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Генеральний прокурор України та лідери

КМЄС передала обладнання на 98 тисяч

ЄС на зустрічі у головному офісі КМЄС

євро задля покращення слідства,

узгодили подальші дії щодо

аналітики та навчання поліцейських

реформування органів прокуратури

Харківщини
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Запровадження курсу з прав людини в
Національній академії СБУ – життєво
необхідне, – стверджують експерти після
останнього етапу програми тренінгів

«Права людини складають
основу реформування
Служби безпеки України, а
успішна трансформація
української спецслужби
згідно з передовими
міжнародними практиками

є наріжним каменем
реформи сектору цивільної
безпеки. Права людини –
один з кількох напрямків, у
яких КМЄС надає підтримку
СБУ.
Тренінги щодо прав людини
проводились за моделлю
навчання тренерів, і
викладачі Національної
академії СБ України із
самого початку брали в них
участь. Експерти КМЄС
очікують, що наразі СБ
України формально
включить курс із прав
людини в навчальну
програму академії»

Минулого тижня Консультативна місія Європейського
Союзу
(КМЄС)
завершила
загальнонаціональну
програму тренінгів з прав людини для співробітників
Служби безпеки України (СБУ). Це була досить амбіційна
та унікальна програма, адже вона була вперше
присвячена виключно правам людини в оперативній
діяльності СБУ.
Права людини складають основу реформування Служби
безпеки України, а успішна трансформація української
спецслужби згідно з передовими міжнародними
практиками є наріжним каменем реформи сектору
цивільної безпеки.
Права людини – один з кількох напрямків, у яких КМЄС
надає підтримку СБУ. КМЄС підтримує системний підхід
до реформування служби, зокрема, надаючи стратегічні
консультації під час написання «Концепції реформування
Служби безпеки України», яку невдовзі має затвердити
Президент.
З метою підвищення прозорості в роботі організації та
покращення комунікацій з громадськістю, на початку
року КМЄС допомагала СБ України з написанням,
дизайном та друком першого річного звіту.
Тренінги щодо прав людини проводились за моделлю
навчання тренерів, і викладачі Національної академії СБ
України із самого початку брали в них участь. Експерти
КМЄС очікують, що наразі СБ України формально
включить курс із прав людини в навчальну програму
академії.
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Прозорість, підзвітність та реагування —
радники КМЄС навчають співробітників пресслужб української поліції ефективних
комунікацій зі ЗМІ
Складно заперечити важливість комунікацій в
сучасному світі. Особливо для державних органів.
Відомим фактом також є те, що ефективні
комунікації призводять до прозорості, підзвітності
та довіри. Саме тому Консультативна місія ЄС в
Україні в межах свого мандату допомагає
державним органам з проведенням комунікаційних
тренінгів, підлаштованих під їхні потреби.
Комунікаційний тренінг для співробітників пресслужб підрозділів Національної поліції України,
організований КМЄС 27-28 липня 2017 року
спільно з Естонським центром Східного

Ільмар Кахро,
експерт з
комунікацій Естонії

Партнерства та Центром інформації та
документації НАТО в Україні, був одним з багатьох
тренінгів, проведених відділом стратегічних
комунікацій КМЄС для співробітників прес-служб
партнерів місії. Цього разу головними темами
тренінгу були техніка копірайтингу, використання
соціальних мереж та кризові комунікації.
Експерт з комунікацій з Естонії Ільмар Кахро
поділився цікавими прикладами того, як естонська
поліція здійснює комунікації з громадськістю. На
думку Ільмара, важливо не лише інформувати
громадськість щодо вчинених злочинів та «сухо»
подавати основні деталі розслідування (навіть
якщо поліція Естонії, в принципі, намагається до
мінімуму зводити коментарі щодо розслідувань, які
тривають). Не менш важливо – проводити
превентивну роботу, прислухатись до потреб
громадян та відповідати на них.
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«Для прикладу,
Ільмар розповів про
мобільний додаток,
розроблений
естонською
поліцією, за
допомогою якого
громадяни можуть
привертати увагу
поліції до різних
проблем у місті,
пов’язаних з
діяльністю поліції.
Реагування поліції на
такі запити
відображається в
додатку в режимі
реального часу, тож
усі громадяни
можуть бачити
ефективність роботи
поліції»

Майбутні заходи
1-3 серпня: КМЄС проведе круглий стіл з прокурорами Вінницької області
1-3 серпня: Місія проведе семінар для співробітників Національної поліції України в
Харкові, метою якого буде покращення можливостей старших слідчих розслідувати
злочини
8-9 серпня: Місія передасть обладнання НПУ у Дрогобичі та Хмельницькому
14-15 серпня: КМЄС передасть обладнання Львівському територіальному
управлінні НАБУ
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