
РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу

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

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 в Черкаській області.

Номер реєстраційної картки проекту 3921-07
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

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

4

г

1 .Потенціал правоохоронних 
органів -  учасників проекту 
зміцнюється завдяки дієвій та 
ефективній системі управління 
людськими ресурсами та 
вдосконаленим діловим процесам за 
допомогою допоміжних ІТ-рішень, 
які створюють можливості.

2. Національна Поліція України - це 
сучасний та професійний орган, 
який впроваджує поліцейський 
підхід, орієнтований на взаємодію з 
громадою, та адекватно підтримує 
публічний порядок у повному 
дотриманні захисту прав людини.
3. Посилення публічної безпеки і 
порядку, покращення боротьби з 
організованою злочинністю та 
особливо тяжкими (тяжкими) 
злочинами. включаючи

‘ кіберзлочинність. завдяки посиленій 
співпраці між установами, що 
займаються розсл іду ван ням 
злочинності та кримінальним 
переслідуванням. а також 
впровадження сучасних методів 
розслідування на базі сучасних ІТ- 
.рішень.

4. У п равл і н н я п рофес і йн им 
сектором дозволяє проводити 
всеосяжний діалог з галузевої 
політики, ефективне розроблення 
політики.середньострокове 
бюджетне планування та 
безперервний моніторинг політики.



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

Загальна сума витрачених під час реалізації 
проекту (програми) коштів міжнародної технічної 
допомоги на кінець звітного періоду (за 
наявності),у тому числі за категоріями:___ _____

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

Інформація відсутня.

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
Сприяння створенню ефективної 
правоохоронної системи з 
дотримання прав людини.

Сприяння
реформуванню системи 
верховенства права в 
Україні та приведення її 
функціонування у 
відповідність до 
передової європейської 
та міжнародної 
практики. ,

Міжнародна технічна 
допомога у звітному 
періоді не надавалась.

4. Проблемні питання та/або пропозиції
Проблемних питань не виникало.

Відповідальна особа
Начальник сектору міжнародного 
поліцейського співробітництва
Головного управління ; ,
Національної поліції в /
Черкаській області Віталій МЕРЕЖКО

(підписі/ • (ім’я та прізвище)


