
Протокол № 3 

Засідання Громадської Ради при Міністерстві внутрішніх справ України 
  

Дата проведення: 29.09.2017 р. 

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

Всього членів Громадської Ради: 24 особи. 

Присутні члени Громадської Ради:   19 осіб  

Запрошені:  

від МВС України:  Ковальчук Т.І.- заступник Міністра, Шевченко А.В.- директор 

Департаменту, Губенко І.О. – заступник директора Департаменту  

від Офісу Ради Європи в Україні: Литвиненко О.В. - заступник Голови офісу Ради Європи, 

Шамрай Т.В. 

від громадськості: представники робочих групп Громадської Ради в регіонах – 20 осіб,  

від громадських організацій – 4 особи 

 

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. Підведення підсумків громадського обговорення «Стратегії розвитку системи 

Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року» 

2. Різне 

 

Голосували: «ЗА» - 19 

       «ПРОТИ» - 0 

       «УТРИМАВСЯ» -0                   

 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання Громадської ради при МВС 

України 

 

1. Підведення підсумків громадського обговорення «Стратегії розвитку системи 

Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року» 

2. Різне 

 

 

По першому питанню порядку денного: «Підведення підсумків громадського 

обговорення «Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 

2020 року»» 
 

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

підвів підсумки громадського обговорення в регіонах «Стратегії розвитку системи 

Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року». Наголосив, що громадські 
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обговорення «Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 

року» пройшли у всіх регіонах України. Отримано конкретні пропозиції до Стратегії – 

2020  за основними напрямками: інформатизація діяльності, взаємодія з громадськістю, 

розвиток кадрового потенціалу, безпека дорожнього руху, матеріальне забезпечення та 

надання повного соціального пакету для працівників системи МВС, тощо. 

 

ВИСТУПИЛИ;  

1. Ковальчук Т.І. - заступник Міністра внутрішніх справ України, яка наголосила, що 

вперше в такому масштабі було залучено громадськість до публічного обговорення 

проекту Стратегії. Підкреслила роль громадянського суспільства та подякувала 

всім регіонам, які долучилися до процесу обговорення  Стратегії -2020. 

2. Литвиненко О.В. - заступник Голови офісу Ради Європи в Україні, яка відмітила, 

що документ  Стратегії - 2020 повністю співпадає з рамковим документом між 

Україною та Радою Європи у питаннях реформування правоохоронної системи. 

3. Губенко І.О. - голова Цiльової команди реформ МВС, заступник директора 

Департаменту розповіла про роботу, яка була проведена Міністерством по 

презентації Стратегії – 2020 в Одесі, Львові, Харкові. 

4. Представники громадських організацій, Громадської ради  та робочих груп 

Громадської ради при МВС України в регіонах  Момот М.Ф., Федорко Ю.В., 

Логвиненко  О., Музичук В.В., Заяц В.Я., Бабич Л.І., Комісар В.В., Кириченко В.С., 

Магілат В.В., Вітковський О.І. які надали інформацію про хід обговорення 

Стратегії – 2020 в громадських організаціях та регіонах. 

 

Ставили на голосування.:  

1. Завершити громадське обговорення «Стратегії розвитку системи Міністерства 

внутрішніх справ України до 2020 року». 

2. Передати Міністерству внутрішніх справ України пропозиції по «Стратегії розвитку 

системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року», що надійшли від 

громадськості для подальшого опрацювання та врахування при підготовці кінцевої 

редакції Стратегії – 2020. 

 

Голосували: «ЗА» - 19 

       «ПРОТИ» - 0 

       «УТРИМАВСЯ» -0                   

 

УХВАЛИЛИ: 1. Завершити громадське обговорення «Стратегії розвитку системи 

Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року». 

2. Передати Міністерству внутрішніх справ України пропозиції по «Стратегії 

розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року», що 

надійшли від громадськості для подальшого опрацювання та врахування при 

підготовці кінцевої редакції Стратегії – 2020. 

 

По другому питанню порядку денного: «Різне». 

Пропозицій від членів Громадської ради не надійшло. 

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 


