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Поліцейські Дрогобича та Хмельницького
отримали техніку на 2 мільйона грн. для
покращення кримінальних розслідувань
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Українським поліцейським
продемонстрували систему “FIND” під час
візиту до штаб-квартири Інтерполу в Ліоні
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Допомога НАБУ від Консультативної місії ЄС
підвищить ефективність боротьби з корупцією
у Львівській області

 

«Розслідування, які
проводило Львівське
територіальне управління
НАБУ, потрапили на перші
шпальти газет і були в
центрі уваги всієї країни. Це
свідчить про те, що НАБУ у
Львові, довго не
зволікаючи, зразу почало
виконувати покладені на
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нього завдання, —
зазначила Лін Шихан,
заступник керівника
операційного департаменту
КМЄС. 

У процесі створення нового
офісу виникає чимало
труднощів із матеріально-
технічним забезпеченням.
Ми раді, що можемо
підтримати НАБУ,
допомагаючи цьому
територіальному
управлінню продовжувати
досягати перемог у
боротьбі з корупцією у
Львівській та сусідніх
областях»
 

 

15 серпня Консультативна місія ЄС в Україні передала
Львівському територіальному управлінню Національного
антикорупційного бюро України (НАБУ) обладнання
загальною вартістю 35 000 євро. Управління розпочало
свою роботу лише рік тому, і ця технічна допомога
сприятиме розбудові його інституційної спроможності.
На баланс установи передано, серед іншого,
комп’ютери, програмне забезпечення та обладнання для
відеоконференцій.

«Розслідування, які проводило Львівське територіальне
управління НАБУ, потрапили на перші шпальти газет і
були в центрі уваги всієї країни. Це свідчить про те, що
НАБУ у Львові, довго не зволікаючи, зразу почало
виконувати покладені на нього завдання, — зазначила
Лін Шихан, заступник керівника операційного
департаменту КМЄС. — У процесі створення нового
офісу виникає чимало труднощів із матеріально-
технічним забезпеченням. Ми раді, що можемо
підтримати НАБУ, допомагаючи цьому територіальному
управлінню продовжувати досягати перемог у боротьбі з
корупцією у Львівській та сусідніх областях».

На зустрічі з Тарасом Лопушанським, директором
Львівського територіального управління НАБУ, Лін
Шихан наголосила, що ЄС вважає боротьбу з корупцією
в Україні першочерговим завданням. Про це свідчать
зусилля КМЄС у цьому напрямі, а також реалізація
Антикорупційної ініціативи ЄС (спільного проекту ЄС та
Уряду Данії із загальним бюджетом 16 млн євро, що
стартував у лютому 2017 р.). Лін Шихан також
зазначила, що суспільство покладає на НАБУ великі
сподівання і що НАБУ, у свою чергу, продемонструвало
відкритість та далекоглядність у налагодженні
комунікації з громадянами.

Велика реформа – у маленьких змінах 

Кажуть, згаяного часу й конем не доженеш. І ось
Україна, яка відсвяткувала кілька днів тому 26-ту
річницю своєї незалежності, мабуть, теж його не
дожене…

Якщо поглянути на реформи і оцінити досягнення,
можна навіть сказати, що часу в України вже
обмаль.

Упродовж трьох з половиною років, що минули з
часів Майдану, у правоохоронних відомствах та
установах, які забезпечують верховенство права
спостерігалися певні зміни на краще і ми
продовжуємо дивитися в майбутнє з оптимізмом.
Але варто глянути правді в очі: багато громадян
України розчаровані та невдоволені тим, що
реформи далі цього так і не пішли. Я і сам цим
розчарований.

Кястутіс Ланчінскас,
голова КМЄС

 

«Такий орган, як
Національна поліція
багато в чому є
“обличчям змін”,
“обличчям реформ”.
Хто, як не працівники



Консультативна місія Європейського Союзу
(КМЄС) працює в країні вже майже три роки. Наша
європейсько-українська команда експертів та
радників день у день працює над тим, щоб
“підштовхнути” Україну до реформ. Ми теж
бажаємо, щоб процес реформування проходив
швидше, але маємо бути терпеливими і
продовжувати йти до мети потихеньку-
помаленьку.

Серед значних досягнень, яким ми не можемо не
радіти, слід відзначити створення Національної
поліції та антикорупційних відомств. Водночас
якихось інших фундаментальних реформ, що
могли б суттєво покращити життя людей, Україна
так і не дочекалася…

Щоб не бути голослівними, наведемо кілька
прикладів. Концепція реформування Служби
безпеки України (СБУ), що має перетворити цю
установу на сучасну оперативно-розшукову
службу, ще очікує на затвердження на найвищому
рівні та залишається першочерговим і
невідкладним завданням.
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поліції, має бути
взірцем для інших?
Їхні стандарти мають
бути високими вже
лише тому, що сама
специфіка їхньої
роботи така, що вони
постійно перебувають
під пильною увагою
громадян, які,
дивлячись на
правоохоронців, на
поліцейських, роблять
висновки щодо того,
як їм самим слід
поводитися»

Майбутні заходи
6-8 вересня: Відбудеться круглий стіл для прокурорів Миколаївської області
в рамках проекту "Інституційна реформа прокуратури"
7-8 вересня: Місія проведе тренінги з публічної політики та фасилітації в
рамках проекту "Очолюючи зміни"
21 вересня: Місія організовує координаційну конференцію донорів
29 вересня: КМЄС організовує антикорупційну конференцію для українських
правоохоронних органів
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