
РЕЗУЛЬТАТИ
заключного монiторингу

проекту (програми) <<Сприяння розвитку академii патрульноi полiцii
Нацiональноi полiцii Украiни>>.

Пiврiчни йl рiчнийlзакпючний (зазначити
необхiдне)

заключний

lод зв 0 1 .07.20 1 7-3 0.0б. 2022
1. Вихiднi данi

Партнер з розвитку Ур"д CIIIA через .Щержавний
,.Щепартамент СIIIАБюро з
мiжнародних питань у сферi
боротьби з незаконним обiгом
наркотикiв та правоохоронних
питань Посольства Сшд в Украiъi.

Бенефiцiар MiHicTepcTBo внутрiшнiх справ

Реципiснт .Щержавна установа <PiBHeHcbKa
академiя патрульноi полiцii>

Номер реестрацiйноi картки
2. Iнформацiя про досягнення очiкуваниХ результатiв

Узагальненi результати
(програми) в кiлькiсних
показниках

реалiзацii проекту
таlабо якiсних

проведення ремонтн1
адмiнiстративнiй

роботи в

особистоi
пiд час

обов'язкiв

булiвлi,

ryртожитку для органiзацii
належних умов роботи працiвникiв
та навчаннrI слухачiв.
майно для забезпечення
безпеки полiцейських
виконання службових

Отримано

час военного стану.

Проведено заходи спрямованi на
пiдвищення управлiнського рiвня
керiвного складу Академii та
розвиток викладацького
потенцiалу.
Отримано майно для циклiв
тактичноi та фiзичноТ пiдготовки,
вогневоi пiдготовки, спецiа_гtьних
дисциплiн, професiйних дисциплirt
та майно для забезпечення
напежних господарсько-побутових
умов та умов навчання слухачiв,
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Посилання на iнтернет-ресурси, де розмiщено
iнформацiю про результати реалiзацiT проекry
(програми) та iншi матерiали або документи,
розробленi в рамках проекту (програми)

Iнформацiя про результати
реалiзацii проекту розмiщуються на
сторiнцi Академii в мережi IHTepHeT

за посиланням:
https :фoliceacademy.rv.ua/news/miz
hnarodna-tehni chna- dopomo ga-
rivnenskij -akademiyi-patrulnoyi-
policiyi-za-202I-
rikhtфs ://policeacademy. rv.ualnews/
miйпаrо dna-tehni chna-dopomo ga-
rivnenskij -akadem iyi-p atrulnoyi -

Iiciyi-za-2O21-rik

Загальна сума витрачених пiд час реалiзацii
проекту (програми) коштiв мiжнародноi
технiчноi допомоги на кiнець звiтного перiоду
(за наявностi),

числi за категорiями:

I| 920 536 грн. 15 коп.

послуги з органiзацii тренiнгiв, навчанIIя,
опитування, iнформацiйнi кампанii

Управлiння фiнансовими
ресурсами здiйснюваJIося
виконавцями проекту.

консультацiйнi послуги Управлiння фiнансовими
ресурсами здiйснювалося
виконавцями проекту.

обладнання 1,1 920 53б грн. 15 коп.

будiвельнi, peMoHTHi роботи, технiчний
нагляд

адмiнiстративнi витрати виконавця Управлiння фiнансовими
ресурсами здiйснюваJIося
виконавцями проекту.

3. Порiвняння запланованих результатiв проекту (програми) з досягнутими
кiлькiснi таlабо якiснi

критерii
результативностi

запланованi

результати на кiнець
звiтного перiоду

Фактичнi результа"ги на кiнець
звiтного перiоду

шонайменце
70% задоволених
якiстю навчання
слухачiв Академii
вiдповiдно до
опитування слухачiв
Академii;

Плануеться отримати
спец1€lльне

тактичнета медичне
спорядження та
обладнання для
навчаннrI майбутнiх
полiцейських,

Протягом звiтного перiоду на базi
,Щержавноi установи "PiBHeHcbKa

У лютому, березнi,
червнi,жовтнi та груднi 2О2О

академiя патрульноi полiцii"'
проведено наступнi тренiнги :



i пiсля навчання
покаже покращення
результату пlсля
навчання принаймнi на
50%;

буд. закiнчено
розроблення програми
курсу англiйськоi для
полiцейських та буд.
розпочато перший
пiлотний курс;

Академiя
розробить план

длярозвитку
отримання
акредитацii;

до серпня 2020
року буд. повнiстю
розроблено пiлотний
проект
модульноi7орiентовано
i на вирiшення
проблем програми
навчання, а також будa
запущено пiлотну
програму принаймнi уодному потоцi
слухачiв як частину
стандартноi програми
навчання;

буд. визначена
система управлiння
ocBiTHiM процесом, а
також буд.
розроблений
стратегiчний план та
впровадження цiеi
системи;

до
проекту

завершення
буд,

вlдремонтовано

проведення | навчальну
тестування слухачiв до | лiтераryру,

року проведено тренiнгиз I'7

спiвробiтникЕlJчIи на теми:
<Менеджмент. Управлiнrrя
командою>, кМайстер

управлiння>, якi бупо
органiзовано ICITAP.

- У жовтнi-груднi 2020 року
спiпьно з ГО <BceyKpaiHcbKa

рада реанiмацii та екстренноi
медичноi допомогш було
проведено навчання з курсу
<<Базова пiдтримка життя>)

для 140 слухачiв.
- 16-18 березня та29 червня-1

липня 202I року тренiнги
для керiвного складу (19
спiвробiтникiв) на тему:
<Менеджмент. Управлiння
командою), загzLпьною
тривалliстю 48 годин, якi було
органiзовано ICITAP.

- 04-08 жовтня 2021 року
проведено тренiнг для 2-х
викладачiв з предмету
<УдосконаленЕя навичок
керування автомобiлем>
загальною тривалiстю З2
години, якi було органiзовано
ICITAP.

На кiнець звiтного перiоду у
рамках проекту .Щержавною
установою <<PiBHeHcbKa академiя
патрульноТ полiцii)> отримано
майна на загшIьну суму 11 920 53б
црн. 15 коп., за такими актами
прийому-передачi:
- NЬ 12512019 (тренувальне
обла,днання) на суму 44 668 грн.,
- NЬ 1412020 (спецi€tльне тактичне
спорядження) на суму З76I27 |рн.,
- J\b 2112020 (тренувальне медичне
облqднання) на суму 17 l|З грн.,
-Ns 2212020 (спортивне обладнання)
на суму 62 471 .р".,

опЕtлюв€tльну TexHiKy

та обладнання з
водопостачання i
водоочищення.
Плануеться
проведення ряду
тренiнгiв для
керiвного складу
Академii.
У результатi
реалiзацii проекту
будуть cTBopeHi
необхiднi умови для
якiсного сучасного
професiйного
навчання
полlцеиських.

корtryс 2/будiвлю А та
сьомий (7) поверх
Академii
завершенням
становки

1з



тренув€lльних
симуляторiв, Академiя
та заклади (установи)
Нацiональноi полiцii
Украiни,
здiйснюють
професiйне навчання
полiцейських
матимуть належну
модернiзовану
матерiаrrьно-технiчну
базу для пiдготовки
полiцейських, зокрема,
стрiлецький тир iз
сучасною системою

спортивну запу з
необхiдним
спорядженням,
обладнанi
комп'ютерною
технiкою аудиторii
тощо;

до завершення
проекту Академiя та
заклади (установи)
Нацiона.гlьноi полiцiT

здiйснюють
професiйне навчання
полiцейських стануть
закладами, якi
забезпечуватимуть
високу
пiдготовки
полiцейських,
пiдтверджуватиметься
висновками
незчrлежних
мiжнародних
експертiв,
результатами
опитувань, якi
реryлярно
проводитимуться
серед полiцейських та
керiвництва

- }lb 2312020 (тренувЕuIьне

обладнання) на суму 10 755 грн.,
- Ng 2412020 (опалювалъна

TexHiKa) на суму | 246 219 грн.,
- J\b 2б12020 (тренув€Lпьне тактичне
обладнання) на суму 14 998 грн.,
- NsJф27/2020, 28 l 2020 (елементи

форменого одяry дJuI церемонiй) на
суму 59 8б0 грн.,
- J\bJ\b 7 0 l 2020,7 З 12020 (навчальнi
посiбники та пiдручники) на суму
73 5Iб |рн.,
- NЬ 2512020 (тренув€lпьне медичне
спорядження) на суму \66 202 грн.,
- Ns I2712020 (система очищення
води) на суму 1 108 125,|2грн.
- ЛЬ 26 (медичне навч€Lпьне
обладнання) на суму 27 lЗ7 грн. 00
коп.
- J\9 43 (комп'ютерне обладнання)
насуму З 190 29l грн.20 коп.
- JФ 73 (симулятор автомобiля
електронний та симулятор роботи
паска безпеки) на суму 216 480 грн.
00 коп.
- NЬ 85 (тактичний одяг) на суму
205 476 грн. 00 коп.
- }lЭ 103 (медичне спорядження) на
суму 747 |26 грн.30 коп.
- }lb 106 (тактичний одяг) на суму
2I4 877 грн. 00 коп.
- J\b 108 (тактичний одяг та
спорядження) на суму 329 б00 грн.
00 коп.
- М 141 (медичне навч€tльне
облqднання) на суму 3 809 494 грн.
53 коп.



патрульноi полiцii,
Нацiоналпьноi полiцii
УкраiЪи та МВС
Украiни.

4. Проблемнi питання таlабо пропозицii
Не вдалося провести ряд проектних заходiв (у частинi тренiнгiв, ceMiHapiB та

вiдряджень) через обмеження, встановленi Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи,
спрямованi на недопущення поширення kopoнaBipycHoi iнфекцii.

Вiдповiдальна особа

Керiвник реципi

Катерина FIАКОНЕЧI-IА
(iпiцiаrrи та прiзвище)(пiдпис)

(iнiцizurи та лрiзвище)


