
КОНСУЛЬТАТИВНА МІСІЯ ЄС В 
УКРАЇНІ 



КОНСУЛЬТАТИВНА МІСІЯ ЄС В УКРАЇНІ - - це 
цивільна місія Cпільної політики безпеки 
та оборони (СПБО) Європейського Союзу.  

  



 Слоган КМЄС: Консультації заради довіри 

 Мета КМЄС: Ефективний, відповідальний 
сектор цивільної безпеки, який користується 
довірою громади 

 Місія КМЄС: Допомога державним органам 
України у послідовному реформуванні 
сектору цивільної безпеки шляхом надання 
стратегічних консультацій і практичної 
підтримки заходів з реформування згідно зі 
стандартами ЄС та міжнародними 
принципами належного врядування та 
дотримання прав людини. 

 



КМЄС в Україні була започаткована 1 
грудня 2014 року 

Починаючи з 2014 року, Місія надає підтримку державним органам України у 
послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних 
консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС 
та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини. 



Мандат КМЄС передбачає три напрямки 
діяльності: 

 
 • Надання стратегічних консультацій щодо 

реформування сектору цивільної безпеки для 
розробки стратегій сектору цивільної 
безпеки; 

 • Підтримка імплементації реформ через 
надання практичних консультацій, тренінгів 
та реалізації інших проектів; 

 • Співпраця та координація для забезпечення 
координації реформ між українськими та 
міжнародними партнерами. 

 



ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ КМЄС 

 Національна та державна безпека 

 Організована та транскордонна 
злочинність 

 Безпека громад і система 
управління в органах поліції.  

 Кримінальна юстиція.  

 Цифрова трансформація та 
інновації.  



Команда КМЄС налічує більше 350 українських та іноземних 
співробітників, що працюють в Києві, Львові, Маріуполі, Одесі та 
Харкові та реалізують мандат місії, метою якого є створення 
ефективного та прозорого сектору цивільної безпеки, що користується 
довірою громадян. 



Сфера діяльності КМЄС 

•Міністерство внутрішніх справ 
 
•Національна поліція 
 
•Служба безпеки 
 
•Державна прикордонна служба 
 
•Офіс Генерального прокурора 
 
•Місцеві суди та антикорупційні органи 



КМЄС Україна визначила три «наскрізні 
питання»: 

 Дотримання прав людини та гендерної рівності є 
ключовою складовою консультацій, які КМЄС Україна 
надає партнерам по сектору цивільної безпеки, зокрема 
поліції  

 Забезпечення належного врядування. Мета діяльності 
місії — забезпечити, щоб принципи належного 
врядування ЄС (відкритість, участь, підзвітність, 
ефективність та зрозумілість) були відображені в 
консультаціях та підтримці, які надає КМЄС  

 Боротьба з корупцією. Оскільки корупція вважається 
найбільшою перепоною реформ в Україні, КМЄС Україна 
докладає зусиль задля посилення можливостей 
правоохоронних відомств України та органів системи 
правосуддя щодо протидії та запобігання корупції 



Керівники КМЄС в Україні 

 Антті Юхані Хартікайнен — голова місії з 31.06.2016 року 

 

 

 

 

 

 

 Фредрік Весслау – заступник голови місії 

 



Результати діяльності місії 

 участь в розробці ряду стратегічних документів, серед яких: 
Закон про національну безпеку, Стратегія розвитку МВС до 
2020 року , Програма захисту свідків, Концепція 
реформування СБУ та відповідний план заходів тощо)  

 запровадження концепції взаємодії поліції з громадою 
(community policing) в роботу поліції 

 запровадження та пропагування нового підходу 
забезпечення громадського правопорядку через поліцію 
діалогу 

 допомога в розробці програми Оцінки ризиків тяжких 
злочинів та організованої злочинності (SOCTA) 

 реструктуризація роботи департаментів кримінальних 
розслідувань поліції шляхом об'єднання функцій слідчих та 
оперативників та інші. 


