
Додаток З 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу 

проекту (програми) «Операційна підтримка у наданні стратегічних 
консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України

(2019-2021 роки)»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) Заключний
Період звітування 01.06.2019-31.08.2021

1. Вихідні дані проекту (програми)
Партнер з розвитку Консультативна місія Європейського 

Союзу з реформування сектору цивільної 
безпеки в Україні

Бенефіціар Д ерж ав на С у до в а  адм ін істрац ія  У країни, 
С л уж ба  б езп ек и  У країни, О ф іс  Г енерал ьн ого  
прокурора, Д ер ж ав н е б ю р о  розл ідув ан ь , 
М ін істер ств о  вн утр іш н іх  справ У країни, 
Н аціональна поліц ія  У к раїни , А дм ін істр ац ія  
Д ер ж а в н о ї п р и к о р до н н о ї сл у ж б и  У країни, 
С л уж ба  с у д о в о ї о х ор он и , Л ьвівська обл асн а  
держ авн а адм ін істрац ія , А п арат  В е х о в н о ї 
Р ади  У країни з питань виявлення, р озш ук у  та  
управління активами, одер ж а н и м и  від  
коруп ц ій н и х та ін ш и х зл очин ів  (А Р М А Н ), 
Н аціональне ан ти к ор уп ц ій н е б ю р о  У країни

Реципієнт Головне управління Національної 
поліції в Чернівецькій області

Номер реєстраційної картки проекту 3922-10
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проекту 
(програми) в кількісних та/або якісних показниках

Визнання стратегічної комунікації 
основним вирішальним чинником, 
який забезпечує досягнення 
консенсусу у сфері реформування. 
Проведення ефективних кампаній з 
інформування громадськості й 
виділення для них необхідних 
ресурсів.

• Планування та впровадження, у 
межах РСЦБ, механізмів 
координації та співпраці України з 
відповідними установами та 
інструментами ЄС.

• Підвищення ефективності роботи 
правоохоронних органів та органів 
прокуратури України.

• Впровадження узгоджених 
принципів і концепцій взаємодії 
поліції з громадами в роботу 
органів поліції України згідно із 
Законом про Національну поліцію 
України та іншими відповідними 
законодавчими актами.

• Забезпечення свободи зібрань, 
підвищення довіри



громадськості до органів 
забезпечення громадського 
порядку.

• Ефективне й результативне 
проведення розслідувань 
кримінальних злочинів із 
належним урахуванням збору та 
захисту доказів, підтримкою 
постраждалих відповідно до 
найкращих практик, положень 
застосовного законодавства, а 
також у межах плідної співпраці 
з органами прокуратури та 
іншими відповідними органами 
та агенціями.

• Впровадження й забезпечення 
узгодженості й об’єктивної 
ефективності надійних і 
прозорих механізмів розгляду 
скарг населення в усьому 
секторі.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 
інформацію про результати реалізації проекту 
(програми) та інші матеріали або документи, 
розроблені в рамках проекту (програми)

1і1:1р5://су.при.§оу.иа
йЦрз://утлу.&сеЬоок.сот/ро1ісе.су
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Загальна сума витрачених під час реалізації проекту 
(програми) коштів міжнародної технічної допомоги 
на кінець звітного періоду (за наявності), 
у тому числі за категоріями:

2 678 696, 87 грн. або 78 986,28 євро

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

Інформація відсутня

консультаційні послуги -

обладнання 2 537 192,89 грн. або 74 701,28 євро

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд -

адміністративні витрати виконавця 141 503,98 грн. або 4 285 євро

' 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні таУабо якісні критерії 
результативності проекту (програми)

Заплановані 
результати на кінець 

звітного періоду

Фактичні результати на 
кінець звітного періоду

1. Посилення інституційного 
потенціалу під час спалаху 
СОУЮ-19.

Поставка ІТ 
обладнання, 
персональних 
комп’ютерів та 
принтерів, 
мультимедійної 
дошки та екрану для 
проектора,



проекторів, системи 
відеопроекції, 
системи телефонної 
УоІР, та інше.

2. Онлайн тренінги з
інформаційно-
телекомунікаційних технологій.

Проведення тернінгів 
з іфнормаційно-
телекомунікаційних 
технологій

3. Посилення сталості концепції 
поліції діалогу в системі 
охорону громадської безпеки.

Проведення базових 
тенінгів з концепції 
поліція діалогу;
проведення навчання 
тренерів з концепції 
поліція діалогу.

4. Розбудова потенціалу НПУ в 
управлінні забезпеченням
публічного порядку.

Проведення 
конференцій з кращих 
європейських практик 
щодо охорони
публічного порядку в 
онлайн та офлайн 
режимі;
Проведення тернінгів 
з упраління для 
керівників підрозділів 
забезпечення охорони 
публічного порядку; 
Проведення семінарів 
щодо управління 
забезпеченням 
охорони публіфчного 
порядку в онлайн та 
офлайн режимі; 
Проведення семінару 
за тематикою
забезпечення прав 
людини
поліцейськими при 
здійсеннні охорони 
громадяського 
порядку під час 
масових заходів.

5. Розширення можливостей для Поставки 
дистанційної роботи у 31 обладнання, 
відділенні поліції.

ІТ Отримано комп’ютерну, 
офісну техніку, серверне 
обладнання та відповідне 
програмне забезпечення 
згідно з:
1. договором № 2021- 
ЕІІАМ-0107 від 
02.03.2021 на загальну 
суму 2791,75 євро або



94666,9 грн.

2.договором № 2021- 
ЕИАМ-0341 від 
08.04.2021 на загальну 
суму 727,27 євро або 
24763,52 грн.

6. Покращення тренінгових Поставки ІТ Отримано комп’ютерну,
стандартів тренінгових центрів обладнання, відео офісну техніку, серверне
НПУ. камер, мікрофонів, обладнання та відповідне

ТВ, та іншого програмне забезпечення;
обладнання, меблів, спеціальну техніку, засоби
обладнання 3 та обладнання; елементи
тактичної підготовки, екіпірування,
обладнання для спорядження та
облаштування індивідуального захисту
навчальних кімнат, згідно з:
спортивного 1 .договором № 2021 -
обладнанння, ЕІІАМ-2619 від
навчального 07.04.2021 на загальну
обладнання для суму 10677,76 євро або
надання невідкладної 352627,63 грн.
допомоги та іншого; 2. договором № 2021-
Встановвлення та ЕИАМ-0661 від
облаштування 07.04.2021 на загальну
інтерактивних кімнат; суму 52097,57 євро або
Проведення навчання 
з поводження на місці 
злочину, методик 
слідчого опитування, 
проведення навчання

1776276,06 грн.

тренерів.

7. Посилення потенціалу НПУ в Поставка ІТ Отримано комп’ютерну,
розбудові підрозділів дізнання. обладнання та офісну техніку, серверне

програмного обладнання та відповідне
забезпечення, програмне забезпечення;
принтерів та спеціальну техніку, засоби
комплектуючих до та обладнання згідно з:

• них; 1.договором № 2021-
Друк методичних ЕІІАМ-3069 від
рекомендацій та 02.03.2021 на загальну
проведення тренінгів суму 12804,19 євро або
(вебінари). 434183,81 грн.

8. Підтримка розбудови потенціалу Проведення
партнерів та сприяння процесів навчальних візитів;
реформ у різних регіонах Проведення тренінгів,
України (І). семінарів,

конференцій, круглих
столів та іінших

\
\



заходів з різних 
тематик;
Проведення 
діалогових платформ; 
Друк буклетів,
постерів, ліфлетів та 
інших матеріалів; 
Створення та
фасилітація засідань 
робочих груп; 
Проведення 
регулярних оцінок 
потреб;
Поставки ІТ,
тренінгового та
іншого обладнання, 
програмного 
забезпечення, меблів.

9. Посилення антикорупційного 
потенціалу інституцій сектору 
цивільної безпеки України.

Проведення тренінгів, 
семінарів щодо
протидії корупції, 
конфлікту інтересів; 
Організація семінарів 
щодо корупційних 
ризиків у фінансовій 
діяльності 
правоохоронних 
органів України, 
заходів по боротьбі з 
шахрайством та
відмиванням грошей; 
Підтримка кампаній з 
підвищення 
обізнаності щодо 
протидії корупції; 
Виготовлення 
буклетів, ліфтерів, 
постерів;
Проведення 
навчальних візитів 
для представників 
НПУ до Ірландії щодо 
заходів з
доброчесності, 
протидії корупції та 
дисециплінарних 
питань;
Проведення вебінарів 
щодо кращих практик 
ЄС у протидії 
корупції;
Поставки ІТ
обладнання.



10. Підтримка розбудови потенціалу Проведення 20.05.2021-22.05.2021 -
партнерів та сприяння процесам навчальних візитів; участь у практичному
у різних регіонах України (II). Проведення тренінгів, семінарі та презентації

семінарів, Системи реалізації,
конференцій, круглих координації та
столів та інших моніторингу проектів
заходів з різних міжнародної технічної
тематик; допомоги у системі
Проведення Національної поліції
діалогових платформ; України на основі
Виготовлення європейських та
буклетів, постерів, міжнародних практик,
ліфтерів та іншої 1 представник СМПС
продукції;
Створення та 
фасилітація засідань

ГУНП.

робочих груп; 
Проведення
регулярних оцінок 
потреб;
Поставки ІТ, 
тренінгового та 
іншого обладнання, 
програмного 
забезпечення, меблів, 
матеріалів з 
підвищення 
обізнаності.

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Не виникало

Відповідальна особа:

Начальник сектору міжнародного 
Поліцейського співробітництва 
Головного управління Національної 
поліції в Чернівецькій області. 
капітан поліції

Керівник реципієнта:

"оп'ц'*Т.в.о. начальника Головного
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Анжела САКА

Сергій РАТУШЕНКО


