
РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу 

проекту (програми) «Підтримка реформ з розвитку верховенства
права в Україні «ПРАВО»

(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити 
необхідне)

Піврічний

Період звітування 01.01.2022-30.06.2022
1. Вихідні дані проекту програми)

Партнер з розвитку Європейський Союз
Бенефіціар Міністерство внутрішніх справ 

України
Реципієнт Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
Номер реєстраційної картки проекту 3921-07

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) у кількісних та / або якісних 
показниках

Сприяти реформуванню 
системи верховенства права в 
Україні та узгодити її 
функціонування з кращими 
європейськими та міжнародними 
практиками.

Сприяти створенню ефективної 
правоохоронної системи з 
дотриманням прав людини на 
підтримку народу України шляхом 
надання необхідної підтримки 
Національній поліції України та 
іншим правоохоронним органам 
України для досягнення 
поставлених цілей.

Реформування системи 
верховенства права в Україні та 
приведення її функціонування у 
відповідність до передової 
європейської.

Підвищення ефективності 
діяльності Національної поліції 
України.

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

Інформація про результати 
реалізації проекту на інтернет- 
ресурсах не розміщувалась.
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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:

Інформація відсу тня

послуги з організації тренінгів. навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

Інформація відсутня

консультаційні послуги Інформація відсутня
обладнання Інформація відсутня
будівельні, ремонтні роботи, технічний 

нагляд
Інформація відсутня

адміністративні витрати виконавця Інформація відсутня
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні 
критерії

результативності 
проекту (програми)

Заплановані 
результати на 

кінець звітного 
періоду

Фактичні результати на кінець звітного 
періоду

1. Вдосконалення 
механізмів 
координації, 
управління і 
планування в НПУ і 
органах місцевої влади 
для формування 
політики міських рад 
щодо впровадження 
підходу соїшпипіїу 
ро1ісіп§ та поліпшення 
роботи поліції на 
місцевому рівні.

1.1. Проведення у 
міських ОТГ 
опитування 
громадської думки 
(в два етапи), щоб 
визначити, яким е і 
як змінюється 
рівень довіри 
громадськості до 
поліції, та 
розробити 
методологію 
опитування 
громадської думки 
для подальшого 
масштабування 
опитування.
1.2. Проведення 
семінарів для 
підвищення рівня 
обізнаності з 
концепцією 
взаємодії поліції з 
громадою для всіх 
категорій членів 
громади у 
об'єднаних 
територіальних 
громад (ОТГ), 
визначивши 
потреби громад за 
результатами

Упродовж звітного періоду проведення 
запланованих заходів було частково 
скасовано та/або відтерміновано у 
зв'язку з введенням на території 
України воєнного стану.
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2. Посилення
спроможностей 
регіональних відділів 
поліції та координації з 
ОТГ та місцевими 
національними 
службами (в тому 
числі у сфері освіти, 
охорони здоров'я, 
соціального захисту, 
доступу до правосуддя 
тощо) для надання 
професійних послуг 
своїй громаді (зокрема 
ефективне реагування 
мобільних груп
«Поліна» («поліція 
проти насильства») на 
випадки домашнього 
насильства).

3.Створення 
ефективних і прозорих 
механізмів підзвітності 
для підвищення рівня 
довіри населення, 
підвищення рівня 
впевненості громад у 
роботі поліції та 
активної співпраці з 
нею.

обговорення 
потреб у фокус- 
групах.

2.1. Проведення 
програми тренінгів 
в рамках проекту 
«ПРАВО-Поліція» 
щодо
імплементації 
концепції охорони 
громадського 
порядку.

2.2. Підвищення
оперативного 
реагування 
мобільних груп 
«Поліна» на
випадки 
домашнього 
насильства завдяки 
придбанню 
транспортних 
засобів для більш 
швидкого прибуття 
на місце подій.

3.1. Падання
грантів НУ О на 
розроблення й 
реалізацію проектів 
з підвищення
ефективності 
взаємодії між 
громадськістю і 
поліцією та
підвищення довіри 
з боку суспільства 
до поліції.
3.2 Організація 
тренінгів з питань 
доброчесності та 
прозорої діяльності 
для представників 
НУ О і поліції з 
метою кращого 
інформування 
громад про ролі та
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обов'язки кожної 
сторони, про етику 
діяльності 
організацій 
громадянського 
суспільства (ОГС) 
та про передовий 
досвід щодо 
складання 
публічної звітності. 
3.3. Організація 
низки навчальних 
візитів і семінарів 
для членів громади, 
НУО, ОГС та 
представників 
поліції з метою 
ознайомлення з 
міжнародним 
досвідом у сфері 
взаємодії поліції з 
громадою.

і -. Проблемні питання та/або пропозиції
Проблемних питань не виникало.

Відповідальна особа -
Начальник СМПС
ГУНП у Вінницькій області

Керівник реципієнта -
Начальник 
ГУНП у Вінницькій області —у

„ґУ У*

ІЦІ-

Анатолій ІГНАТЕНКО 
(ініціали та прізвище)

Іван ІЩЕНКО
(ініціали та прізвище)


