
РЕЗУЛЬТАТИ
поточного монiторинry

проекту (програми) <Операцiна пiдтримка у наданнi стратегiчних

(202|-2024\>>

Пiврiчни й/ рiчний/заключний (зазначити
необхiдне)

Пiврiчний

Перiод звiтування 0 1.0 1 .2022-з0.06.2022
l. Вихiднi данi проекту (програми)

Партнер з розвитку еС через Консультативну мiсiю
европейського Союзу в YKpaTHi

Бенефiцiар Нацiональна полiцiя Украiни
Реципiент .Щержавна установа <PiBHeHcbKa

академiя патрульноi полiцii>.
Номер реестрацiйноi картки проекту 4827-01l

2. Iнформацiя про досягнення очiкуваних результатiв
Узагальненi результати
(програми) в кiлькiсних
пок€Lзниках

реалiзацii проекту
таlабо якiсних

Впровадження меритократичноi,
ефективноi та надiйноТ системи (або
систем) управлiння персоналгIом, яка
передбачае застосування прозороi
процедури працевлашту]]ання лiсл.lt
проведення н€Lпежноi перевiрки та з

урахуванням професiйного рiвня та
BMiHb потенцiйних кандидатiв, а також
кар'срного розвитку, що сприяс
пiдвищенню ефективrrостi роботи й
поведiнкLl правоохороlrних органiв
Систематичне та структуроване
застосування механiзмiв i заходiв
боротьби з корупцiею та принципiв
н€LгIежного врядування в РСЦБ
упродовх( усього процесу, починаlочLl
з розробки ло;riтики та стратегi[,
закiнчуючи ix плануваIiням i
впровадженням в yci сфери, у межах
яких працюе мiсiя.
Формування вrrутрiшнiх та
мiжвiдомчих робочих груп длrr
вивчення можливостей змiцнеt-tня
робочих вiдносин, взасморозумiнlrя,
довiри i впевненостi мiж сектором
цивiльноI безпеки i громадянським
суспiльством.



Посилання на iнтернет-ресурси, де
розмiщено iнформацiю про результати
реагliзацiT проекту (програми) та iншi
матерiаrrи або документи, розробленi в

рамках проекту (програми)

Iнформацiя про результати реалiзацii
проекту на iHTepHeT-pecypcax не

розмiпryвалась.

Загальна сума витрачених пiд час реалiзацii
проекту (програми) коштiв мiжнародноi
технiчноi допомоги на кiнець звiтного
перiоду (за наявностi),
у ]9му числi за категорiями:

0 грн.

Послуги з органiзацii тренiнгiв, навчання,
опитування, iнформацiйнi кампанii

Не надавались

Консультацiйнi послуги Не надавалпись

Обладнання Не надаваJIось

Будiвельнi, peMoHTHi роботи, технiчний
нагляд

Не здiйснюваJIись

Адмiнiстративнi витрати виконавця Управлiння фiнансовими ресурсами
здiйснюв€Lпося виконавцями проекту.

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

критерii результативностi
проекту (програми)

Запланованi результати на
кiнець звiтного перiоду

Фактичнi результати на
кiнець звiтного перiоду

- ефективна реалiзацiя
реформвУкраiнi,втому
числi узгодження та
початок впровадження
вiдповiдних стратегiй i
планiв дiй у сферi
реформування сектору
цивiльноi безпеки Украiни;
- пiдвищення ефективностi
дiяльностi правоохоронних
органiв;
- розроблення спецiальних
навчаJIьних програм з прав
людини та пов'язаних
питань i за цими
програмами
проводитиметься навчання
правоохоронних органiв.

в результатi проекту
плануеться отримати
обладнання (IТ-обладнання,
програмне забезпечення;
офiсне обладнання та меблi;
обладнання для наданнrI
першоi медичноi допомоги
та аптечки; спортивне
обладнання; обладнання
безпеки дорожнього руху;
обладнання пожежноi
безпеки; тощо)
- послуги з органiзацii та
проведення тренiнгiв,
ceMiHapiB, круглих столiв,
консультацiй, перекладу
тощо та iншi сумiжнi
посJryги;
- розробка та
наJIаштування програмного

У звязку з визначенFIям

!ержавноi установи
<PiBHeHcbKa академiяt
патрульноТ полiцiТ> як
бенефiцiара за проектом
з0.05.2022 року
результати реа"пiзацiТ
проекту вiдсутrri.



забезпеченнrI; оренда та

розробка веб, IT послуг та
iHcTpyMeHTiB;
- органiзацiя вiдряджень
в YKpaiHi та за ii межами;
iншi дотичнi до подорожей
витрати;
- друкована, вiдео- та
аудiо-продукцiя;
- irrформацiйнi кампанii
та соцiологiчнi дослiдження
- peMoHTHi роботи, тощо.

4. Проблемнi питання таlабо пропозицii
Проблемних питань не виникztло.

Вiдповiдальна особа

Керiвник реципi

Катерина НАКОНЕЧНА
(iм'я та прiзвище)

ЗОЯ ВАРIЙЧУК
(iм'я та прiзвище)


