
РЕЗУЛЬТАТИ 
поточного/заключного 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 
Чернігівській області.

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

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

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 
розслідуванням злочинності 
та кримінальним
переслідуванням, а також 
впровадження сучасних
методів розслідування на



базі сучасних ІТ-рішень.
4.Управління професійним 
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)

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

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

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

1. Підтримано побудову
ефективної системи управління 
персоналом в Національній 
поліції України, зокрема, що 
стосується підбору кадрів, 
навчальної підготовки,
підвищення кваліфікації
(професійного розвитку), в тому 
числі з розширенням
можливостей жінок брати
участь в конкурсах на
заміщення вакантних посад у 
вищому керівництві та
управлінському складі та з 
дотриманням принципів етики, 
дисципліни й сумлінності
співробітників;
2. Підтримано запровадження
концепції «Універсального
поліцейського» задля її
ефективного впровадження;
3. Забезпечене підвищення
публічної безпеки та посилення 
боротьби з тяжкими та особливо 
тяжкими злочинами,
організованою злочинністю,
кіберзлочинністю, завдяки
налагодження ефективної
системи комунікації між
установами, відповідальними за 
розслідування та порушення 
кримінального переслідування 
за фактом вчинення злочину, та 
впровадженню сучасних
методів розслідування, в тому 
числі з використанням
інформаційних технологій.
4. Активізовано залучення
громадянського суспільства та 
Парламенту до процесу
реформування правоохоронного 
сектора, в тому числі шляхом 
участі зацікавлених сторін на 
центральному та місцевому 
рівнях в
громадських/ консультативних 
радах відповідних установ,

Забезпечення 
підтримки реформи
правоохоронної системи з 
приділенням основної
уваги реформуванню
поліції, з метою
визначення стратегічної
програми та механізмів 
координації заходів в сфері 
реформ, розширення
потенціалу поліції в
підтриманні публічної
безпеки і порядку та 
гарантуванні безпеки
населення, в тому числі 
шляхом використання
моделі активної взаємодії 
поліції з громадою,
покращення здатності
НПУ забезпечувати
розслідування злочинів
через впровадження нової 
концепції «універсального 
поліцейського» та
підвищення професійної 
кваліфікації працівників 
Національної поліції
України.

Міжнародна технічна
допомога у звітному періоді 
не надавалась.



забезпечено посилення
потенціалу громадських
організацій, що діють в регіоні, 
та розширення взаємодії між 
Парламентом, Урядом,
незалежними організаціями і 
громадськістю.
5. Налагоджено використання 
ефективних та економічно 
вигідних інструментальних
засобів IT, що сприяє
досягненню вищенаведених
очікуваних результатів.

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

Відповідальна особа
Начальник сектору міжнародного 
поліцейського співробітництва 
Головного управління
Національної поліції в
Чернігівській області

Керівник реципієнта
Заступник начальника Головного 
управління Національної поліції 
в Чернігівській області

(підпис) (ім’я та прізвище)


