РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)
«Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні ПРАВО»
(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний
(зазначити необхідне)
Період звітування

Річний

Узагальнені результати реалізації
проекту (програми) в кількісних
та/або якісних показниках

Реалізовані у рамках проекту заходи сприяють процесу
реформування органів прокуратури, а також
встановленню більш ефективних, результативних, і
скоординованих робочих процесів. Надання експертної
підтримки, IT-рішень, навчальних програм, зокрема з
питань розвитку комунікаційних спроможностей та
навичок управління, сприяє підвищенню професійного
рівня працівників органів прокуратури України,
прозорості, підзвітності та ефективності
функціонування відомства у цілому.

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

httns://www.en.eov.ua/ua/intemaliona] technical assistance

01.01.2021-31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)
Європейський Союз
Партнер з розвитку
Міністерство
внутрішніх справ України
Бенефіціар
Офіс Генерального прокурора
Реципієнт
3921-04
Номер реєстраційної картки
проекту
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

https://ep.eov.ua/ua/posts/miznarodnii-antikorupciiniiforum-kleptokrativa-i-nezakonni-finansovi-potokinapracvuvav-novi-strateeivi-dlva-elobalnix-viklikiv
https://ер.eov.ua/ua/posts/startuvav-in iciiovani і-ofisom eenprokurora-miznarodnii-forum-z-kiberbezpeki-foto

Загальна сума витрачених під час
реалізації проекту (програми)
коштів міжнародної технічної
допомоги на кінець звітного
періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

56 000,00 грн. (закупівля обладнання)

послуги з організації тренінгів,
навчання, опитування,
інформаційні кампанії

-

консультаційні послуги

-

обладнання

56 000,00 грн.

будівельні, ремонтні роботи,
технічний нагляд

-

адміністративні витрати
виконавця

-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими
Фактичні результати на кінець звітного
Заплановані
Кількісні та'або якісні
періоду
результати на кінець
критерії результативності
звітного періоду
проекту (програми)
1. ЮНОПС закуплено та передано
Сприяння в організації
Реалізація заходів
Офісу Генерального прокурора
проведення атестації
щодо розвитку
100 клавіатур та 100 оптичних мишок
прокурорів місцевих
технічної бази
для забезпечення роботи кадрових
проведення атестації
прокуратур, військових
комісій обласних прокуратур з
прокурорів місцевих
прокуратур гарнізонів (на
атестації прокурорів місцевих
прокуратур,
правах місцевих).
прокуратур, військових прокуратур
військових
прокуратур гарнізонів гарнізонів (на правах місцевих) та
(на правах місцевих), відповідної робочої групи.
2. Надано кандидатури осіб для
забезпечення
включення до складу робочої групи
організаційного і
технічного супроводу для забезпечення роботи кадрових
комісій обласних прокуратур з
роботи кадрових
атестації прокурорів місцевих
комісій.
прокуратур, військових прокуратур
гарнізонів (на правах місцевих).
Отримано пропозиції Експерт постійно залучався до засідань
Підготовка рекомендацій
робочої групи та надав зауваження до
для покращення порядку
експерта проекту представника робочої порядку процедури притягнення
діяльності органу, який
групи з опрацювання прокурорів до дисциплінарної
здійснюватиме
дисциплінарне
в ід п о в ід а л ь н о с т і. П ід г о т о в л е н о
питань порядку
пропозиції для написання Концепції
провадження щодо
діяльності органу,
змін до деяких законодавчих актів
прокурорів, а також
який здійснюватиме
України щодо удосконалення
розроблення положення
дисциплінарне
дисциплінарної процедури.
про цей орган.
провадження щодо
прокурорів, а також
розроблення
положення про цей
орган, щодо
процедури
притягнення
прокурорів до
дисциплінарної
відповідальності.
Експерти, що включені до складу
Надання експертами
Допомога із створенням
робочої групи з утворення та
проекту бачення
електронної системи
запровадження електронної системи
щодо специфіки
управління людським
управління людським персоналом,
персоналом.
роботи системи
управління людським надавали консультації щодо специфіки
роботи такої системи, сприяли
персоналом.
розробці необхідних документів для
оголошення тендеру на закупівлю
послуг провайдера, забезпечили
проведення зазначеного тендеру та
обрання переможця.
1. Проект сприяв організації візитів
Посилення внутрішньої та Залучення експертів
міжнародної співпраці.
Естонського центру
делегації Центру до Офісу

міжнародного
розвитку (далі Центр) до актуальних
напрямів
співробітництва,
сприяння у
розробленні матриці
потреб Офісу
Генерального
прокурора, розробка
настанов з
міжнародного
співробітництва,
стандартних
операційних
процедур з
розслідування
кіберзлочинності,
настанов для
співробітництва з
міжнародними
партнерами.

Генерального прокурора
(23-26.02.2021, 18-20.05.2021,
21-23.09.2021), зокрема, надав
перекладача, допоміг естонським
партнерам із офіційною
документацією, організував
перебування делегації на території
України. Під час візитів проведено
консультації щодо розроблення
системи електронного кримінального
провадження, кримінальної політики у
сфері ювенальної юстиції та розвитку
комунікаційних навичок працівників
органів прокуратури, зокрема, щодо
взаємодії зі ЗМІ. 23 лютого 2021 року
для прокурорів Офісу Генерального
прокурора проведено семінар
«Планування стратегічної
комунікації».
2. Проект спільно з Центром сприяв
організації візиту делегації Офісу
Генерального прокурора на чолі з
Генеральним прокурором
І. Венедіктовою до м. Таллінн
(28,06,2021-02.07.2021).
3. За сприяння Центру організовано
візити працівників органів
прокуратури до м. Таллінн з метою
ознайомлення з найкращими
практиками організації діяльності у
сфері ювенальної юстиції
(04-08.10.2021, 05-09.12.2021), у сфері
комунікації органів прокуратури із
засобами масової інформації
(07-09.11.2021) та щодо
функціонування пенітенціарної
системи (04-08.10.2021).
4. Разом з Центром проведено
дослідження стану внутрішньої
комунікації та рівня задоволеності
працівників прокуратури України, а
також трьох семінарів з теми
«Внутрішня комунікація».
5. Проектом найнято експерта з питань
міжнародного співробітництва Антона
Гіргінова. Експертом проведено дві
зустрічі з представниками
Департаменту міжнародно-правового
співробітництва з питань розробки
посібника з міжнародного
співробітництва.

Допомога у запровадженні
електронного
кримінального
провадження.

Експертне залучення
представників
ЮНОПС до роботи
міжвідомчої робочої
групи з питань
запровадження
електронного
кримінального
провадження.

Сприяння під час розробки
Плану дій на виконання
Стратегії розвитку
прокуратури на 20212023 роки.

Експертне залучення
представників
ЮНОПС до
написання Плану дій
на виконання
зазначеної Стратегії.
Експертів ЮНОПС
залучено до
діяльності робочої
групи з організації
проведення
соціологічного
дослідження рівня та
стану злочинності в
Україні.

Сприяння у проведенні
соціологічного
дослідження рівня та стану
злочинності в Україні.

Розвиток лідерського
потенціалу та навичок
управління працівників
органів прокуратури.

Проведено відповідні
тренінги для
працівників органів
прокуратури.

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.

Надання сприяння у

Забезпечення

Експертів ЮНОПС включено до
складу міжвідомчої робочої групи з
питань запровадження електронного
кримінального провадження (наказ
Генерального прокурора від 12.01.2021
№2).
Цих експертів залучено до
опрацювання проекту концепції Єдиної
судової інформаційнотелекомунікаційної системи та
розробки її компонентів.
Надано сприяння під час написання
Плану дій на виконання Стратегії
розвитку прокуратури на 20212023 роки. Здійснено переклад
зазначеного документу з української на
англійську мову.
Процес організації проведення
соціологічного дослідження рівня та
стану злочинності в Україні
супроводжується експертною оцінкою
ЮНОПС. Експертів ЮНОПС
включено до складу згаданої робочої
групи (наказ Генерального прокурора
від 15.01.2021 №9).
Підготовлено необхідні матеріали для
оголошення тендеру для проведення
соціологічного дослідження рівня та
стану злочинності в Україні.
Компанія-переможець тендеру
завершує роботу з доопрацювання
опитувальника рівня та стану
злочинності в Україні, за сприяння
ЮНОПС готується проведення
пілотного опитування у 2022 році.
Залучено британську компанію
«Оптіма» та забезпечено проведення
тренінгів із розвитку лідерських й
управлінських навичок для прокурорівкерівників середньої та вищої ланки.
Завдяки адміністративній та експертній
підтримці ЮНОПС проведено виїзні
робочі сесії керівництва Офісу
Генерального прокурора та керівників
обласних прокуратур; сформовано
загальне розуміння нових підходів до
ефективного керівництва та
управління; координуючої ролі
прокуратури та ефективного
спілкування з громадськістю.
1. Найнятий проектом експерт з питань

розробці стандартів
діяльності прокурорів у
сфері кіберзлочинності,
здійснення ефективної
взаємодії органів
правопорядку під час
розслідування
правопорушень цієї
категорії.
Надання сприяння у
розробці стандартів
боротьби зі злочинами у
сфері екології.

Налагодження ефективної
та дієвої співпраці
прокуратури з
міжнародними партнерами
та компетентними
органами іноземних
держав у сфері боротьби з
корупцією.

Закупівля обладнання для
регіональних міжвідомчих
робочих груп з протидії
організованій злочинності

розвитку спеціалізації кіберзлочинності Стівен Браун
у сфері
розпочав роботу над розробкою
стандартних операційних процедур з
кіберзлочинності в
органах прокуратури. розслідування злочинів у цій сфері.
2. Проектом надано сприяння в
організації Міжнародного форуму із
кібербезпеки, який пройшов
18-19 листопада 2021 року у м. Києві.
Надано рекомендації
щодо розробки
відомчого документу,
який визначатиме
основні напрями
діяльності у сфері
боротьби 3
екологічними
правопорушеннями.
Допомога в
організації
міжнародної заходу
за участю
представників
компетентних органів
іноземних держав,
міжнародних та
національних
експертів у сфері
боротьби 3
корупцією.
Частину обладнання
передано 10 обласним
прокуратурам.

Розроблено проект Стратегії розвитку
кадрової та інституційної
спроможності Спеціалізованої
екологічної прокуратури Офісу
Генерального прокурора.

Надано сприяння в організації
Міжнародного антикорупційного
форуму «Клептократія і незаконні
фінансові потоки», який пройшов
01-02 грудня 2021 року у м. Києві.

1.Офісом Генерального прокурора
ЮНОПС надано технічні специфікації
обладнання, яке має закуповуватись, та
список 10 обласних прокуратур, яким
воно має надходити.
2. ЮНОПС проведено тендер на
закупівлю такого обладнання.
3. Обласні прокуратури отримали
частину закупленого у рамках проекту
обладнання.
4. Проблемні питання та/або пропозиції

Відсутні
Виконувач обов’язків начальника
Департаменту міжнародноправового співробітництва

(підпис)

Керівник реципієнта,
Виконувач обов’язків
Генерального прокурора

(підпи

Дмитро ВЛАСОВ

