порядку 

надання 

медичної 

допомоги 

затриманим 

(узятим під 

варту) 

Електронні 

консультації з 

громадськістю у 

рубриці 

«Проекти 

нормативних 

актів на 

обговорення» 

Протягом 

лютого 2019 

року  

Ерьомін Олександр 

В’ячеславович, 

заступник начальника 

відділу 

організаційного 

забезпечення 

діяльності ізоляторів 

тимчасового тримання 



затриманим та взятим 

під варту особам, які 

перебувають в 

органах (підрозділах) 

Національної поліції 

України» 

особам, які 

перебувають 

в органах та 

підрозділах 

Національної 

поліції 

України   

офіційного веб-

сайту 

Національної 

поліції України  

Управління 

забезпечення прав 

людини Національної 

поліції України. роб. 

тел. (044) 254-7877 

Проект наказу 

Міністерства 

внутрішніх справ 

«Про затвердження 

Інструкції із 

забезпечення режиму 

тримання та охорони 

осіб, які тримаються в 

ізоляторах 

тимчасового 

тримання 

територіальних 

органів поліції, 

Інструкції про 

порядок 

використання систем 

відеоспостереження в 

ізоляторах 

тимчасового 

тримання 

територіальних 

органів поліції та 

Правил внутрішнього 

розпорядку 

територіальних 

органів поліції». 

Інструкція із 

забезпечення режиму 

тримання та охорони 

осіб, які тримаються в 

ІТТ територіальних 

органів поліції та 

Інструкція про 

порядок 

використання систем 

відеоспостереження в 

ІТТ територіальних 

органів поліції, 

оприлюдненню не 

підлягає 

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  

Протягом 

лютого 2019 

року 

Каркошкін В’ячеслав 

Юрійович, головний 

інспектор відділу 

організаційного 

забезпечення 

діяльності ізоляторів 

тимчасового тримання 

Управління 

забезпечення прав 

людини Національної 

поліції України, роб. 

тел. (044) 254-7876 

 

 

Департамент комунікації 

Національної поліції України 


