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

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
Підтримка реформ та цифровізації сектору юстиції в Україні (ПРАВОЛ^ТІСЕ II)
(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) Річний
Період звітування
Червень-грудень 2021 року
1. Вихідні дані проекту програми)
Партнер з розвитку
Європейський Союз
Бенефіціар
Офіс Генерального прокурора
Реципієнт
Офіс Генерального прокурора
Номер реєстраційної картки проекту
4823-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Узагальнені результати реалізації проекту
Проект Європейського Союзу «Право(програми) в кількісних та/або якісних показниках
Іизбсе II» надає підтримку у зміцненні
системи верховенства права в Україні,
забезпечує покращення управління
реформами сектору юстиції та
впровадження інструментів політики у
сфері оцифрування.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено
інформацію про результати реалізації проекту
(програми) та інші матеріали або документи,
розроблені в рамках проекту (програми)
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
Заплановані результати
Фактичні результати на кінець
критерії
на кінець звітного
звітного періоду
результативності
періоду
проекту (програми)
Організація процесу
Експертна підтримка
Надано експертну оцінку та коментарі
добору керівного складу проведення добору на
під час розробки Положення про
органів прокуратури
зайняття
Комісію з добору керівного складу
адміністративних посад
органів прокуратури на предмет
відповідності європейським
в органах прокуратури.

Сприяння під час
розробки проекту
Концепції розвитку
кримінальної юстиції.

Організаційне сприяння
під час проведення
соціологічного
дослідження рівня та
стану злочинності в
Україні
Забезпечення належного
функціонування органів
прокуратури в системі
кримінальної юстиції
Проведення
міжнародного
антикорупційного
форуму «Клептократія і
незаконні фінансові
потоки»

Експертне
консультування під час
діяльності робочої групи
з розробки пропозицій
щодо вдосконалення
Положення про Комісію
з добору керівного
складу органів
прокуратури.
Надання
консультативної та
дорадчої допомоги у
сфері функціонування
системи кримінальної
юстиції
Надання консультацій,
необхідних для
проведення опитування,
сприяння у розробці
технічного завдання

Консультації щодо
проведення судової
реформи та
удосконалення системи
правосуддя
Сприяння під час
організації міжнародного
антикорупційного
форуму «Клептократія і
незаконні фінансові
потоки»

стандартам; сприяння під час
проведення конкурсу на
адміністративні посади в органах
прокуратури.

Залучення експертів у робочу групу з
розробки проекту Концепції розвитку
кримінальної юстиції, консультування
щодо тенденцій у сфері кримінальної
юстиції з урахуванням найкращих
світових практик.
Залучення експертів до розроблення
технічного завдання для належного
здійснення проведення соціологічного
дослідження рівня та стану
злочинності в Україні. Із залученням
експертів проекту розроблено
опитувальник.
Залучено експертів до обговорення
судової реформи як одного 3 чинників
забезпечення сталості реформи
органів прокуратури.
Надано технічну й адміністративну
підтримку під час організації форуму,
зокрема залучено експертів до участі в
дискусійних панелях, а також
забезпечено синхронний переклад.

5. Проблемні питання та/або пропозиції
Відсутні

Координатор проекту

Олексій БОНЮК
(ініціали та прізвище)

