
РЕЗУЛЬТАТИ 
заключного моніторингу 

проекту (програми) Посилення національних і регіональних механізмів 
побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії 

та запобігання насильству за ознакою статі

Піврічний/річний/заключний (зазначити 
необхідне)

заключний

Період звітування 01.01.2020-30.06.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку Уряд Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної 
Ірландії через Міністерство 
закордонних справ і міжнародного 
розвитку Великої Британії (FCDO)

Бенефіціар Міністерство внутрішніх справ 
України
Національна поліція України

Реципієнт Головне управління Національної 
поліції у Львівській області

Номер реєстраційної картки проекту 4879-01

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

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

Проект має на меті зміцнити 
національний та місцевий
потенціал для розвитку та 
підтримки ефективної системи 
протидії та запобігання насильству 
за ознакою статі (далі - НзОС). 
Проект розробить функціональні 
міжсекторальні механізми
координації та підзвітності та 
укріпить інституційний потенціал 
НПУ для забезпечення того, щоб 
особи, які пережили НзОС, 
зверталися та мали доступ до 
якісних послуг, що відповідають 
їхнім потребам, а будь-які прояви 
НзОС вважалися неприйнятними в 
суспільстві.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 
інформацію про результати реалізації проекту 
(програми) та інші матеріали або документи, 
розроблені в рамках проекту (програми)

Інформація відсутня

Загальна сума витрачених під час реалізації 
проекту (програми) коштів міжнародної

Інформація відсутня



технічної допомоги на кінець звітного періоду 
(за наявності), у тому числі за категоріями:
послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

Інформація відсутня

консультаційні послуги Інс юрмація відсутня
обладнання Інс юрмація відсутня
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд ІН( юрмація відсутня
адміністративні витрати виконавця ІНС юрмація 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. Відсоток жінок та
чоловіків, які вважають, 
що фізичне насильство не 
має виправдання
(зростання на 4% для 
жінок та чоловіків
порівняно з базовим 
рівнем, згідно даних 
опитування 2021 року).

2. Відсоток
постраждалих, які
отримали допомогу від 
спеціалізованих служб
запобігання та протидії 
ДН/НзОС, від загальної 
кількості зареєстрованих 
випадків ДН/НзОС у 
цільовій громаді
(зростання на 5%
порівняно з базовим 
рівнем).

3. Кількість
поліцейських, що пройшли 
навчання з реагування на 
ДН/НзОС, орієнтованому 
на потреби постраждалих 
(200 офіцерів
натреновано).

4. Кількість
поліцейських секторів
протидії домашньому
насильству у громадах, які 
посилили потенціал для 
роботи з постраждалими

1. Посилено 
сприйняття 
неприпустимості НзОС в 
українському суспільстві.

2. Покращено 
доступ потерпілих від 
НзОС і людей в групі 
ризику до спеціалізованих 
послуг.

3. Запроваджено 
механізми підзвітності
перед бенефіціарами на 
національному та
місцевому рівнях.

У звітному періоді 
міжнародна технічна 
допомога не надавалась.



Відповідальна особа:

від ДН/НзОС.
5. Кількість

активних користувачів
мобільного додатку з 
протидії ДН/НзОС (3500 
користувачів).
6. Статус розробки 
механізмів підзвітності 
перед бенефіціарами 
(концепцію системи 
розроблено).

4. Проблемні питання та/або пропозиції
Не виникало

старший інспектор з ОД сектору 
реалізації проектів міжнародної 
технічної допомоги управління 
логістики та матеріально - 
технічного забезпечення
Головного управління 
Національної поліції 
у Львівській області 
капітан поліції

Керівник реципієнта: 
начальник
Головного управління
Національної поліції 
у Львівській області 
генерал поліції третього

Марія МІЛІНЧУК
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/Олександр ШЛЯХОВСЬКИЙнгу


