ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
від 26.01.2015 року № 80
ПЛАН
заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо реалізації Стратегії державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2015 рік
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Зміст заходу
2
Забезпечити роботу
Громадської ради при МВС
України відповідно до плану її
роботи на 2015 рік
Забезпечити участь
громадськості в обговоренні
проектів нормативно-правових
актів з питань створення і
діяльності “Муніципальної
поліціїˮ, як інституту
громадянського суспільства
Провести Міжнародну науковопрактичну конференцію
“Пріоритетні напрямки
розвитку та реформування ОВС
в умовах розгортання
демократичних процесів у
державіˮ
Організувати “Дні відкритих
дверейˮ для ознайомлення з
умовами навчання в навчальних
закладах системи МВС осіб, які
планують поступати та
навчатися в цих закладах
Провести круглий стіл,
присвячений 67-й річниці
прийняття Генеральною
Асамблеєю “Загальної
декларації прав людиниˮ
Забезпечити підготовку та
подання до Кабінету Міністрів
України узагальненої
інформації про проведення в
Міністерстві внутрішніх справ
України консультацій з
громадськістю, а також
пропозицій щодо
вдосконалення практики їх
проведення

Виконавець
3

Термін
виконання
4

УЗГ

Упродовж
року

НАВС

Упродовж
року

ОДУВС,
Квітень
навчальні заклади
2015 року
МВС

НАВС та інші
Раз на
навчальні заклади
півріччя
МВС
ДНДІ,
IІ півріччя
навчальні заклади 2015 року
МВС

УЗГ,
структурні
підрозділи
апарату МВС

До
5 жовтня
2015 року

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Провести регіональний
науково-практичний семінар на
тему: “Забезпечення права на
працю та на соціальний захист
в умовах входження України до
ЄСˮ
Подати до Управління зв’язків з
громадськістю Міністерства
внутрішніх справ України (каб.
254, тел. 254-77-44, 256-13-69,
e-mail:
(mvsinfo@mvsinfo.gov.ua) в
паперовому та електронному
вигляді пропозиції до Плану
заходів Міністерства
внутрішніх справ України щодо
реалізації Стратегії державної
політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в
Україні на 2016 рік
Реалізувати проект “Захист
прав дітей в Україніˮ, який
ініційований Радою Європи,
шляхом проведення
консультацій, круглих столів і
конференцій
Провести Всеукраїнську
курсантсько-студентську
наукову конференцію на тему:
“Механізм правового
регулювання правоохоронної та
правозахисної діяльності в
умовах формування
громадянського суспільстваˮ
У межах компетенції,
забезпечити взаємодію з
інститутами громадянського
суспільства, з питань
поширення серед населення
ідей нетерпимості до корупції
та пропагування переваг
правомірної поведінки в усіх
сферах суспільного життя
Проводити консультації та інші
роз’яснювальні заходи з
громадськістю, спрямовані на
реалізацію “Реформування
системи кримінальної юстиції
щодо неповнолітніх в Україніˮ
Забезпечити діяльність
“Юридичних клінікˮ у
реалізації заходів правової

ЛьДУВС

9 жовтня
2015 року

Структурні
підрозділи
До 1
апарату МВС,
листопада
ДНДІ,
2015 року
навчальні заклади
МВС

УКМСД

До
1 листопада
2015 року

ЛьДУВС

20
листопада
2015 року

Структурні
підрозділи
До
апарату МВС,
1 грудня
ДНДІ,
2015 року
навчальні заклади
МВС

УКМСД

Упродовж
року

НАВС, інші
Упродовж
навчальні заклади
року
МВС

14.

освіти громадян, популяризації
діяльності міліції, їх ролі в
забезпеченні стабільного
функціонування та розвитку
інституту громадського
суспільства в Україні
Організовувати консультації з
інститутами громадського
суспільства, особливо під час
прийняття рішень, пов’язаних з
питаннями державної політики
у сфері захисту прав і свобод
людини та громадянина

Начальник Управління
зв’язків із громадськістю
МВС України

ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра
внутрішніх справ України –
керівник апарату

Структурні
підрозділи
апарату МВС

Л.В. Волкова

С.І. Чеботар

Упродовж
року

