
РЕЗУЛЬТАТИ 
поточного/заключного моніторингу „

проекту «Розвиток потенціалу підрозділів міграційної поліції Національної
поліції України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити Піврічний
необхідне)
Період звітування , 01.01.2022-30.06.2022

1. Вихідні дані проекту ^програми)
Партнер з розвитку Уряд США через Державний 

департамент СІНА/Бюро з 
міжнародних питань у сфері 
боротьби'з незаконним обігом 
наркотиків та правоохоронних 
(представлене відділом з 
правоохоронних питань 
Посольства США в Україні)

Бенефіціар Міністерство внутрішніх справ, 
Національна поліція України

Реципієнт Головне управління Національної 
поліції
в Рівненській області

Номер реєстраційної картки проекту № 4764
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

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

Міжнародна технічна допомога у 
звітному періоді не надавалась.

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 в 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:

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

V,

консультаційні послуги -

обладнання -

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд -

адміністративні витрати виконавця -



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

Вдосконалення процесів 
збору та обробки інформації, 
необхідної для ефективного 
розкриття злочинів 3 
використанням сучасних 
технологій розслідування та 
обробки даних;

покращення зовнішньої 
комунікації міграційної 
поліції, особливо з точки зору 
інформування громадськості 
про діяльність поліції щодо 
протидії торгівлі людьми;

налагодження ефективного 
міжнародного
співробітництво міграційної 
поліції 3 відповідними 
профільними підрозділами 
правоохоронних органів 
іноземних країн, співпраця з 
якими необхідна для 
ефективного розслідування 
транскордонного елементу 
злочинів, пов’язаних 
з торгівлею людьми.

Технічне переоснащення 
міграційної поліції з 
використанням сучасних 
технологій.

Міжнародна технічна 
допомога у звітному 
періоді не надавалась.

Відповідальна особа

Дмитро ЛАРІОНОВ

КАМИШ АНСЬКИЙ

Начальник сектору міжнародного 
поліцейського співробітництва 
Головного управління 
Національної поліції в 
Рівненській області

Керівник реципієнта

Начальник Головного 
Національної поліції в 
Рівненській області


