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«Відстеження готівки» — ключ до успіху
груп із протидії незаконному обігу готівки
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Випускний перемовників напередодні
Євробачення: в Україні своєчасно
з’явилися тренери для «поліції діалогу»
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ЄС запускає проект на 6 млн. євро для
створення “зразкових відділів поліції” у 20
містах України та запровадження нової моделі
охорони громадського порядку, заснованої на
скандинавському підході
 

«Метою проекту є
підтримка Національної
поліції в її службі
громадянам та дотриманні
демократичних цінностей,
які мають бути пріоритетами
в роботі правоохоронців, —
заявила Анн-Софі
Якобссон. – Комунікація та
забезпечення права на
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мирні зібрання, поліцейська
діяльність на благо, а не
проти людей, — це є
основні принципи
скандинавської моделі
охорони громадського
порядку».
 

 

Європейський Союз розпочав проект «Підтримка
реформи поліції в Україні» (ПРПУ) вартістю 6
мільйонів євро. Він спрямований на покращення
взаємодії поліції з громадою у 20 невеликих містах
Київської, Харківської, Львівської областей, а також
на підтримку реформ щодо охорони громадського
порядку в Україні.  Проект є продовженням
діяльності Консультативної місії ЄС, і буде
реалізовуватися протягом 18 місяців поліцією
Швеції, Управлінням ООН з обслуговування проектів
(UNOPS) за підтримки КМЄС.

До учасників церемонії відкриття проекту
звернулися: Міністр внутрішніх справ України Арсен
Аваков, Голова Представництва Європейського
Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі, заступник Голови
Нацполіції України Костянтин Бушуєв, Голова
Консультативної місії ЄС  Кястутіс Ланчінскас,
Посол Швеції в Україні Мартін Хаґстрьом, Заступник
голови Департаменту з питань миротворчих
операцій та розвитку міжнародної співпраці поліції
Швеції Анн-Софі Якобссон, керівник UNOPS в
Україні Армен Чобанян.

За словами Арсена Авакова, успішна реалізація
проекту забезпечить не тільки більш ефективну
роботу поліції, а і сприятиме підвищенню рівня
довіри населення. «Ми плануємо почати цю роботу у
трьох регіонах: Київ, Львів та Харків. Я зацікавлений,
аби пілотні проекти були максимально успішними.
Ми робимо системні кроки, і для нас ці питання є
принциповими», — зазначив очільник МВС.

«Взаємодія поліції з громадою та забезпечення
громадського порядку обрані пріоритетами проекту,
тому що саме вони є головними чинниками прозорої
та ефективної роботи поліції. Служба громаді та
дотриманням прав людини мають бути основою
роботи поліції, — заявив Кястутіс Ланчінскас. –
Очікується, що 20 обраних для проекту відділів
поліції стануть зразком для запровадження змін в
інших невеликих містах України».
«Метою проекту є підтримка Національної поліції в її
службі громадянам та дотриманні демократичних
цінностей, які мають бути пріоритетами в роботі
правоохоронців, — заявила Анн-Софі Якобссон. –
Комунікація та забезпечення права на мирні
зібрання, поліцейська діяльність на благо, а не проти
людей, — це є основні принципи скандинавської
моделі охорони громадського порядку».



Захист свідків: цінний інструмент у боротьбі з
організованою злочинністю



Цього тижня Консультативна місія Європейського
Союзу в Україні (КМЄС) провела семінар щодо
захисту свідків – інструменту, який правоохоронні
відомства застосовують для боротьби з важкими
злочинами, організованою злочинністю та
тероризмом. КМЄС пропанує створення в Україні
незалежного відомства із захисту свідків. Про це
було наголошено під час семінару, на якому
європейським досвідом щодо цього питання з
українськими правоохоронцями поділився
очільник служби захисту свідків Австрії. 
У цьому інтерв’ю керівник операційного
департаменту КМЄС Удо Моллер розповідає про
концепцію захисту свідків.
 
Що таке – захист свідків та для
чого свідкам потрібен захист?
 
Перш за все, важливо помістити це у відповідний
контекст. Захист свідків – це досить радикальний
захід, який правоохоронні відомства застосовують
в кримінальних розслідуваннях, часто — як
крайній засіб. Слово «свідок» може дещо вводити
в оману, оскільки під свідком ми бачимо очевидця
злочину. Насправді ж свідком є будь-хто, хто
володіє інформацією про злочин та чия безпека, як
наслідок володіння цією інформацією, опиняється
під загрозою. У більшості випадках ми говоримо
про організовану злочинність, а більшість «свідків»
— це колишні злочинці, які вирішили щось змінити
в житті. Світ важких злочинів — жахливий, і від
нього не втечеш. Інформація, якою діляться
колишні злочинці, може стати вирішальною для
розкриття злочину. Але після розголошення
інформації «інформаторам» може бути потрібен
захист. Є й інші, менш критичні способи захисту
осіб, що пропонують поліції інформацію, зокрема
цілодобова особиста охорона (коли охоронець
супроводжує та охороняє свідка),
відеоспостереження або судові заборони.
Підрозділи для захисту свідків проводять оцінку
загроз та ризиків, а також психологічну оцінку.
Якщо рівень загрози, на їхню думку, є високим,
вони можуть застосувати до інформаторів
програму захисту свідків.
 
Чи не є програми захисту свідків
надто дорогими, особливо для
таких країн з проблемами
бюджету, як Україна?
 
Не обов’язково. Процес розрахунку витрат
держави є багатогранним. Якщо подивитись на це
ширше, в довгостроковій перспективі, то програми
захисту свідків можуть навіть економити державні
кошти. Нагадаю: ми говоримо про організовану

Керівник
операційного
департаменту КМЄС
Удо Моллер

 

"Ми б хотіли, щоб в
Україні було створено
схожу за
незалежністю до
НАБУ службу із
захисту свідків."
 



злочинність. Тож якщо поліції вдається запобігти
злочинам завдяки таким програмам, це допомагає
зекономити великі суми. Подумайте, наприклад,
яких збитків, з одного боку, може зазнати
суспільство від важкого злочину, та скільки, з
іншого боку, може коштувати державі ув’язнення
злочинців. Проведене в Швеції дослідження
показало, що в середньому діяльність одного
серйозного злочинця протягом 15 років завдає
державі збитків в розмірі 2,5 млн. євро. Що
набагато більше, ніж могла б коштувати програма
захисту свідків, завдяки якій би вдалось запобігти
злочину. Крім того, самі ці програми можуть бути
різноманітними: як дорогими, так і ні. Тож варто
бачити ширшу картину.
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Майбутні заходи
14 травня: Святкування Дня Європи на Софійській площі
25 травня: Конференція зі стратегічних комунікацій "Зміна парадигми в урядових
комунікаціях"
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