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проекту (програми) «Розвиток потенціалу підрозділів міграційної поліції
Національної поліції України»

Півцічний/шчний/заключний (зазначити 
необхідне)

Піврічний

Період звітування 01.01.2022-30.06,2022
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку Уряд СІНА через Державний 
департамент США/Бюро з 
міжнародних питань у сфері 
боротьби з незаконним обігом 
наркотиків та правоохоронних 
питань.

Бенефіціар Міністерство внутрішніх справ 
України. Національна поліція 
України.

Реципієнт Головне управління Національної 
поліції в Черкаській 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)

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:

послуги з організації тренінгів. навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

—

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
Допомога у формуванні професійного 
і доброчесного кадрового складу 
підрозділів міграційної поліції, 
зокрема шляхом ретельного добору 
та підготовки поліцейських з 
використанням сучасних методів 
залучення кандидатів, їх тестування 
та перевірки професійної кваліфікації

Технічне 
переоснащення 
п ідрозді л і в . м і граці йної 
поліції Національної 
поліції України

Міжнародна технічна 
допомога у звітному 
періоді не надавалась.



та моральних якостей.
Вдосконалення організаційної
структури підрозділів міграційної 
поліції для посилення ефективності 
та продуктивності під час 
попередження, виявлення та 
припинення правопорушень у сфері 
торгівлі людьми, міграції та 
суспільної моралі, зокрема вчинених 
учасниками та членами
організованих груп і злочинних 
організацій.
Розширення можливостей для 
підвищення кваліфікації особового 
складу міграційної поліції.
Сприяння покращенню матеріально- 
технічної бази підрозділів міграційної 
поліції та впровадження інноваційних 
технологій що сприятимуть 
розкриттю злочинів, обробці даних 
для кримінального аналізу, 
проведенню оперативно-розшукових 
заходів працівниками міграційної 
поліції.
Підтримка законопроєктних ініціатив 
у сфері протидії торгівлі людьми та 
незаконній міграції.
Формування позитивного іміджу 
міграційної поліції та зміцнення 
довіри громадян до підрозділів 
міграційної поліції, в тому числі 
готовності жертв торгівлі людьми 
співпрацювати з поліцією.

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

Відповідальна особа
Начальник сектору міжнародного 
поліцейського співробітництва


