
   

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

 

УЧАСНИКУ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ПРОГРАМА                                                                                                                                                                     

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ « ПРАВОВИЙ СТАТУС МУНІЦИПАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ  ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ В УКРАЇНІ : СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

Дата проведення :  05 жовтня та 06 жовтня 2018 року 

Реєстрація учасників : 08.00 – 09.00 

Місце проведення конференції : 5-зірковий готель «Нота Бене» конференц – зали                               

«Classic Hall» та «Modern Hall» Адреса : вул. Поліщука, 78А, м. Львів, 79018 

 

Планується дискусійна робота за наступними напрямками :  

1. Правові засади діяльності комунальних підприємств муніципальної поліції                                        

та муніципальної варти в Україні.  

2. Створення  та організація діяльності комунальних підприємств муніципальної                   

поліції  та муніципальної варти в Україні. 

3. Міжнародний досвід діяльності європейських організацій з питань охорони 

громадського порядку та забезпечення безпеки громадян ( на прикладі роботи 

муніципальної поліції Республіка Польща, Молдова, Литва, Латвія, Естонія, Ізраїль  

за участю представника Консультативної місії Європейського Союзу в Україні ) 

4. Організація роботи ситуаційного центру безпеки міста в Україні та в державах 

Євросоюзу. 

5. Взаємодія муніципальної поліції та муніципальних варт з громадськими 

формуваннями з охорони громадського порядку та громадськими об'єднаннями 

учасників АТО. 

6. Завдання та організація професійної підготовки працівників  комунальних 

підприємств муніципальної поліції та муніципальної варти в Україні. 

7. Презентація навчально-практичного посібника « Муніципальна поліція.     

Муніципальна варта» для керівників комунальних підприємств муніципальної                

поліції  та муніципальної варти в Україні 

 

Робочий формат конференції : науково-практичні дискусії з організаційних та інноваційних 
питань діяльності муніципальної поліції та муніципальних варт. 

 Цільова аудиторія Форуму : керівники комунальних підприємств «Муніципальна 

поліція»  та  « Муніципальна варта» , керівники громадських формувань та 

громадських організацій   з охорони громадського порядку в Україні, представники 

МВС України, обласних управлінь Національної поліції України, Департаменту поліції  

 

 

http://notabenehotel.com/ua/conference-service/classic-hall/
http://notabenehotel.com/ua/conference-service/modern-hall/


 

охорони НПУ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної 

гвардії України, військової служби правопорядку Міністерства оборони  України, 

Асоціації міст України, начальники управлінь безпеки міських рад, керівники 

навчальних державних та приватних закладів, провідні фахівці  муніципальної поліції 

Республіка Польща, Молдова, Литва, Латвія, Естонія, Ізраїль , Консультативної місії 

Європейського Союзу в Україні, акредитовані представники ЗМІ. 

06 жовтня 2018 року 

Місце проведення : ЛКП ЛМР « Муніципальна варта»   та Львівська міська рада                                                                                   

Адреса :  м. Львів вул. Зелена, 7  та площа Ринок, 1 

Планується практична та інформаційна робота за наступними напрямками :  

1. Практичний показ організації роботи ситуаційного центру безпеки міста Львова. 

2. Порядок взаємодії чергової частини ЛКП ЛМР « Муніципальна варта»   з групами 

швидкого реагування та пішими патрулями. 

3. Порядок роботи болардів та виконання правил паркування у центрі міста. 

4. Екскурсія з професійними гідами по старовинному центру Львова. 

 

В конференції планують прийняти участь з презентаціями свого обладнання,  такі відомі 

виробники та фірми, як «ЕКОТЕСТ», «СПАРІНГ-ВІСТ ГРУП», «ШТУРМ», «ZBROYAR», 

«MATERIALOZNAVSTVO» LLC, HUAWEI UKRAINE, «БЛОК ПОСТ», «ІБІС» та інші. 

     Вартість участі в конференції : одна особа – 960 грн., дві і більш осіб – 820 грн.                                      
У вартість участі в конференції включено : папка учасника конференції з інформаційними 
матеріалами,можливість виступити з презентацією діяльності або послуг, диплом учасника 
конференції, фото та відео зйомка прес-центром заходу,брейк кава під час дискусійних 
перерв, бізнес-ланч та участь в партнерській вечері з  українськими стравами. 
Заявки на участь в конференції та оплата приймаються з 10 вересня до 25 вересня 2018 року. 
Після надсилання анкет учасниками конференції вони отримують офіційне запрошення,                     
та   для оплати участі в конференції - договір , рахунок за участь та акти виконаних послуг 
для бухгалтерії  за  тел. ( 067 ) 701 00 85 ( Дмитро Миколайович ) 
    Для учасників конференції з 04 по 06 жовтня 2018 року заброньовані  двохмісні номери               
з максимальною знижкою в тризірковому готелі " УРБАН " (  http://urbanhotel.com.ua/ru/ )                  
і  надаються за окрему плату в готелі з видачею квитанції.  ( Для замовлення   - 
адміністратор готелю  Ірина - тел. 063 059 72 85 ) 
 
                                                                                                                                                                               
Додаткова інформація та відповіді на запитання за телефоном : +380676767026                                  
або по  e-mail : gal.strag@gmail.com 

http://urbanhotel.com.ua/ru/

