
Додаток  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

Національної поліції України про заплановані на червень 2018 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 наказу 

МВС «Про 

затвердження 

Порядку взяття на 

профілактичний 

облік, проведення 

профілактичної 

роботи та зняття з 

профілактичного 

обліку осіб, які 

вчинили домашнє 

насильство, у 

Національній 

поліції» 

Приведення 

нормативно-

правових актів 

МВС, які 

регулюють 

діяльність 

Національної 

поліції, у 

відповідність до 

Закону  України 

«Про запобігання 

та протидію 

домашньому 

насильству» 

 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

у рубриці 

«Проекти 

нормативних 

актів на 

обговорення» 

офіційного веб-

сайту 

Національної 

поліції України 

08 травня –

08 червня 

2018 року  

Лабунь Андрій 

Володимирович, 

заступник 

начальника 

управління 

дільничних 

офіцерів поліції  

Департаменту 

превентивної 

діяльності 

Національної 

поліції, служб. тел. 

(044) 256-14-09; 

Даценко Олеся 

Василівна  

заступник 

начальника відділу 

контрольно-

методичної роботи 

управління 

дільничних 

офіцерів поліції 

Департаменту 

превентивної 

діяльності 

Національної 

поліції України, 

служб. тел.  

(044) 256-18-33. 

Електронна адреса: 

up1@police.gov.ua 

Проект наказу 

«Про затвердження 

Порядку винесення 

термінового 

заборонного 

припису стосовно 

кривдника в 

Національній 

поліції» 

Приведення 

нормативно-

правових актів 

МВС, які 

регулюють 

діяльність 

Національної 

поліції, у 

відповідність до 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

у рубриці 

«Проекти 

нормативних 

актів на 

обговорення» 

офіційного веб-

08 травня –

08 червня 

2018 року 

Лабунь Андрій 

Володимирович, 

заступник 

начальника 

управління 

дільничних 

офіцерів поліції 

Департаменту 

превентивної 

mailto:up1@police.gov.ua


Закону  України 

«Про запобігання 

та протидію 

домашньому 

насильству» 

 

сайту 

Національної 

поліції України 

діяльності 

Національної 

поліції України, 

служб. тел.  

(044) 256-14-09; 

Даценко Олеся 

Василівна  

заступник 

начальника відділу 

контрольно-

методичної роботи 

управління 

дільничних 

офіцерів поліції 

Департаменту 

превентивної 

діяльності 

Національної 

поліції України, 

служб. тел.  

(044) 256-18-33, 

Електронна адреса: 

up1@police.gov.ua  

Проект спільного 

наказу МВС та 

Міністерства 

юстиції України  

«Про затвердження 

Порядку організації 

здійснення нагляду 

за особами, 

звільненими з 

місць позбавлення 

волі»  

Приведення у 

відповідність до 

законодавства 

України 

нормативно-

правових актів 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України, які 

регулюють 

діяльність 

Національної 

поліції України 

 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

у рубриці 

«Проекти 

нормативних 

актів на 

обговорення» 

офіційного веб-

сайту 

Національної 

поліції України  

15 травня - 

15 червня 

2018 року  

Чаплинський 

Андрій 

Олександрович, 

головний інспектор 

відділу 

контрольно-

методичної роботи 

управління 

дільничних 

офіцерів поліції 

Департаменту 

превентивної 

діяльності  

Національної 

поліції України 

служб.тел.  

(044) 254-78-25. 

Електронна адреса: 

up1@police.gov.ua 

 

 

Департамент комунікації  

Національної поліції України 
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