
РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу

проекту (програми) Операційна підтримка у наданні стратегічних 
консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України

(2021-2024 рр.)

П іврічний/річний/заклю чний (зазначити 
необхідне)

піврічний

П еріод звітування 0 1 .0 1 .2 0 2 2 -3 0 .0 6 .2 0 2 2
1. В ихідні дані проекту (програми)

П артнер з розвитку ЄС через К онсультативну місію  
Є вропейського сою зу в У країні

Бенефіціар С луж ба судової охорони, Н аціональна 
поліція У країни, А дміністрація 
Д ерж авної прикордонної служби 
У країни

Реципієнт Головне управління Н аціональної 
поліції в К іровоградській області

Номер реєстраційної картки проекту 4827-01
2. Інф орм ація про досягнення очікуваних результатів

У загальнені результати реалізац ії проекту 
(програми) в кількісних та/або якісних показниках

Стратегічна комунікація визнана 
основним виріш альним чинником, який 
забезпечує досягнення консенсусу для 
реформування. П роведення ефективних 
кампаній з інф ормування громадськості 
й виділення для них необхідних 
ресурсів.

П ідвищ ення ефективності роботи 
правоохоронних органів.

Зм іцнення механізм ів боротьби з 
організованою  злочинністю  та розвиток 
м іж народної співпраці з питань 
боротьби з організованою  злочинністю  
відповідно до найкращ их європейських 
практик, полож ень застосовного 
законодавства, а також  у межах тісної 
співпраці м іж  відповідними органами та 
агенціями.

В провадж ення меритократичної, 
еф ективної та  надійної системи (або 
систем) управління персоналом, яка 
передбачає застосування прозорої 
процедури працевлаш тування після 
проведення належ ної перевірки та з 
урахуванням  проф есійного рівня та 
вмінь потенційних кандидатів, а також 
кар’єрного розвитку, що сприяє 
п ідвищ енню  ефективності роботи й 
поведінки правоохоронних органів

Систем атичне та  структуроване



застосування механізм ів і заходів 
боротьби з корупцією  та принципів 
належ ного врядування в РСЦБ 
упродовж  усього процесу, починаю чи 3 
розробки політики та стратегії, 
закінчую чи їх  плануванням і 
впровадж енням  в усі сфери, у межах 
яких працю є місія.

Ф ормування внутріш ніх та 
м іж відом чих робочих груп для вивчення 
мож ливостей зм іцнення робочих 
відносин, взаєморозуміння, довіри і 
впевненості м іж  сектором цивільної 
безпеки і громадянським суспільством.

В провадж ення й забезпечення 
узгодж еності й о б ’єктивної 
ефективності надійних і прозорих 
механізм ів розгляду скарг населення в 
усьому секторі цивільної безпеки.

Н алагодж ення надійних, ефективних і 
прозорих відносин сектору цивільної 
безпеки з громадянським суспільством, 
що о б ’єктивно забезпечує ефективне 
відстеж ення випадків поруш ення прав 
лю дини з боку представників і відомств 
сектору цивільної безпеки, а також 
сп ільна розробка планів д ій  із метою  
посилення захисту прав лю дини.

В провадж ення сектором  цивільної 
безпеки ч іткої оприлю дненої політики 
щ одо тендерної рівності, яка відповідає 
відповідним узгодж еним стандартам, у 
тому числі Резолю ції Ради Безпеки 
ООН.

П осилання на інтернет-ресурси, де розміщ ено 
інформацію  про результати реалізац ії проекту 
(програми) та  інш і м атеріали або документи, 
розроблені в рам ках проекту (програми)

Інф орм ація відсутня

Загальна сума витрачених під час реалізації 
проекту (програми) кош тів м іж народної технічної 
допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), 
у тому числі за  категоріями:

Інф орм ація відсутня

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кам панії

Інф ормація відсутня

консультаційні послуги Інф ормація відсутня

обладнання Інф орм ація відсутня



будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд Інф ормація відсутня

адміністративні витрати виконавця Інф ормація відсутня

3. П орівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими
Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 
проекту (програми)

Заплановані результати на 
кінець звітного періоду

Ф актичні результати на 
кінець звітного періоду

1. П овноваж ення та 
завдання різних 
правоохоронних органів 
чітко визначені та 
розмежовані; створені 
ефективні між- 
інституціональні механізми 
координації та  співпраці, які 
функціоную ть за принципом  
локальної власності.
2. П равоохоронні 
органи розробили та 
впровадили комплексні 
стратегічні ком унікаційні 
стратегії. Ц ільові публічні 
кампанії з інф ормування 
громадськості проводяться 
регулярно.
3. П равоохоронні 
органи та прокуратура 
звітую ть про зменш ення 
показників злочинності, 
вклю чаю чи скорочення часу 
реагування та показників 
обвинувачення.
4. П оліція проходить 
підготовку за  узгодж еним и 
принципами взаєм одії 
поліції з громадами. 
Посилено співпрацю  
ш ирокої громадськості та 
поліції у запобіганні 
злочинності та  її  подоланні.
5. П равоохоронні 
органи проходять підготовку 
для забезпечення м ирних 
зборів з дотрим анням  прав 
лю дини.
6. П равоохоронні 
органи впровадили Системи 
оцінки ефективності роботи 
відповідно до найкращ их 
практик ЄС.
7. Зросла кількість 
спільних ініціатив м іж

Інформація відсутня М іж народна технічна 
допом ога у звітному періоді 
не надавалась.



правоохоронними органами 
та громадянським 
суспільством.
8. Зросла кількість скарг 
населення та їх розгляду.
9. Розроблено 
спеціальні навчальні 
програми з прав лю дини та 
п ов’язаних питань і за  цими 
програмами проводиться 
навчання правоохоронних 
органів.

4. Г роблем ні питання та/або пропозиції
Не виникало

Відповідальна особа: 
старший інспектор з ОД 
міжнародного поліцейського 
співробітництва ГУНП в 
Кіровоградській області 
майор поліції

Керівник реципієнта: 
начальник ГУНП 
в Кіровоградській облас 
полковник поліції

Олена РЕШЕТОВА

Роман КОЗЬЯКОВ


