
Протокол № 2 

Засідання Громадської Ради при Міністерстві внутрішніх справ України 
  

Дата проведення: 07.09.2017 р. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10 

Всього членів Громадської Ради: 24 особи. 

Присутні члени Громадської Ради:    20 осіб  

Запрошені: - від МВС Шевченко А.В. – директор Департаменту комунікацій 

 

Час початку засідання 14 год. 00 хв. 

 

 

Виступив секретар Громадської ради Скринський О.В.. з  інформацією про 

наявність кворуму  та запропонував відкрити засідання. 

Голова Громадської ради при МВС України Мартиненко В.О. відкрив засідання та   

запропонував затвердити наступний порядок денний: 

 

 

Порядок денний 

1. Розгляд проекту Положення про Громадську раду при МВС України. 

2. Розгляд та затвердження плану роботи Громадської ради на 2017 рік. 

3. Про створення робочих груп Громадської ради  при МВС України в регіонах. 

4. Громадське обговорення «Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх 

справ України до 2020 року» 

 

 

Голосували: «ЗА» - 20 

       «ПРОТИ» - 0 

       «УТРИМАВСЯ» -0                   

 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання Громадської ради при МВС 

України 

 

1. Розгляд проекту Положення про Громадську раду при МВС України. 

2. Розгляд та затвердження плану роботи Громадської ради на 2017 рік. 

3. Про створення робочих груп Громадської ради  при МВС України в регіонах  

4.  Громадське обговорення проекту «Стратегії розвитку системи Міністерства 

внутрішніх справ України до 2020 року» 

 

 

По першому питанню порядку денного: «Розгляд проекту Положення про 

Громадську раду при МВС України» 
 

СЛУХАЛИ: Голову Громадської ради Мартиненка В.О. який  доповів про результати 

роботи робочої групи з підготовки Положення та Плану роботи Громадської ради та 

запропонував продовжити доопрацювання проекту Положення разом з юридичним 

департаментом МВС України та винести доопрацюване положення на одне з наступних 

засідань Громадської ради. До затвердження  Положення в роботі Громадської ради в 

діяльності використовувати Положення Громадської ради 2015-2017 рр. скликання.. 
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Ставили на голосування.: 1. Робочій групі продовжити доопрацювання проекту 

Положення Громадської ради при МВС України.  

 

Голосували: «ЗА» - 20 

       «ПРОТИ» - 0 

       «УТРИМАВСЯ» -0                   

 

УХВАЛИЛИ: 1. Робочій групі продовжити доопрацювання проекту Положення 

Громадської ради при МВС України 

 

 

По другому питанню порядку денного: «Розгляд та затвердження плану роботи 

Громадської ради на 2017 рік.» 

СЛУХАЛИ: Члена робочої групи з підготовки Положення та Плану роботи Громадської 

ради Скринського О.В. який представив проект Плану роботи Громадської ради при МВС 

України на 2017 рік. 

ВИСТУПИЛИ: Мартиненко В.О. який запропонував внести зміни до проекту Плану 

роботи в частині запропонованих робочою группою пунктів  1 та 3.   Комірчий П.О. – 

запропонував затвердити план роботи Громадської ради при МВС України на 2017 рік з 

урахуванням доповнень Мартиненка В.О.  

Ставили на голосування: 1. Затвердити план роботи Громадської ради при МВС України  

до кінця 2017 року. 

Голосували: «ЗА» - 20 

       «ПРОТИ» - 0 

       «УТРИМАВСЯ» -0                   

 

УХВАЛИЛИ: . Затвердити план роботи Громадської ради при МВС України  до 

кінця 2017 року.  

 

По третьому питанню порядку денного «Про створення робочих груп Громадської 

ради  при МВС України в регіонах»» 

СЛУХАЛИ: 1. Голову Громадської ради Мартиненка В.О. який наголосив про 

необхідність розпочати формування регіональних робочих груп Громадської ради при 

МВС України, оскільки повноваження попередніх робочих груп закінчились у зв’язку з 

закінченням повноважень Громадської ради 2015 року скликання .  

Ставили на голосування: 1. Розпочати формування регіональних робочих груп 

Громадської ради при МВС України. 

Голосували: «ЗА» - 20 

       «ПРОТИ» - 0 

       «УТРИМАВСЯ» -0 

УХВАЛИЛИ: 1. Розпочати формування регіональних робочих груп Громадської 

ради при МВС України. 
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По четвертому питанню порядку денного «Громадське обговорення проекту  

«Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року»» 

СЛУХАЛИ: 1. Голову Громадської ради Мартиненка В.О. який надав інформацію, що 

Міністерством внутрішніх справ розроблено проект  «Стратегії розвитку системи 

Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року». Цей документ визначає напрями 

розвитку всіх органів МВС України та є результатом  взаємодії МВС, центральних органів 

виконавчої влади, які координуються міністром, Консультативної місії Європейського 

Союзу, інших міжнародних і національних експертів.  

Ставили на голосування: 1. Розпочати громадське обговорення проекту "Стратегії 

розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року". 

2. Робочим групам Громадської ради в регіонах провести обговорення проекту Стратегії 

та надати свої пропозиції для опрацювання та узагальнення до 22 вересня 2017 року. 

Голосували: «ЗА» - 20 

       «ПРОТИ» - 0 

       «УТРИМАВСЯ» -0 

УХВАЛИЛИ:. 1. Розпочати громадське обговорення проекту "Стратегії розвитку 

Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року". 

2. Робочим групам Громадської ради в регіонах провести обговорення проекту 

Стратегії та надати свої пропозиції для опрацювання та узагальнення до 22 вересня 

2017 року. 

Оскільки питання порядку денного вичерпані голова Громадської ради закрив засідання. 

 

Голова Громадської ради  

при МВС України В.О. Мартиненко  

раїни 
 

В.О. Мартиненко 
 Секретар          О.В. Скринський 

Голова Громадськ 
 

В.О. Мартиненко 
 


