РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України Фаза II
(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключ
ний (зазначити
необхідне)
Період звітування

річний

01.01.2021-31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)
Рада Європи
Офіс Генерального прокурора
Офіс Генерального прокурора
4704

Партнер з розвитку
Бенефіціар
Реципієнт
Номер реєстраційної
картки проекту
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Реалізовані в рамках проекту заходи сприяють практичній
Узагальнені результати
реалізації реформ у сфері кримінальної юстиції, зокрема,
реалізації проекту
утвердженню
незалежності,
ефективності та прозорості
(програми) в кількісних
прокуратури, встановленню більш ефективних, результативних і
та/або якісних
скоординованих робочих процесів системи, які відповідають
показниках
стандартам і передовому досвіду Ради Європи, посиленню
ефективності
управління,
розширенню
професійних
спроможностей працівників органів прокуратури, гармонізації
кримінального процесуального законодавства і практики його
застосування зі стандартами і практикою Ради Європи.
Посилання на інтернетресурси. де розміщено
інформацію про
результати реалізації
проекту (програми) та
інші матеріали або
документи, розроблені в
рамках проекту
(програми)

https://www.coe.int/uk/web/kviv/human-rishts-complaint-criminaliustice-svstem-inukraine#{ %2250635327%22: [0] ,%22511493869622: [0] \
https://www.sp.sov.ua/ua/news? m=Dublications& t=rec&id=29152
l&fp=50
https://www.coe.int/uk/web/kviv/-/the-council-of-eurooe-suDDortsincreased-transparencv-and-launch-of-a-dialosue-of-the-office-ofthe-prosecutor-seneral-with-ukrainian-civil-societv-on
https://www.coe.int/uk/web/kviv/-/a-hish-level-conference-reformof-the-public-prosecution-service-of-ukraine-of-2019-2021-achievedprosress-and-next-steps-was-held
https://www.coe.int/uk/web/kviv/-/council-of-euroDe-holds-exDertconsultations-with-the-bodv-in-charse-of-disciDlinarv-Droceedinsson-re sulations-for-recruitment-and-promotion-of-prose

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

-

-

будівельні, ремонтні
роботи, технічний нагляд
~
адміністративні витрати
виконавця
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими
-

Кількісні та/або якісні
критерії результативності
проекту (програми)
Сприяння в організації
проведення атестації
прокурорів місцевих
прокуратур, військових
прокуратур гарнізонів (на
правах місцевих) та
добору в органах
прокуратури України.

Заплановані
результати на кінець
звітного періоду
Надання експертних
консультацій під час
проведення атестації
прокурорів місцевих
прокуратур,
військових
прокуратур
гарнізонів (на правах
місцевих) та добору
в окружні
прокуратури на
вакантні посади
прокурорів.

Підтримка в організації
онлайн-навчання для
новопризначених
прокурорів.

Проведення лекцій
за участі
міжнародних
експертів з питань
діяльності
Європейського суду
з прав людини.

Залучено лекторів для проведення занять
з питань застосування практики
Європейського суду з прав людини, а
також з інших актуальних питань
кримінального права та кримінального
процесу.

Підтримка у розробці
механізму притягнення
прокурорів до
дисциплінарної
відповідальності.

Розробка та
затвердження нового
механізму
притягнення до
дисциплінарної
відповідальності.

Надано експертні коментарі/пропозиції
для подальшого вдосконалення Кодексу
професійної етики та поведінки
прокурорів і порівняльну таблицю до
проекту Положення про орган, який
здійснюватиме дисциплінарне
провадження шодо прокурорів.

Фактичні результати на кінець звітного
періоду
Надано експертну допомогу у розробці
практичних завдань для атестації
прокурорів місцевих прокуратур,
військових прокуратур гарнізонів (на
правах місцевих) та практичних завдань
для виконання кандидатами під час
проходження добору в окружні
прокуратури.

Сприяння у розробці
Положення про Комісію
з добору керівного
складу органів
прокуратури, організації
процесу добору керівного
складу органів
прокуратури.

Експертна 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.

Надані коментарі та експертна оцінка
щодо відповідності проекту Положення
про Комісію з добору керівного складу
органів прокуратури європейським
стандартам.
Це Положення затверджене наказом
Генерального прокурора від 31.05.2021
№ 168.
Діяльність робочої групи припинено у
зв'язку з успішним досягненням
кінцевого результату.
Надано сприяння під час проведення
конкурсу на адміністративні посади в
органах прокуратури.

Надання
адміністративної та
експертної підтримки 3
метою налагодження
комунікації між Офісом
Г енерального прокурора
та організаціями

Проведення ряду
зустрічей для
налагодження
сталого діалогу та
співпраці між
представниками
громадянського
с у с п іл ь с т в а й
органами
прокуратури.

26 лютого 2021 року за сприяння проекту

гром адян ського

суспільства, а також
запровадження
спеціалізацій прокурорів.

проведено зустріч Г енерального
прокурора І. Венедіктової з неурядовими
організаціями «Прокуратура і
суспільство», у ході якої були визначені
спільні напрями співпраці та ініційовано
створення спільних секторальних
роб о чи х груп з н еуряд ови м и

організаціями за проблемними
напрямами кримінальної юстиції.
25 травня 2021 року в Офісі Генерального
прокурора відбулася зустріч
Генерального прокурора І. Венедіктової з
представниками неурядових організацій
та ЗМІ щодо протидії кримінальним
правопорушенням, вчиненим стосовно
журналістів, розслідування фактів
переслідування та перешкоджання
професійній журналістській діяльності в
Україні.
Проект сприяв проведенню 17 червня
2021 року круглого столу за участю
Генерального прокурора з неурядовими
організаціями, які займаються охороною
довкілля.
14 вересня 2021 року Генеральний
прокурор та керівники медійних і
правозахисних громадських організацій
підписали меморандум про співпрацю,
спрямований на визначення спільного
бачення щодо вдосконалення способів
захисту прав журналістів від
протиправних посягань та підвищення
ефективності розслідування таких
порушень.

Створено окремі секторальні майданчики
для співпраці з неурядовими
організаціями, налагоджено активний
обмін інформацією.
Залучено експертів у робочу групу з
розробки проекту Концепції розвитку
кримінальної юстиції, надано інформацію
щодо тенденцій у сфері кримінальної
юстиції з урахуванням найкращих
світових практик.
Надано всебічну адміністративну,
технічну й експертну допомогу під час
організації конференції «Реформа
прокуратури України 2019-2021 років:
здобутки та подальші кроки».
Забезпечено приміщенням та технічними
засобами, залучено фахівців до
обговорення питань під час роботи
конференції.

Надання консультативної
та дорадчої допомоги
щодо розвитку системи
кримінальної юстиції
України.

Сприяння під час
розробки проекту
Концепції розвитку
кримінальної
юстиції.

Підведення підсумків
досягнень і викликів
реформи прокуратури та
обговорення подальших
напрямків розвитку.

Проведення
конференції
«Реформа
прокуратури
України 2019-2021
років: здобутки та
подальші кроки».

Проведення огляду стану
впровадження
рекомендацій за
результатами
проведеного
організаційного аналізу
Генеральної прокуратури
України (2019) і
функціональноорганізаційного аналізу
регіональних (обласних)
та місцевих (окружних)
прокуратур України
(2020).

Надання
адміністративної
підтримки з метою
здійснення огляду
виконання
рекомендацій Ради
Європи органами
прокуратури
України.

Сприяння в організації
виїзних робочих сесій
керівництва Офісу
Генерального прокурора
та керівників обласних
прокуратур.

Забезпечено
проведення виїзних
робочих сесій
керівництва Офісу
Генерального
прокурора та
керівників обласних
прокуратур.

Завдяки адміністративній та експертній
підтримці (оренда приміщення, техніки,
залучення тренерів) проведено виїзні
робочі сесії керівництва Офісу
Еенерального прокурора та керівників
обласних прокуратур; сформовано
загальне розуміння нових підходів до
ефективного керівництва та управління;
координуючої ролі прокуратури та
ефективного спілкування з
громадськістю.

Гармонізація
законодавства України і
практики його
застосування зі

Експертна підтримка
в підготовці
концепцій
необхідних

Надано експертні коментарі до концепцій
законодавчих змін щодо посилення ролі
прокурора (прокурор - організатор
досудового розслідування), приведення

Залучено компанію
«ПрайсвотерхаусКуперсЕдвайзорі»,
фахівці якої повністю забезпечили
п р оведен н я огляду стан у вп ровад ж ен н я

рекомендацій за результатами
проведеного організаційного аналізу
Еенеральної прокуратури України (2019) і
функціонально-організаційного аналізу
регіональних (обласних) та місцевих
(окружних) прокуратур України (2020).

стандартами і практикою
Ради Європи

законодавчих змін.

Розробка та
впровадження системи
оцінювання якості
роботи прокурорів.

Надання експертної
підтримки та
консультаційних
послуг щодо
розробки системи
оцінювання якості
роботи прокурорів.

Сприяння у посиленні

Надання експертної

гарантій соціального захисту прокурорів
до вимог міжнародних актів та
Конституції України, посилення ролі
Генеральної інспекції, відновного
правосудця для неповнолітніх,
впровадження інституту угод у
кримінальному процесі, удосконалення
добору та підготовки прокурорів.
Проведено дослідження на тему
«Розслідування за фактами ймовірного
неналежного поводження, яке суперечить
статті 3 Європейської конвенції про
захист прав людини і основоположних
свобод в Україні».
За участі національних координаторів
проекту утворена робоча група, яка
розробила проект Положення про
оцінювання якості роботи прокурорів.
Наказом Генерального прокурора від
29.12.2021 № 407 затверджено
Положення про систему оцінювання
якості роботи прокурорів.
Проектом проведено консультації з
п р е д с т а в н и к а м и Р а д и прокурорів України
та відповідного органу, що здійснює
дисциплінарне провадження, для оцінки
їхніх потреб та визначення напрямків
співпраці.
20 грудня 2021 року проектом
організовано експертні консультації щодо
процедур добору та переведення по
службі прокурорів, затверджених
відповідним органом, що здійснює
дисциплінарне провадження.

с п р о м о ж н о с т е й о р га н ів

п ід т р и м к и д л я

прокурорського
самоврядування та
відповідного органу, що
здійснює дисциплінарне
провадження.

розвитку Ради
прокурорів України
та відповідного
органу, що здійснює
дисциплінарне
провадження.

Надання сприяння в
організації
Міжнародного
антикорупційного
форуму «Клептократія і
незаконні фінансові
потоки».

Забезпечення
експертних
консультацій під час
міжнародного
антикорупційного
форуму
«Клептократія і
незаконні фінансові
потоки».

Залучено експертів до участі в
дискусійних панелях форуму.

Розвиток професійних
компетентностей
працівників органів
прокуратури.

Організація та
проведення тренінгів
для працівників
органів прокуратури.

3, 4 та 8 лютого 2021 року у
Тренінговому центрі прокурорів
України пройшов Тренінг для тренерів, у
рамках якого тренери ТЦПУ оволодівали
методиками розроблення та проведення
тренінгів із використанням інноваційних

! освітніх методів. Тренером заходу' стала
національна консультантка проекту
Наталія Римар.
19 лютого 2021 року за сприяння проекту
завершився триденний тренінговий курс
«Підтримання публічного обвинувачення
та взаємодія з медіа» для прокурорів
відділів нагляду за додержанням законів
при розслідуванні злочинів проти життя
обласних прокуратур.
З червня 2021 року в Тренінговому центрі
прокурорів України закінчився
триденний «Тренінг для тренерів»,
розроблений за підтримки Ради Європи, з
таких тематик: постановка цілей і
завдань, складання тренінгових програм,
робота з аудиторією, проведення оцінки
ефективності навчання.
Крім того, національною консультанткою
проекту Наталією Марчук проведено
тренінгові сесії щодо доказів та
доказування.
4, Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)
Всі зобов'язання партнера з розвитку виконані у повному обсязі.
5. Проблемні питання та/або пропозиції
Відсутні

Координатор проекту,
начальник Департаменту
міжнародно-правового
співробітництва Офісу
Генерального прокурора

Д

м и т ро

ЛІТКЕВИЧ

(ініціали та прізвище)

