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КМЄС передала обладнання вартістю
понад 1 мільйон грн. слідчим
Бориспільського відділу поліції
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Провідні IT-менеджери Нацполіції
відвідали Румунію в рамках розвитку
програми правоохоронної діяльності,
керованої аналітикою
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Новаторський звіт СБУ, що сприятиме
зростанню довіри суспільства та "апетиту до
реформ"
 

23 березня відбувся
спільний прес-брифінг
голови Служби безпеки
України Василя Грицака та
заступника голови
Консультативної місії
Європейського Союзу
Жоель Ваштер. Захід був
присвячений презентації
першого публічного звіту
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СБУ за європейськими
принципами.
 

 

Жоель Ваштер наголосила, що допомога КМЄС у
підготовці звіту є лише одним із прикладів плідної
співпраці між СБУ та місією. КМЄС також надає
відомству стратегічні консультації, тренінги та технічну
підтримку. Вона висловила надію, що презентований звіт
СБУ буде взятий за приклад прозорості та підзвітності
громадянам іншими державними відомствами.

«Жодна державна установа не може бути ефективною,
якщо не користується довірою суспільства. Часи, коли
діяльність спецслужб була незаперечною – минули.
Люди вимагають змін і будь-які аргументи не проводити
реформи є неприйнятними. Лідери країни мають
демонструвати апетит до реформ, щоб зробити зміни
незворотними. Рушієм процесу є відносини з
громадянами, що мають будуватися на довірі та
відповідальності», — наголосила заступник голови
КМЄС.

Пані Ваштер привітала той факт, що у звіті приділяється
належна увага питанню попередження злочинності. Вона
також висловила сподівання, що СБУ візьме на себе
ключову роль у попередженні злочинності в Україні, в
той час як функції розслідування будуть передані  іншим
установам. Питання дотримання прав людини також
зазначено серед пріоритетів СБУ.

Василь Грицак подякував КМЄС за дорадчу допомогу у
підготовці концептуальних документів, зокрема, проекту
Концепції реформування СБУ. Очільник відомства
висловив сподівання, що документ буде підписаний
Президентом країни найближчим часом.

«Ми усвідомлюємо необхідність перетворення СБУ на
спецслужбу європейського зразка, ми усвідомлюємо,
наскільки важливо зберегти баланс. Тобто, ми маємо
стати прозорими, спілкуватися із громадським
суспільством, бо є частиною його, але при цьому нам
важливо не втратити ефективності», – підкреслив
Василь Грицак.
 

"Жінки у формі: сміливість заради змін"
КМЄС розпочала громадську кампанію з гендерних питань разом з



правоохоронними органами України
 

Подивись перший епізод

Нацагентство з повернення активів – невеличка,
але важлива частина антикорупційної
головоломки

Незабаром Національне агентство України з
питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів (Нацагентство) оголосить про початок
конкурсного відбору на 25 вакантних посад, і це є
доброю новиною для України в її боротьбі з
корупцією. У найближчі місяці буде закладено
фундамент відомства, і відбір співробітників у
цьому процесі має ключову роль.

Європейський Союз, зі свого боку, збільшив
підтримку України в її боротьбі з корупцією.
Зокрема, сприяння інституційному розвитку
Нацагентства  – один  із пріоритетів
Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу,
що наразі є наймасштабнішим проектом в Україні
за фінансової підтримки ЄС у галузі боротьби з
корупцією (16.3 млн. євро).

Він розпочався в грудні 2016 і буде реалізований
Данською агенцією з міжнародного розвитку.
Консультативна місія Європейського Союзу
максимально тісно співпрацюватиме з EUACI
заради надання найбільш ефективної підтримки
Нацагентству.

Голова
Консультативної
місії ЄС,
Кястутіс Ланчінскас

 

"Ефективна робота
Нацагентства
забезпечить
повернення до

https://www.youtube.com/watch?v=i9CU9d03OR0


Звичайно, багато українців можуть ще не до кінця
розуміти роль Нацагентства.

Люди стурбовані  більш нагальними питаннями,
вони хочуть бачити конкретні результати, 
притягнення корумпованих посадовців до
відповідальності вже сьогодні. Проте Нацагентство
є ключовим елементом в антикорупційній
головоломці.

Разом з Національним антикорупційним бюро
України, Спеціалізованою антикорупційною
прокуратурою та Національним агентством з
питань запобігання корупції. Нацагентство з
повернення активів  –  одне з новостворених
відомств, покликаних боротися з корупцією в
державі. Воно є важливою складовою реформ у
країні. Для того, щоб стати незалежним та
ефективним відомством, Нацагенство потребує
підтримки як від влади, так і від населення.

Інтерв`ю повністю

державного бюджету
вкрадених коштів"

 

Майбутні заходи
4-7 квітня: Голандський експерт проведе оцінку діяльності Апеляційного суду м. Києва.
4-14 квітня:  Курс підготовки тренерів з взаємодії поліції з громадою буде поширений на
Черкаську та Кіровоградську області.
5-6 квітня: Експерти місії спостерігатимуть за процесом набору персоналу до щойно
створеного Агенства з питань виявлення, розшуку та управління активами.
5-14 квітня: КМЄС проведе тренінг з питань захисту прав людини у Харкові для Служби
безпеки України. Основна увага на тренінгу буде приділена дотриманню слідчими СБУ
міжнародного законодавства з прав людини.   
25 квітня: КМЄС організує семінар із захисту свідків за участю зовнішнього австрійського
експерта.
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