
Додаток З 
до Порядку

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

РЕЗУЛЬТАТИ 
поточного моніторингу 

проекту (програми) «Створення системи швидкого реагування на злочини 
і події у Львові»

Піврічний/річний/заключний 
(зазначити необхідне)

Піврічний

Період звітування 01.01.2022 -30.06.2022

1. Вихідні дані проекту (програми)
Партнер з розвитку Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща 

- Україна - Білорусь» ЄІС 2014 - 2020, представлений 
Міністерством інвестицій та економічного розвитку 
Республіки Польща

Бенефіціар Міністерство внутрішніх справ України, 
Національна поліція України
Львівська обласна державна адміністрація

Реципієнт Головне управління Національної поліції у Львівській 
області

Номер реєстраційної картки 
проекту

№ 4049-02

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

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

Забезпечення мешканцям та гостям м. Львова запитуваної 
допомоги, підвищення стандартів якості надання послуг у 
сфері забезпечення безпеки населенню шляхом
модернізації системи реагування на інформацію про 
злочини і події у м. Львові, що сприятиме втіленню 
специфічних цілей: скороченню часу прибуття екстрених 
служб за викликами громадян, зростанню рівня довіри 
громадян до поліції, покращення рейтингу відчуття безпеки 
громадян у місті, прозорості діяльності поліції та 
зменшення кількості злочинів, що скоюються у громадських 
місцях.
Побудова нової адміністративної будівлі поліції по вул. 
Стрийська, поблизу будинку 105, реконструкція 6 
відділків поліції м. Львова, закупівля та встановлення 
обладнання, побудова оптоволоконної мережі, яка надасть 
змогу інтегрувати існуючу систему відеонагляду у місті, 
розширити її, що створить передумови для забезпечення 
функціонування системи швидкого реагування на 
інформацію про злочини і події у м. Львові.

Посилання на інтернет-ресурси, 
де розміщено інформацію про 
результати реалізації проекту 
(програми) та інші матеріали або
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документа, 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:

Загальна сума витрат сягнула 5 267 143,45 грн., що у 
еквіваленті евро становить 167 921,698 евро.

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, 
інформаційні кампанії

Інформація відсутня

консультаційні послуги Інформація відсутня

обладнання Інформація відсутня

будівельні, ремонтні роботи, 
технічний нагляд

Загальна сума витрат сягнула 5 267 143,45 грн., що у 
еквіваленті евро становить 167 921,698 евро.

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

Покращення безпекової ситуації 
у транскордонному просторі, 
зростання рівня довіри громадян 
до поліції, забезпечення
швидкого реагування на
інформацію про злочини і події у 
регіоні, створення системи 
швидкого реагування на злочини 
і події у Львові, започаткування 
довготермінової співпраці із 
сетою оперативного обміну 
інформацією між ГУНП у 
Львівській області та Комендою 
Воєвудською поліції Жешува, 
скорочення часу реагування на 
інформацію про злочинні події, 
покращення стану демократії та 
дотримання тендерних прав.

Закупівля послуг
аудитора проекту;
Закупівля 
консультаційних 
послуг з дотримання 
тендерних процедур;
закупівля коригування 
проектно -
кошторисної 
документації на
будівництво нової
адміністративної 
будівлі поліції по вул.
Стрийська, поблизу 
буд. 105;

- закупівля виготовлення 
проектно -
кошторисної 
документації для для 
реконструкції 6
відділків поліції м. 
Львова;
Закупівля 3 обладнаних 
автомобілів для
довезення особового

У рамках реалізації
грантового договору № 
PLBU 03.02.00-UA-0008/17- 
00 від 22.11.2018, Головним 
управлінням Національної 
поліції у Львівській області у 
звітному періоді здійснено 
такі закупівлі:

- Закупівля і встановлення 
камер відеоспостереження 
(договір № 336 від
06.06.2022 на загальну суму 
13 450 000,00)

Серверне обладнання 
(договір №191 від 11.04.2022 
на суму 2 400 000,00)

Аналітичні комплекси 
контролю дорожнього руху 
(договір № 337 від
06.06.2022 року на суму 2 
200 000,00)



складу корпусу 
оперативно - раптової 
дії до місця подій та 
для розгортання виїзної 
криміналістичної 
лабораторії, командно - 
штабного автомобіля 
ситуаційного центру; 
закупівля генератора; 
закупівля ноутбуків;
закупівля 
автоматизованих 
робочих місць;

- закупівля планшетів; 
закупівля принтерів;
закупівля обладнання 
для побудови системи 
відеоспостереження, 
серверного та
програмного 
забезпечення для неї;
закупівля робіт із 
побудови 
комунікаційної 
системи;
закупівля підсистеми 
локальної 
телекомунікації;
закупівля комплексів 
контролю за дорожнім 
рухом;

- закупівля нагрудних 
відеокамер
закупівля будівельних 
робіт для закінчення 
будівництва нової
адміністративної 
будівлі по вул.
Стрийська, поблизу
будинку 105 та робіт із 
реконструкції 6
відділків поліції м. 
Львова;
проведення 
пусконалагоджувальни 
х робіт
проведення 
дослідження 
громадської думки,
спільних навчань.

На даний час тривають 
будівельні роботи
адмінстративного центру 
швидкого реагування
поліції на вул. Стрийській, 
біля будинку 105, у Львові 
оплата здійснюватиметься за 
фактом виконання робіт.
За звітний період на 
виконання будівельних
робіт витрачено:
За інфраструктурним
компонентом програми (на 
оплату проектно -
кошторисної документації 
на будівництво і
реконструкцію, 
відшкодування вартості
експертизи пкд, проведення 
робіт з реконструкції) - 
5 267 143,45 грн., або 
167 921,698 евро (згідно 
даних сайту inforeuro на 
дату проведення платежів);



4. Проблемні питання та/або пропозиції
Вторгнення російських військ в Україну за підтримки Білорусі 24 лютого 2022 року 

негативно вплинуло на реалізацію проекту. Передусім, на деякий час було призупинено 
будівельні роботи, які на даний час відновлено. Однак, неконтрольоване зростання цін на 
будівельні матеріали, обладнання та проведення будівельних робіт призвело до збільшення 
вартості закінчення будівництва нової адміністративної будівлі по вул. Стрийській, поблизу 
буд. 105 у м. Львові. Це вимагає проведення коригування проектно - кошторисної 
документації та проведення експертизи коригування проектно - кошторисної документації. На 
час проведення коригування проектно - кошторисної документації та проведення експертизи 
будівельні роботи на об’єкті будуть призупинені. У відповідності до адендуму до грантового 
договору № PLBU 03.02.00-UA-0008/17-02 від 22.01.2021, термін дії грантової угоди № PLBU 
03.02.00-UA-0008/17-00 від 22.11.2018 подовжено до 22.09.2022. Таким чином, враховуючи 
ускладнену обстановку, із метою повної і всебічної реалізації, проект потребує подовження.

Відповідальна особа: 
старший інспектор з ОД сектору 
реалізації проектів міжнародної 
технічної допомоги управління 
логістики та матеріально - 
технічного забезпечення 
Головного управління 
Національної поліції '
у Львівській області області И/тУТІ
капітан поліції [Г Марія МІЛІНЧУК

(пІДПиб) (ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта : 
начальник
Головного управління 
Національної поліції 
у Львівській області 
генерал поліції третього [ (ініціали та прізвище)

Олександр ШЛЯХОВСЬКИЙ


