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КМЄС закликає до культури
координованих, послідовних та чітких
урядових комунікацій

Читати статтю

КМЄС розпочинає проект для посилення
прав потерпілих від злочинів

Читати статтю

КМЄС та Нацполіція погодили дорожню карту
щодо подальших реформ
 

«КМЄС і надалі
підтримуватиме
реформування
кримінальних розслідувань
Нацполіції, (проект з
об’єднання повноважень
оперативників та слідчих під
єдине підпорядкування), та
надаватиме
криміналістичне
обладнання. Місія
сприятиме імплементації
Концепції поліцейської
діяльності, керованої
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аналітикою, створенню
програми із захисту свідків,
а також  допомагатиме
Нацполіції в питаннях
організаційної структури,
охорони громадського
порядку та стратегічних
комунікаціях.»
 

 

 
Співпраця між керівництвом Національної поліції України
(НПУ) та Консультативною місією Європейського Союзу
(КМЄС) сьогодні вийшла на новий рівень, адже зустріч,
на якій були погоджені конкретні кроки щодо виконання
Плану дій НПУ, тривала понад шість годин.

КМЄС і надалі підтримуватиме реформування
кримінальних розслідувань Нацполіції, (проект з
об’єднання повноважень оперативників та слідчих під
єдине підпорядкування), та надаватиме криміналістичне
обладнання. Місія сприятиме імплементації Концепції
поліцейської діяльності, керованої аналітикою,
створенню програми із захисту свідків, а також
 допомагатиме Нацполіції в питаннях організаційної
структури, охорони громадського порядку та
стратегічних комунікаціях. 
 
З минулого року КМЄС передала Нацполіції обладнання
(спеціалізоване та IT) на суму понад 400 тисяч євро.
Вартість проектів місії, спрямованих на підтримку НПУ,
сягає майже півтора мільйони євро. У 2016 тренінги
КМЄС відвідало понад тисячу поліцейських. Очікується,
що цього року ця цифра буде подвоєна.

У квітні ЄС також розпочав проект «Підтримка реформи
поліції в Україні» 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. 

Читати далі

Про скандинавський підхід до охорони
громадського порядку і налагодження діалогу
працівниками поліції, про «Євробачення» та
інше — інтерв`ю з Патріком Йохансеном,
провідним радником КМЄС з питань охорони
громадського порядку 

Проект «Підтримка реформи поліції в
Україні» спрямований, серед іншого, на
запровадження в країні скандинавського
підходу до охорони громадському порядку.
Не могли б Ви пояснити, що мається на
увазі?

Про новий підхід до здійснення поліцією
функцій охорони громадського порядку в
Швеції заговорили після масштабних і далеко
не мирних заворушень в Гетеборзі в червні
2001 року, у яких багато протестувальників і

Провідний радник
КМЄС
з питань охорони
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поліцейських були травмовані.

Критика на адресу поліції змусила замислитися
над тим, як необхідно діяти під час масових
зібрань. Проаналізувавши концепції, що
застосовуються в Німеччині, Нідерландах і
Данії, шведська поліція розробила власну
модель, яка базувалася здебільшого на
датській концепції.

Одна з найважливіших змін полягала в тому,
що керівництво почало намагатися делегувати
якомога більше повноважень поліцейським, які
працюють на місцях. Одним із недоліків в
Гетеборзі було те, що вони були змушені
занадто довго очікувати якогось рішення
«зверху».

Нова система підвищення кваліфікації, яка
була запроваджена, давала змогу кожному без
винятків пройти стандартне додаткове
навчання. Коли одні й ті самі тренінги
відвідують і рядові поліцейські, і їхні керівники,
усі вони починають краще розуміти погляди
одне одного.

Ключовий елемент всієї концепції —це
деескалація...

Читати інтерв`ю повністю

громадського порядку

Патрік Йохансен

 

«Але я дуже радий,
що деякі елементи
підходу з
налагодження діалогу
для забезпечення
громадського порядку
були застосовані НПУ
під час проведення
«Євробачення». Цей
перший крок є дуже
важливим» 
 

Майбутні заходи
6-7 червня: КМЄС проведе тренінг з управління кадрами для керівників середньої
ланки Державної фіскальної служби України
6-8 червня: Місія проведе тренінг для Управління з прав людини у Львові
8-9 червня: Керівник операційного департаменту місії візьме участь у церемонії
відкриття Сервісного центру МВС в м. Одеса
15 червня: Четверта зустріч платформи парламенту та громадянського суспільства
"Збільшення ефективності кримінальних розслідувань в Україні: виклики та
можливості"
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