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РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)

«Підтримка реформ з розвитку верховенства права 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 Чернівецькій 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 і 
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).

Досягнуті результати у засобах 
масової інформації, на офіційній 
сторінці ГУНП та мережі Інтернет не 
поширювались.

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

1 372 євро або 41 560 грн.

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

Інформація відсутня
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консультаційні послуги Інформація відсутня
обладнання 1 372 євро або 41 560 грн.
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

Створення
ефективної
правоохоронної системи 
з дотриманням прав 
людини на підтримку 
народу України шляхом 
надання необхідної 
підтримки ГУНП в 
Чернівецькій області для 
досягнення поставлених 
цілей.
Зміцнення потенціалу 
ГУНП в Чернівецькій 
області як
правоохоронного органу 
-  учасника проекту 
завдяки дієвій та 
ефективній системі 
управління людськими 
ресурсами та
вдосконаленим діловим 
процесам за допомогою 
допоміжних ІТ-рішень, 
які створюють
можливості

Упровадження 
поліцейського підходу, 
орієнтованого на
взаємодію з громадою, та 
підтримання публічного 
порядку в повному 
дотриманні захисту прав 
людини.

Посилення
публічної безпеки і 
порядку, поліпшення 
боротьби з
організованою 
злочинністю та особливо 
тяжкими (тяжкими) 
злочинами, включаючи 
кіберзлочинність, 
завдяки посиленій
співпраці між
установами, що
займаються

1. Реконструкція
приміщень у
відділені поліції № 2 
(м. Кіцмань) ЧРУП 
ГУНП в
Чернівецькій 
області, фахівцями 
ЮНОПС відповідно 
до затвердженого 
робочого проекту 
керівництвом ГУНП 
в Чернівецькій
області та наданих 
НПУ технічних 
документів у рамках 
реалізації пакетів 
підтримки 
«Поліцейські 
послуги» та
«Кримінальні 
Розслідування» 
проекту «Підтримка 
реформ з розвитку 
верховенства права в 
Україні «ПРАВО»

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

Триває реконструкція приміщень у 
відділені поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП 
ГУНП в Чернівецькій області.



з
розслідуванням 
злочинності та
кримінальним 
переслідуванням, а 
також упровадження 
сучасних методів
розслідування на базі 
сучасних ІТ-рішень

3. Проведення
програми тренінгів в 
рамках проекту 
«ПРАВО-Поліція» 
щодо підготовки 
тренерів із
поліцейського 
менеджменту 
керівників середньої 
ланки
територіальних 
підрозділів НПУ.

4. Надання
безоплатної правової 
допомоги в рамках 
проекту «ПРАВО- 
Поліція»

ГУНП в Чернівецькій області 
комп’ютери і оргтехніку для 
СУ на суму 1 372 євро або 41 
560 грн.

4. Проблемні питання та / або пропозиції 
відсутні

Відповідальна особа:

Начальник сектору міжнародного 
поліцейського співробітництва
Головного управління 
Національної поліції в 
Чернівецькій області 
капітан поліції /  х ---—■— ' '  *
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Анжела САКА
(п ід п и с) ( ін іц іа л и  т а  п р із в и щ е )

Керівник реципієнта: '


