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250 послуг щодня: новий сервісний центр

Консультативна місія ЄС натренувала 385

МВС відкрився в Одесі

поліцейських, які взаємодіятимуть із
громадами по всій Україні
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КМЄС закликає до кардинальних змін у
системі кримінальних розслідувань

«У січні 2017 КМЄС та
Нацполіція України
розпочали спільний
пілотний проект на базі
Бориспільського відділу
поліції, який об’єднав
функцій оперативників та
слідчих під єдине
підпорядкування. Такий
підхід вже успішно
випробуваний у країнах ЄС,
зокрема в Чеській

Парламентсько-громадська

платформа

—

спільна

Республіці, Литві, Польщі та
Румунії.
Очікувані результати:
зменшення бюрократії
та підвищення ефективності
кримінальних розслідувань
через об’єднання функцій
оперативників та слідчих під
єдине підпорядкування. Ця
реформа — перший крок до
створення інституту
детективів у поліції»

ініціатива
Консультативної
місії
ЄС
(КМЄС)
та Координатору проектів ОБСЄ — зібрала в Києві 180
представників правоохоронних органів, парламентарів,
експертів, громадських активістів задля визначення
конкретних
кроків
із
підвищення
ефективності
кримінальних розслідувань і поліпшення координації в
правоохоронних органах.
Данні досліджень, що КМЄС та інші міжнародні
організації проводять з 2015 р., свідчать про те,
що система кримінальних розслідувань в Україні за
рівнем ефективності поступається європейській через
застарілу пост-радянську структуру кримінальних
розслідувань,
а
також
складність
процедур,
передбачених Кримінальним процесуальним кодексом.
У січні 2017 КМЄС та Нацполіція України розпочали
спільний пілотний проект на базі Бориспільського відділу
поліції, який об’єднав функцій оперативників та слідчих
під єдине підпорядкування. Такий підхід вже успішно
випробуваний у країнах ЄС, зокрема в Чеській
Республіці, Литві, Польщі та Румунії. Наразі пілотний
проект розповсюджено на вісім областей: Харківську,
Львівську, Одеську, Хмельницьку, Запорізьку, Сумську,
Полтавську та Київську.
Читати далі

Сучасна електронна система управління
провадженнями матиме кардинальний вплив
на кримінальні розслідування в Україні
Навчальний візит в Чеську Республіку,
організований Консультативною місією
Європейського Союзу (КМЄС) для вивчення
досвіду Чехії в електронній системі управління
провадженнями (еСУП), надихнув прокуратуру
Київської області на розробку пілотного проекту
«Концепції щодо онлайн електронного наглядового
провадження». У цьому інтервю провідний радник
КМЄС з кримінальних розслідувань Збінек
Ванічек та прокурор Київської обласної
прокуратури Дмитро Чібісов розповідають, що це
означатиме для українських слідчих та прокурорів.

Що таке електронна система управління
провадженнями?
Збінек Ванічек: Електронна система управління
провадженнями (еСУП) – це електронна система,
що оцифровує фізичну документацію, що, в свою

Провідний радник
КМЄС
з кримінальних
розслідувань
Збінек Ванічек

чергу, дозволяє обмінюватись файлами в
кримінальних справах між співробітниками та
управліннями. Це робить роботу усіх, хто
залучений до кримінальних розслідувань, і
особливо поліції, прокурорів та суддів, простішою.
Тож це – інструмент адміністрування та управління
електронними версіями файлів кримінальних
справ, які після того стають доступними онлайн
усім сторонам, залученим до досудового слідства,
причому кожен отримує окремі рівні доступу та
права на редагування.
Ця система допомагає покращити координацію та
нагляд за досудовим слідством, важливість якого
для поліції та прокуратури важко переоцінити. Такі
документи, як плани кримінальних розслідувань,
докази, допити, накази прокурорів, погодження та
рапорти стають миттєво доступними онлайн. А це
значно економить час та кошти.
В ідеалі, еСУП повинна бути інтегрована з іншими
базами даних, наприклад із базою даних судів та
реєстрами (права власності на нерухомість,
земельним, транспортних засобів тощо). Такі
системи також можуть надавати можливість
оцінювати роботу прокурорів та
використовуватись як аналітичні інструменти.

«Ця система
допомагає
покращити
координацію та
нагляд за
досудовим
слідством,
важливість якого
для поліції та
прокуратури важко
переоцінити. Такі
документи, як плани
кримінальних
розслідувань,
докази, допити,
накази прокурорів,
погодження та
рапорти стають
миттєво доступними
онлайн. А це значно
економить час та
кошти»

Читати інтерв`ю повністю

Майбутні заходи
3-4 липня: КМЄС проведе тренінг з прав людини для співробітників Служби безпеки
України в Одесі
4 липня: Семінар з лідерства та управління у часи змін буде проведений місією для
найвищого керівництва поліції у Хмельницькій області
6 липня: Місія організує семінар з комунікацій у державній сфері у Харкові
27-28 липня: КМЄС проведе тренінг з комунікацій для регіональних прес-секретарів
Національної поліції України
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