
РЕЗУЛЬТАТИ
ПоТочного монiторингу i

ПРОектУ (програми) <<Канадсько-украiнського проекту розвитку полiцii
(cUPDP)>

Пi вр iч ни йl рtчнийlз аключ н и й
(зазначити необхiдне)

Пiврiчний

Перiод звiтування 0 1 .0 1 .2022-з0.06.2022
1. Вихiднi дан проекту (програми)

Партнер з розвитку

Бенефiцiар MiHicTepcTBo внутрiшнiх справ Украiни
Реципiент .Щержавна установа <PiBHeHcbKa академiя

патрульноi полiцiТ>
Номер реестрацiйноi картки проекту 42зз-05

2. Iнформацiя про досягнення очiкуваних результатiв
Узагальненi результати реалiзацii
проекту (програми) в кiлькiсних та/або
якiсних показниках

З метою посилення спромохtгtосr.i
.Щержавною установою KPiBHeHcbKa
академiя патрульноТ полiцii>> u]одо
забезпечення якiсноi первинноТ пiдготовкиr
слухачiв отримано майно та друковану
лятературу

ПосиланнrI на iнтернет-ресурси, де
розмiщено iнформацiю про результати
реалiзацii проекту (програми) та iншi
матерiали або документи, розробленi в

рамках проекту (програми)

Iнформацiя про результати реалiзацiТ
проекту розмiщуються на стоlэiгrцi Академii'
в мережi IHTepHeT за посиланням:
https :фоl iсеас ademy. rv. uаlпеws/tn izl. nаго d ll
a-tehnichna-dopomoga-rivnenskij -akaderT iy i -
patrulnoyi-policiyi- za-202 | -
rikhttps ://policeacadelny.rv,ualne ws/l"r-r i zlrll ar.o
dna-tehnichna-clopolnoga-гi vn en sk i.j -

akadem iyi-patrulnoyi -р oli с iy i-za-2O2 l - rik
Загальна сума витрачених пiд час
реалiзацii проекту (програми) коштiв
мiжнародноi технiчноi допомоги на
кiнець звiтного перiоду (за наявностi),
у тому числi за категорiями:

747 497 грн. 82 коп.

Послуги з органiзацii тренiнгiв,
навчання, опитування, iнформацiйнi
кампанii

Управлiння фiнансовими ресурсами
здiйснюв€lлося виконавцем проекту



Консультацiйнi послуги Управлiння фiнансовими ресурсами
здiйснювалося виконавцем проекту

Обладнання 747 497 грн.82 коп.

Будiвельнi, peMoHTHi роботи, технiчний
нагляд

Не проводились

Адмiнiстративнi витрати виконавця Управлiння фiнансовими реоурсLlми
здiйснювzlпося виконавцем проекту

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

критерii результативностi
проекту (програми)

Запланованi результати на
кiнець звiтного перiоду

Фактичнi результати на
кiнець звiтного перiоду

службовоi пiдготовки

- пiдвищення якостi
викладання, керування i
монiторинry первинноi i

полlцеиських;
- зростання кiлькостi та
якостi встановлених та
дiючих партнерських
tнiцiатив мiж полiцiею i
громадами;
- пiдтримання якостi
первинноi службовоi
пiдготовки полiцейських;
- покращення умов роботи
та навчання у примiщеннях
Академii;
- покращення матерiа.гlьно-
технiчного оснащення
Академii, що сприrIтиме
пiдвищенню якостi
освiтнього процесу.

<PiBHeHcbKa академlя

- навчання та надання
пiдтримки у розробцi
навч€lльних планiв в ДУ

патрульноi полiцiЬ> з

урахуванням методики
проблемного навчання;
-забезпеченнrI
обладнанням для системи
дистанцiйного навчаннrI, у
ToIvry числi розробку
процесiвiконтентув ДУ
<PiBHeHcbKa академlя
патрульноi полiцiЬ>;
-забезпеченIuI навч€lпьним
обладнанням
<<PiBHeHcbKa

ду
академiя

патрульноi полiцiЬ>;
- надання консультативноi
пiдтримки для розробкистратегii професiйного
розвитку працiвникiв;
-надання пiдтримки для
розробки нових
навчальних KypciB та
розвитку потенцiалу
iHcTpyKTopiB- викладачiв ;- сприяння у розробцi
навч€Lльних матерiалiв та
заходiв для допомоги НПУ
в аспектах запобiгання i

На кiнець звiтного
перiоду у рамках просItту
.Щержавною ycTaнoBolo
"PiBHeHcbKa академiя
патрульноi полiцii":
отримано майrtа rta
загапьну суму ]47 491
гривень В2 копiйки, за
такими актами прийому-
передачi:
j\b 118 - меблi на суму 7ЗЗ
9Вб грн. 96 коп.;
J\9 1l9-друкована
лiтература на суму lЗ 5 I0
грн. Вб коп.



реаryвання на домашне
насильство;
- забезпечення проведення
тренiнгiв з
розвитку

пiдерства,
програми

наставництва та органiзацii
заходiв з
пiдвищення
обiзнаностi
принципiв

метою

рiвня
щодо

гендерноi
рlвност1;
-надання консультативноi
та навч€lльноi пiдтримки в

рамках програми
пiдготовки територiальних
офiцерiв громад;
-забезпечення
наставницькоi пiдтримки
територiальних офiцерiв
громад для застосування
нових навичок;
- наданнrI технiчноi та
консультативноi пiдтримки
HITY для
нацiональноi

розробки
стратегii

взаемодii полiцii з
громадськiстю та iT
впровадженнrI шляхом
пiдтримки безпекових
iнiцiатив взаемодii полiцii з

|ромадою iз залученням
молодi, жiнок та iнших
груп громадян.

4. Проблемнi питання таlабо пропозицiТ

_Проблемних питань не виник€UIо.

Вiдповiдапьна особа Катерина НАКОНЕЧНА
(iм'я та прiзвище)

ЗОЯ ВАРIЙЧУК

(пiлпис)

Керiвник реци

(iм'я та прiзвище)


