Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
Підтримка реформ сектору кримінальної юстиції в Україні
(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити
річний
необхідне)
Період звітування
січень-грудень 2021 року
1. Вихідні дані проекту (програми)
Партнер з розвитку
Уряд США через Державний
Департамент США/Бюро з міжнародних
питань у сфері боротьби з незаконним
обігом наркотиків та правоохоронних
питань
Бенефіціар
Офіс Генерального прокурора
Реципієнт
Офіс Генерального прокурора;
Тренінговий центр прокурорів України;
Прокуратура Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя
Номер реєстраційної картки проекту
4631-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Узагальнені результати реалізації проекту
Реалізовані в рамках проекту заходи
(програми) в кількісних та/або якісних
сприяють процесу реформування та
показниках
подальшого розвитку органів
прокуратури, а також встановленню
більш ефективних, результативних, і
скоординованих робочих процесів.
Надання допомоги в організації
проведення атестації, експертної
підтримки та консультаційних послуг
сприяє ефективній координації діяльності
у сфері протидії злочинності та
функціонуванню системи кримінальної
юстиції, розвитку професійних
компетентностей працівників органів
прокуратури, підвищенню рівня
відкритості та довіри громадськості до
прокуратури.

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

h tto s://D tc u . s d . sov.ua/uk/2021/12/suchasnvi -

Didhid-do-navchannva-orokurorivvidkryttya-treninsovoso-Drostoru/
https://www.SD.sov.ua/ua/Dosts/irinavenediktova-koncepciya-rozvitkukriminalnovi-vusticivi-ce-vizivainstrimientiv-zaxistu-sromadvan
https ://data. sov. ua/dataset/f17846ac-e8 ef49e9-904390cc784db412/resource/6efdcc 11 -feef-47a9b8d5-47102e27e048

Загальна сума витрачених під час реалізації
проекту (програми) коштів міжнародної
технічної допомоги на кінець звітного
періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:
послуги з організації тренінгів, навчання,
опитування, інформаційні кампанії
консультаційні послуги
Обладнання
Програмне забезпечення
будівельні, ремонтні роботи, технічний
нагляд
адміністративні витрати виконавця

Інформація відсутня

“
674 803,78 грн
3 537 300 грн
“
Послуги експертів, послуги перекладу

3. Порівняння запланованих результатів проекту (п юграми) з досягнутими
Кількісні та/або якісні критерії
Заплановані
Фактичні результати на
результативності проекту
результати на кінець
кінець звітного періоду
(програми)
звітного періоду
Організація процесу тестування,
Сприяння
Надано осіб для залучення
нагляду та консультування щодо проведення атестації до діяльності кадрових
процесу атестації в органах
місцевих
комісій і робочої групи,
прокуратури України.
прокуратур,
експертну допомогу під час
військових
атестації місцевих
прокуратур
прокуратур, військових
гарнізонів (на правах прокуратур гарнізонів (на
місцевих). Послуги
правах місцевих) та
міжнародних та
окружних прокуратур.
національних
Надано послуги із
експертів.
забезпечення безпеки
приміщень, у яких
проводились етапи атестації.

Організація процесу добору в
окружні прокуратури

Сприяння
проведення добору в
окружні
прокуратури

Організація процесу добору
керівного складу органів
прокуратури

Експертна та
технічна підтримка
проведення добору
на зайняття
адміністративних
посад в органах
прокуратури.
Експертне
консультування під
час діяльності
робочої групи 3
розробки пропозицій
щодо вдосконалення
Положення про
Комісію з добору
керівного складу
органів прокуратури.
Створення й запуск бази даних
Передача бази даних
«Ай-ДОК» (І-ООС) - інструменту «Ай-ДОК» (І-БОС)
для аналізу та систематизації
Бенефіціару /
розслідувань воєнних злочинів та Реципієнту.
злочинів проти людяності
Закупівля
обладнання для
проведення
оцифрування.
Внесення до бази
даних «Ай-ДОК» (IООС) матеріалів
кримінальних
проваджень.

Надано експертів для
залучення до проведення
комунікаційної кампанії,
діяльності кадрових комісій і
робочих груп із проведення
добору.
Надано експертну оцінку та
коментарі під час розробки
Положення про Комісію 3
добору керівного складу
органів прокуратури на
предмет відповідності
європейським стандартам;
сприяння під час проведення
конкурсу на адміністративні
посади в органах
прокуратури.

База даних «Ай-ДОК» (ІDOC) передана Реципієнту.
Прокуратурою Автономної
Республіки Крим та міста
Севастополя отримано
обладнання для проведення
оцифрування, а саме:
клавіатури, флеш
накопичувані, зовнішні
накопичувані, адаптери,
монітори, ноутбуки, сканери.
Для подальшого внесення до
бази даних «Ай-ДОК» (IDOC) оцифровано 58 томів
17 кримінальних
проваджень, процесуальне
керівництво яких
здійснюється Автономною
Республікою Крим та міста
Севастополя. До первинного

Сприяння розвитку Тренінгового
центру прокурорів України.

Допомога з організацією
конкурсу на адміністративні
посади у Спеціалізованій
антикорупційній прокуратурі
(САП), зокрема надання
технічної допомоги Комісії для
забезпечення її діяльності.

каталогу оцифрованих
проваджень внесено 3469
електронних документів.
Розробка навчальних Надано консультаційну,
модулів, розробка
адміністративну та технічну
пре-/постдопомогу для відкриття
тестування, оренда
сучасного тренінгового
простору в Тренінговому
та/або придбання
центрі прокурорів України;
навчального
обладнання, послуги створено сім навчальних
дизайну та друку,
багатофункціональних
аудиторій, встановлено
друк навчальних
матеріалів.
систему
відеоконференцзв ’язку,
проекційні екрани,
радіосистеми з петличними
мікрофонами для проведення
занять з комунікації із медіа;
облаштовано спеціальний
онлайн-лекторій із камерою
для потокової зйомки
тренерів.
Участь у робочій
Розроблено Порядок
проведення конкурсу САП
групі з метою
надання експертної
та Методологію оцінювання
допомоги Комісії.
кандидатів. Проведено 50
Опрацювання, аналіз перевірок доброчесності.
та сортування заяв,
Підготовлено 50
поданих
інформаційних профілів
кандидатами на
кандидатів. Делеговано
представників до складу
адміністративні
посади в САП,
Робочої групи Комісії та
створення
реалізовано відповідні
інформаційних
заходи в рамках проекту.
профілів кандидатів. Надано послуги усного та
Участь у проведенні письмового перекладу,
перевірок
експертну та логістичну
доброчесності
підтримку. Надано системне
кандидатів на
технічне сприяння для
адміністративні
проведення фінального
посади у САП.
етапу конкурсу на зайняття
адміністративних посад у
Перегляд
САП.
розроблених та/або
розробка нових
тестових запитань

Розробка та впровадження
системи оцінювання якості
діяльності прокурорів.

Сприяння під час розробки
проекту Концепції розвитку
кримінальної юстиції.

Створення сучасної громадської
приймальні Офісу Генерального
прокурора

для тестування на
знання
законодавства та
практичних завдань.
Закупівля послуг
перевірки на
доброчесність із
застосуванням
поліграфу. Оренда
обладнання,
локальної мережі, ІТ
обладнання.
Надання експертної
оцінки
представниками
організації до
проекту Положення
про систему
оцінювання якості
роботи прокурорів.

Представників Міжнародної
організації права розвитку
(ГОЬО) включено в робочу
групу з питань розробки та
впровадження системи
індивідуального оцінювання
якості роботи прокурорів і
системи оцінювання якості
роботи прокурорів;
розроблено Проект
Положення про систему
оцінювання якості роботи
прокурорів. Заплановано
проведення пілотного
проекту з щорічного
оцінювання.
Надання
Залучення експертів у
консультативної та
робочу групу з розробки
дорадчої допомоги у проекту Концепції розвитку
сфері
кримінальної юстиції,
функціонування
консультування щодо
системи
тенденцій у сфері
кримінальної юстиції з
кримінальної
урахуванням найкращих
юстиції
світових практик.
Надання експертної
Залучено експертів до
та технічної
розробки проекту
підтримки з метою
функціонування,
створення проекту та зовнішнього вигляду й
побудови сучасної
внутрішньої структури
громадської
громадської приймальні.
приймальні

Проведення міжнародного
антикорупційного форуму
«Клептократія і незаконні
фінансові потоки»

Сприяння під час
організації
міжнародного
антикорупційного
форуму
«Клептократія і
незаконні фінансові
потоки»

Надано технічну й
адміністративну підтримку
під час організації семи
дискусійних панелей форуму

5. Проблемні питання та/або пропозиції
Відсутні

Координатор проекту

Олексій БОНЮК
(ініціали та прізвище)

