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Координатор проектів планує, реалізує та

слідкує за виконанням проектів, які мають

допомогти Україні посилити її безпеку та

вдосконалити законодавство, інститути і

практики відповідно до стандартів

демократії. Метою цієї діяльності є

підтримка зусиль країни, спрямованих на

те, аби її закони, структури та процеси

відповідали вимогам і ознакам сучасної

демократичної держави, створювали

безпечніше середовище для її громадян.

У цьому бюлетені надається короткий

огляд зусиль Координатора проектів у

підтримці реформ, що тривають, промоції

діалогу та допомозі країні справитися з

викликами, що постали у часі кризи.

Посол

Генрік Вілладсен

Джерела бюлетеню: & 

Співробітники

99 працівника (UB та XB): 

4 міжнародних та 95 місцевих

63 жінки / 36 чоловіків

Керівник місії

Літні школи з питань

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ, ПРОТИДІЇ 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ та ДОМАШНЬОМУ

НАСИЛЬСТВУ

ЛИПЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 2020

Інформаційна кампанія про 

ризики ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Дослідження сховищ промислових 

відходів в басейні Дністра

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Пресс-тур з

ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Презентація дослідження 

сприйняття журналістами

САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЗМІ

Стандарт магістерських 

програм з ПРАВА

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/
osce.org/project-coordinator-in-ukraine


ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

13 липня 2020р. Координатор проектів ОБСЄ надав

аналітичну підтримку Міністерству розвитку громад і

територій у розробці пропозицій щодо вдосконалення

Виборчого кодексу для належного і пропорційного

представлення інтересів громадян у місцевих органах

влади. Ці пропозиції разом з аналітичними висновками

підсумовані у статті «Виборчий кодекс: як правильно

збалансувати представництво громад?», підготовленій

групою експертів, що проводили відповідний аналіз.

Дізнатися більше

28 серпня 2020р. Тоді як Україна готується до місцевих

виборів, призначених на 25 жовтня цього року,

Координатор розпочав публікувати матеріали

у Виборком – онлайн навчання для виборчих

комісій для навчання осіб, залучених до

адміністрування виборчого процесу на різних рівнях.

У вівторок, 25 серпня в Україні завершився процес

утворення сільських, селищних, а також районних у

містах територіальних виборчих комісій. До 9 жовтня

також будуть сформовані дільничні виборчі комісії. На

майже півмільйона громадян – членів виборчих комісій

всіх рівнів ляже тягар відповідальності за організацію

виборів у відповідності до українського законодавства

та міжнародних стандартів чесного і вільного

волевиявлення. Дізнатися більше

8 вересня 2020р. Координатор проектів ОБСЄ

запросив членів територіальних виборчих комісій

ознайомитися з можливостями електронних

інструментів, створених щоб полегшити їхню роботу та

зробити її більш ефективною. З 22 вересня до 2 жовтня

2020 року у шести обласних центрах відбулася серія

презентацій е-Кабінету для членів ТВК, розробленого

за підтримки Координатора проектів. Е-Кабінет

забезпечуватиме внесення, опрацювання і передачу

даних ТВК – від інформації про виборчі округи і до

оголошення результатів виборів. Дізнатися більше

ВИБОРИ

21 липня 2020р. Секретаріат Кабінету Міністрів України

оголосив про початок роботи над Національною

стратегією сприяння розвитку громадянського

суспільства на 2021-2025 роки. Цей рамковий документ

допомагає у формуванні політики залучення організацій

громадянського суспільства (ОГС) та громадян до

процесів прийняття рішень, також він створює умови

для сталого розвитку громадського сектору.

Координатор підтримає процес розробки стратегії:

✅ надаючи послуги експертів, що допоможуть

розробляти Стратегію в рамках робочої групи при

Кабінеті Міністрів України;

✅ проводячи серію регіональних обговорень стратегії

для кращого врахування потреб громадського сектору ;

✅ підтримуючи презентації стратегії, розробленої із

врахуванням отриманих у ході регіональних обговорень

коментарів та зауважень. Дізнатися більше

22 вересня 2020р. Понад 550 активістів дізналися про

способи впровадження стандартів належного

урядування в роботу ОГС на серії з восьми семінарів

Розробка та застосування стандартів їхнього належного

врядування, організованих Координатором в

партнерстві з with Isar Ednannia, Офісом Президента

України та Міністерством молоді та спорту України.

Семінари проходили в регіонах та завершилися в Києві

7-22 вересня 2020р.

«Енергія громадянського суспільства може дуже сильно

підсилити реалізацію державної політики на всіх рівнях.

Проте надійне партнерство також означає і вищий

рівень відповідальності та прозорості,» - відзначив

Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ на прес-

конференції, організованій в Києві на завершення серії

подій. Дізнатися більше

25 вересня 2020р. Стандарти належного урядування

для неурядового сектору – це саме те пальне, що може

прискорити розвиток ОГС, підсилити довіру та

розширити підтримку їхніх зусиль, відкрити доступ до

можливостей фінансування з державних джерел.

Координатор, Isar Ednannia, Українським форумом

благодійників та Українською Біржею Благодійності

оголосили про відкриття прийому заявок на практичну

підтримку для ОГС, які хочуть впроваджувати такі

стандарти у свою діяльність. До кінця року провідні

експерти надаватимуть поради та допомогу у розробці

кодексів належної поведінки, структурних змін у

менеджменті, практиках прозорості, впровадженні

необхідних процедур та норм. To learn more

ГРОМАДЯНСЬКЕ 

СУСПІЛЬСТВО

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1202116000142769
https://www.facebook.com/vyborkom/?eid=ARAHdebT3gf7zF0dec5InFVJ3tomWH7hpLmeivxesgun-WhNKDsfAZ743pGK8_JAHwBaFazUgziuV6dK&fref=tag
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1242531412767894
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1252524051768630
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1209632432724459
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1264747843879584
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1267451273609241


ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

6 серпня 2020р. Діалог допомагає у подоланні

розбіжностей та проведенні дискусій з конфліктних

питань. На окремій сторінці нашого вебсайту ми зібрали

корисні матеріали та посилання на освітні ресурси,

розроблені за підтримки Координатора проектів ОБСЄ

в Україні: https://bit.ly/2PwMu78. Їх можна використо-

вувати для навчання організації діалогу, для розвитку

навичок зацікавлених осіб з проведення конструктивних

обговорень та з управління конфліктами в різних

контекстах. Дізнатися більше

12 серпня 2020р. Реформа з децентралізації,

створення об’єднаної територіальної громади,

прийняття місцевого бюджету, визначення напрямків

стратегічного розвитку – конфлікти можуть легко стати

на заваді цим важливим рішенням.

Ми зібрали на окремій сторінці на нашому сайті

ресурси, методологічні інструменти та матеріали,

розроблені за підтримки Координатора проектів ОБСЄ

в Україні з метою популяризації використання діалогу

для скерування обговорень складних або суперечливих

питань у житті громад. Дізнатися більше

27-29 серпня 2020р. Подія: Цифрові інструменти для

місцевих ЗМІ. 1-й модуль школи з підвищення

кваліфікації для представників незалежних

регіональних медіа. Дізнатися більше

10-12 вересня 2020р. Подія: ЗМІ як діалогова

платформа для обговорення важливих для громади

питань. 2-ий модуль школи з підвищення кваліфікації

для представників незалежних регіональних ЗМІ.

Дізнатися більше

ДІАЛОГ

11 вересня 2020р. «Надмірне обмеження свобод ЗМІ

може зрештою підірвати всі інші свободи, тому ми

пропагуємо серед журналістів саморегулювання. Я вірю

в те, що журналісти самі можуть подолати багато

проблем, що їх спричиняють або можуть спричинити

погані практики в медіа. Встановлення та поширення

високих стандартів для роботи ЗМІ, виявлення та

публічний осуд тих, хто потрапляє в категорію так би

мовити «паршивої вівці» - це все насправді потужні

інструменти, завдяки яким можна дати раду більшості

негативних проявів, що власне і стають причиною

впровадження обмежень роботи медійників,» – Генрік

Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ привітав

учасників Донбас Медіа Форуму під час відкриття

заходу у Києві. Дізнатися більше

12 вересня 2020р. Здатність журналістської спільноти

аналізувати свої помилки, визнавати їх та виправляти,

визначати та засуджувати погані приклади роботи ЗМІ,

але також і знаходити та підтримувати кращі практики –

це і є саморегулювання, механізм, корисний не лише

для розвитку спільноти, а й для уникнення посиленого

регулювання з боку держави.

Про це йшлося на Донбас Медіа Форумі, де вже в 11

вересня під час дискусії «Саморегулювання: де ми є і

куди рухатись далі» відбулася презентація дослідження

уявлень журналістів про саморегулювання, та

обговорення його перспектив. Відезозапис дискусії

можна подивитися тут.

РОЗВИТОК МЕДІА

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2PwMu78%3Ffbclid%3DIwAR2QY_c6vQe99VX6-cUVLB-sMESn1lwxnVy1yepIj8_MSKN0Wu7XoGquRas&h=AT3TvVGHlRj1ygU7rDwgKgIYwq0fBvWXKmAMteaBrN3dkJ1QvG7OjS_P2YoAYEP3_-sBlj6Pu6Mw4hc5foAUvEda5C1FFHrVWE-CotQbDvTqZ6lF27NUt37qYFSta8M9JkyKLh_CGU0AmjLnev5NMmPUv_UI2IBLka1FmUVD-OdVcnEVWlEmC2nZEl5ClmKWSH3OSEUKaTsH2LEP1ZceyQ3a0nfE6T--WJkZwWbD9TXFeA9eL23ctpNrK6pc5sGCmYjzbu_SyqRuidhRNnSufpUonsCgq3D-2WnKrx8wk_qej6ZnJYO5Fqu4ou0Law6jtWMEen3qBqEN3NwfOQAcfouyScBW_sbxlfLGTEA28UGzvY3TosbtSwRtBvKAReQ-MBHS9dff3HLZipbPDk4dbFABK3Czb4q-BT5kyCWimppKKzFOqxDIzAfoBP879Rgf5OgEEAFxODHRKpkbGoWyWyy5bZKiRdiEu7CRZTGgifotZVpl2ui7NEnJxoShlC2W81CpV7p6UfjYfoPKGbpKeuh87Mq3DhCtA73kq7JZYu9rzB5I51gyhM4jkkE5ewY_Tf7URCq9cepdLKhD2N42BgLKvhlKfO-YQS9HJ9jjxZXbnRVrXxHvFrbfqBhb_aIoSUHbivFNJZ2cN-C-Cs8
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1223913827962986
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1228968720790830
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/458125
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/458617
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1254893801531655
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/videos/247253566513688/


БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

20 July 2020. Ситуація торгівлі людьми часто

розпочинається з контакту з шахраєм-посередником

або недобросовісною агенцією з працевлаштування.

Ось деякі з порад, як розпізнати та уникнути пастки:

📌такий шахрай не має ліцензії і часто не має офісу

📌він чи вона просить заплатити йому наперед готівкою

📌ваше здоров'я чи ваше знання мови країни

призначення не мають значення

📌одразу пропонується велика зарплата.

Це було частиною інформаційної кампанії, яку

Координатор проектів проводить в партнерстві

з Міністерством соціальної політики України, МОМ

Україна та НУО A21 Ukraine. Дізнатися більше

22 липня 2020р. Торгівля людьми відома всім як

транскордонний злочин. Але не варто забувати і про

ризик опинитися у ситуації сучасного рабства вдома,

без жодних подорожей за кордон. В рамках

інформаційної кампанії #Працюйбезпечно, яку

Координатор проектів ОБСЄ в Україні проводить в

партнерстві з Міністерством соціальної політики

України, МОМ Україна та НУО A21 Ukraine,

пропонується дізнатися про те, як уникнути небезпеки

стати жертвою трафікерів. Дізнатися більше

26 липня 2020р. З нагоди Світового дня боротьби з

торгівлею людьми, що відзначається 30 липня 2020

року, Координатор проектів спільно з Міністерством

соціальної політики України, МОМ Україна та

громадською організацією A21 Ukraine організували у

Києві виставку під відкритим небом “Очікування Vs

Реальність”. На виставці представлено дев'ять історій

людей, які постраждали від різних форм торгівлі

людьми, що допоможе відвідувачам більше дізнатися

про сутність та вплив цього злочину. Виставка буде

демонструватися протягом двох тижнів в Києві, після

чого подорожуватиме по 17 регіональним центрам

країни до середини грудня. Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

20 липня 2020р. Це небезпечний міф – вважати, що

лише неосвічені люди можуть потрапити на гачок

торгівців людьми. За даними МОМ, більшість

постраждалих з України мають або університетський

диплом, або професійно-технічну освіту. Координатор

проектів ОБСЄ в Україні закликав усіх приєднатися до

інформаційної кампанії, яку він проводить в партнерстві

з Міністерством соціальної політики України, МОМ

Україна та НУО A21 Ukraine, діліться її змістом, щоб

допомогти іншим уникнути ситуації жертви торгівців

людьми! Дізнатися більше

14 липень 2020р. Представлені факти у

оприлюдненому у липні Державним Департаментом

США «Звіті про ситуацію з торгівлею людьми за 2019

рік» демонструють дуже широку географію та

різноманіття ситуацій, в яких українці потрапляють у

сучасне рабство. Саме тому Координатор проектів

ОБСЄ підтримує кампанії з поширення інформації про

безпечну поведінку, яка допоможе шукачам роботи

уникнути ситуації жертви торгівлі людьми. Цього року, в

партнерстві з Міністерством соціальної політики

України, МОМ Україна та НУО A21 Ukraine ми створили

спеціальні сторінки #Працюйбезпечно у мережах

Фейсбук та Інстаграм, щоб ділитися рекомендаціями та

історіями, що допоможуть людям знати свої права та

можливості у випадку трудової експлуатації. Дізнатися

більше

Сторінка кампанії #Працюй безпечно! – 2020 також є на

нашому сайті: https://www.osce.org/project-coordinator-in-

ukraine/458293

https://www.facebook.com/A21UA/?eid=ARA0marY9ouEHaBSMy_zXFKGY7dDDiUWQDAUG2m2dqKgJoeR3hz4hWUCPOWPo8I8esLvmxAydxmFcxtt&fref=tag
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1210482782639424
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/A21UA/?eid=ARA0marY9ouEHaBSMy_zXFKGY7dDDiUWQDAUG2m2dqKgJoeR3hz4hWUCPOWPo8I8esLvmxAydxmFcxtt&fref=tag
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1212173835803652
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1217554551932247
https://www.facebook.com/A21UA/?eid=ARA0marY9ouEHaBSMy_zXFKGY7dDDiUWQDAUG2m2dqKgJoeR3hz4hWUCPOWPo8I8esLvmxAydxmFcxtt&fref=tag
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1208441452843557
https://www.facebook.com/A21UA/?eid=ARA0marY9ouEHaBSMy_zXFKGY7dDDiUWQDAUG2m2dqKgJoeR3hz4hWUCPOWPo8I8esLvmxAydxmFcxtt&fref=tag
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1203292333358469
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/458293


БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

4 липня 2020р. Новий поглиблений курс з

дистанційного навчання протидії домашньому

насильству, розроблений Координатором проектів у

співпраці зі студією ЕдЕРа, передано Академії

патрульної поліції в Києві. Використання цього курсу

допоможе підвищити якість підготовки правоохоронців;

крім того, розширення інструментарію дистанційної

освіти є надзвичайно важливим в умовах поширення

пандемії COVID-19. Дізнатися більше

26 серпня 2020р. Покроково і на конкретних прикладах

пройти шлях надання допомоги постраждалим від

домашнього насильства вдалося учасникам цьогорічної

Літньої школи для майбутніх фахівців соціальної сфери

та психологів. Координатор проводив Школу 19-21

серпня у селі Татарів Івано-Франківської області.

Інтерактивні та креативні сесії дали молодим

спеціалістам і студентам - майбутнім соціальним

працівникам з різних регіонів України можливість

засвоїти нюанси законодавства, що стосується протидії

домашньому насильству, практику реагування на його

випадки та підходи до ідентифікації постраждалих.

Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

13 серпня 2020р. Завершилась літня школа з

поглибленим вивченням теми протидії торгівлі людьми, в

якій взяли участь 15 учасників з різних областей України.

Вони успішно пройшли відбір із тих, хто приймав участь у

попередніх літніх та зимових школах, організованих за

сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Ці

учасники вже довели своє бажання бути долученими до

сфери протидії торгівлі людьми, проводячи самостійно

тренінги, працюючи волонтерами в НУО та організовуючи

інформаційні кампанії з даної тематики.

Три дні інтенсивного навчання і здобуття практичного

досвіду учасники провели відпрацьовуючи серед інших

такі теми як сучасні виклики в соціальній роботі та

управлінні кризами, а також взаємодія поліції та

соціальних служб у виявленні та наданні допомоги

постраждалим від торгівлі людьми. Дізнатися більше

22 липня 2020р. Реформа з децентралізації, що

відбувається зараз і призводить до появи нових

повноважень та процесів роботи органів влади на різних

рівнях, не повинна зруйнувати вже усталені механізми

запобігання торгівлі людьми та надання допомоги

постраждалим. Координатор проектів ОБСЄ у

партнерстві з IOM-Ukraine підтримує роботу

Національного механізму взаємодії – схеми співпраці між

різними органами влади, соціальними працівниками,

правоохоронцями, лікарями та громадянським

суспільством у визначенні та підтримці постраждалих.

Круглий стіл, що його Координатор провів у Вінниці 10

вересня 2020 року завершив цьогорічну серію з 12 таких

подій в регіонах України, яка мала на меті зібрати вже

існуючих учасників цього механізму разом з

представниками нещодавно утворених об’єднаних

територіальних громад для обговорення практичних

шляхів спільної системної протидії торгівлі людьми.

Дізнатися більше

1 липень 2020р. Цього року відзначають 20-ту річницю

Резолюції Ради Безпеки ООН 1325, яка підтверджує

важливість ролі жінок у запобіганні та вирішенні

конфліктів та у розбудові миру. Взимку цього року

ОБСЄ провела порівняльне дослідження щодо того, як

Національні плани дій розробляються, ухвалюються та

виконуються в державах-учасницях Організації з

особливим фокусом на Боснію та Герцеговину,

Киргизстан, Молдову, Сербію та Україну. Координатор

проектів ОБСЄ допомагав створювати Національний

план дій в Україні та продовжує надавати підтримку з

його реалізації практичними зусиллями в різних

проектах. Координатор також допоміг перекласти звіт

«Імплементація Порядку денного з питань жінок, миру і

безпеки в регіоні ОБСЄ», який тепер можна

завантажити онлайн тут: https://bit.ly/31rSBQM

Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ 

НАСИЛЬСТВУ

ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

https://www.facebook.com/watch/?v=293510498678752
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1240515316302837
https://www.facebook.com/events/2502842779967722/permalink/2509444389307561/
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1254182464936122
https://bit.ly/31rSBQM
https://www.facebook.com/events/2502842779967722/permalink/2509444389307561/


ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

22 серпня 2020р. Ловити хабарника на гарячому -

складна справа, яка вимагає насамперед бездоганного

юридичного забезпечення, щоб розслідування

завершилося справедливим вироком. Тонкощі

практичної боротьби з корупцією - були у фокусі двох

тренінгів 21 та 22 серпня «Розслідування злочинів,

пов’язаних з корупцією, та злочинів, пов’язаних із

зловживанням владою працівниками правоохоронних

органів» для співробітників слідчих та оперативних

підрозділів Державного бюро розслідувань. Дізнатися

більше

4 вересня 2020р. Одною з ключових складових

суспільної довіри до правоохоронних органів є

ефективна система запобігання та покарання

зловживань для тих, хто в ній працює, особливо коли

йдеться про такі злочини, як тортури та неналежне

поводження з громадянами. Для зміцнення протидії цим

проявам 3-4 вересня 2020 року Координатор провів в м.

Одеса два одноденних семінари для працівників

Державного бюро розслідувань щодо попередження

випадків зловживання владою з боку правоохоронців.

40 співробітників слідчих та оперативних підрозділів

ДБР отримали можливість дізнатися про кращі

міжнародні практики, обговорити український досвід в

цій сфері, розглянути правові аспекти належного

розслідування. Дізнатися більше

14 вересня 2020р. Що робити, якщо заява про злочин

не внесена правоохоронцями до ЄРДР; скільки часу

підозрюваний може ознайомлюватися з матеріалами

кримінальної справи про корупційний злочин; коли і

яким чином надається дозвіл на проведення обшуків у

адвокатів; в якому випадку суд може слухати справу у

випадку неявки захисника або прокурора – ці та інші

проблемні питання були в центрі уваги учасників

круглого столу, організованого спільно Координатором

проектів ОБСЄ в Україні та Вищим антикорупційним

судом 10 вересня 2020 року. Дізнатися більше

17 вересня 2020р. Проєкт загальної частини нового

Кримінального кодексу від Робочої групи з питань

розвитку кримінального права; Дискусія про те, як

зробити процедури запорукою, а не перешкодою

кримінального правосуддя; Диспут про те, що виграє та

програє Україна від конкуренції органів кримінальної

юстиції і якою має бути їхня співпраця. Спостерігати за

обговоренням цих та інших тем VI Львівського форуму

кримінальної юстиції, який організував Координатор

проектів ОБСЄ в Україні 17-18 вересня 2020 року, було

можна завдяки онлайн трансляції. Дізнатися більше

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ

3 серпня 2020р. Інститут конституційної скарги - це

можливість будь-якої особи звернутися безпосередньо

до Конституційного Суду України, якщо особа вважає,

що застосований в остаточному судовому рішенні в її

справі закон не відповідає Конституції України. Для

вивчення можливостей його застосування у

практичному вимірі в якості інструменту захисту

соціальних прав, а також для дослідження ґендерних

аспектів конституційної скарги Координатор 29-31

липня провів відкритий триденний онлайн тренінг.

Серед 70 учасників та учасниць з 15 регіонів України

були правозахисники, представники юридичних клінік,

неурядових організацій, органів державної влади,

адвокати, науковці та студенти. Дізнатися більше

8 серпня 2020р. Тема кризи останні роки стала

наскрізною в публічних комунікаціях. Пандемія 2020

року і процеси трансформації «нормальності»,

спричинені антикороновірусними заходами, стали

тригером глибинних перетворень сучасного суспільства

і держави. Які наслідки матиме поточна соціальна криза

для демократії, прав людини і конституціоналізму?

Якими траєкторіями рухатиметься сучасна держава,

суспільство і міжнародний правопорядок? Ці та інші

питання в своїй лекції в рамках ІХ Літньої школи

конституційного права в серпні 2020 року розкриває

Олександр Водянніков, національний радник з

юридичних питань Координатора проєктів ОБСЄ в

Україні. Дізнатися більше

17 вересня 2020р. Дві фундаментальні правничі

дисципліни – філософія права та конституційна юстиція

– зійшлися в публікації проф. Оксана Грищук, виданій

за підтримки Координатора проектів. Книга буде

корисною для науковців, суддів, юристів-практиків,

викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та

студентів, вона поповнила онлайн-бібліотеку на нашому

сайті, цифрову копію цієї фундаментальної праці тепер

можна завантажити за посиланням: https://bit.ly/2IXL7i5

Дізнатися більше

КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ, 

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1237774053243630
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1237774053243630
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1257546697933032
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1260175471003488
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1221231501564552
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1225431231144579
https://bit.ly/2IXL7i5
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1225431231144579


ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

23 вересня 2020р. Подія: Викладання

адміністративного права в умовах запровадження

освітніх правничих стандартів. враховуючи

запровадження нових стандартів юридичної освіти

(бакалавра та магістра), удосконалення підходів до

проведення Єдиного фахового вступного випробування

на правничу магістратуру (ЄФВВ), пілотування Єдиного

державного кваліфікаційного іспиту з права (ЄДКІ),

Координатор проектів ОБСЄ в Україні разом з іншими

партнерами організовує публічну дискусію з питань, що

стосуються новітніх підходів у викладанні

адміністративного права.

Дізнатися більше

23 вересня 2020р. Представники 20 юридичних клінік

ознайомилися з головними положеннями

бакалаврського та магістерського стандартів зі

спеціальності «Право», розробленого за підтримки

Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

На Осінньому форумі Асоціації юридичних клінік

України "Потенціал юридичних клінік у модернізації

юридичної освіти", який проходив протягом 17-18

вересня у Києві, були представлені основні положення

вказаних стандартів та обговорено їхній вплив на

розвиток правничої клінічної освіти в Україні.

Дізнатися більше

24 вересня 2020р. Корпоративний сектор може стати

рушійною силою підсилення захисту прав людини –

через чітке дотримання законів, уникнення негативних

наслідків для суспільства від підприємницької

діяльності, або ліквідацію таких наслідків, а також через

підтримку ініціатив соціальної відповідальності.

Координатора проектів ОБСЄ в Україні організував

трансляцію дискусії «Бізнес і права людини в

Центральній та Східній Європі» в рамках Харківського

міжнародного юридичного форуму.

Дізнатися більше

3 липня 2020р. Агентства забезпечення якості вищої

освіти Естонії та Литви висловили підтримку та

готовність допомагати українським колегам у створенні

рекомендацій для забезпечення внутрішніх систем

якості вищої освіти в Україні. Така співпраця була

започаткована під час онлайн зустрічей, організованих

нещодавно Координатором проектів ОБСЄ для

Національного агентства із забезпечення якості вищої

освіти з цими іноземними установами. Дізнатися

більше

14 серпня 2020р. Школи відіграють ключову роль у

формуванні практичних знань та навичок молоді для

реалізації своїх прав, поваги та захисту прав інших

людей. Цього тижня 25 учителів/ок та представників/ць

обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

з усієї України взяли участь у триденному онлайн

тренінгу для зміцнення спроможності впроваджувати

освіту з прав людини у закладах загальної середньої

освіти. Дізнатися більше

21 серпня 2020р. Міністерство освіти і науки

України (МОН) затвердило нові вимоги до магістерських

програм з права, розроблені за підтримки

Координатора проектів. Наказом МОН від 17 серпня

2020 року затверджений стандарт вищої освіти за

спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського)

рівня, який застосовуватиметься вже у 2020/2021

навчальному році. Цим документом встановлюються

вимоги, які мають забезпечити належну якість

магістерських програм з права. Координатор проектів

ОБСЄ у 2019 році підтримував експертні обговорення

проєкту цього стандарту та залучав експертів для

підготовки його остаточного тексту. Дізнатися більше

ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА ОСВІТА 

У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/464142
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1265608873793481
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/464211
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1192984834389219
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1230042494016786
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1236725690015133


ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

МОНІТОРИНГ СУДОВИХ СПРАВ

17 липня 2020р.

✅ Розвиток спроможності громадянського суспільства

та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини здійснювати моніторинг судових

процесів відповідно до кращих міжнародних практик та

методологій;

✅Посилення парламентського контролю за

дотриманням прав дитини, включаючи вільне

вираження поглядів, захист від дискримінації та всіх

форм насильства та зловживань;

✅Підтримка дотримання прав громадян на інформацію,

також з огляду на проблеми, спричинені глобальною

диджиталізацією.

Це ключові нові сфери, що передбачені у оновленій

редакції Меморандуму про співпрацю, підписаного

сьогодні в Києві Послом Генріком Вілладсеном,

Координатором проектів ОБСЄ в Україні, та Людмилою

Денісовою, Уповноваженим Верховної Ради України з

прав людини. Дізнатися більше

30 вересня 2020р. Діти можуть контактувати із

системою правосуддя у різний спосіб - як свідки,

правопорушники чи потерпілі. Дуже важливо, щоб

правосуддя здійснювалося із розумінням та повагою до

прав дитини та врахуванням їхньої вразливості.

Для сприяння дотриманню стандартів правосуддя,

дружнього до дитини, під час судових проваджень у

кримінальних справах та справах про адміністративні

правопорушення, Координатор проектів ОБСЄ надає

підтримку органам влади та громадянському

суспільству в оволодінні навичками моніторингу

судових процесів та застосуванні відповідної

методології. Метою моніторингу є аналіз сучасного

стану дотримання процесуальних прав дитини в Україні

та вироблення рекомендацій для покращення ситуації.

28-30 вересня 2020 року Координатор проектів ОБСЄ в

Україні провів тренінг для 20 громадських активістів,

співробітників Секретаріату Уповноваженого Верховної

Ради України з прав людини та представників

Міністерствf юстиції України. Дізнатися більше

ҐЕНДЕР У СУДОЧИНСТВІ

27 серпня 2020р. З метою просування ґендерно-

чутливого правосуддя Координатор проектів ОБСЄ в

Україні надає підтримку Національній школі суддів

України щодо інтегрування ґендерних аспектів до

програм професійного навчання суддів, та сприяє

розширенню національної мережі ґендерних

координаторів/ок у судах України. 19-21 серпня 2020

року, 12 суддів – членів мережі, взяли участь у

спеціалізованому поглибленому тренінгу, щоб посилити

навички здійснення ґендерно-чутливого правосуддя.

Дізнатися більше

ПІДПИСУЙТЕСЬ на наш 

YOU TUBE КАНАЛ

для відстеження обговорень з 

ключових аспектів реформ у 

сфері правосуддя в Україні

Міжнародний форум 

з практики 

Європейського суду 

з прав людини

Львівський форум 

кримінальної 

юстиції

Обрані частини 

обговорень в рамках 

Харківського 

міжнародного 

юридичного форумуНатисніть тут аби 

підписатись =>
Та багато іншого …

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1205836009770768
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1272023756485326
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1241806286173740
https://youtube.com/channel/UComIkCBvCpXtWOTNPqi9wmg


ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

20 серпня 2020р. Створення умов безпеки від мін та

вибухонебезпечних предметів для територій,

постраждалих від конфлікту є справою комплексною та

вимагає багато часу. Всебічне висвітлення тематики

протимінної роботи може посприяти інформуванню

людей про правила безпечної поведінки в

постраждалих районах. Таке висвітлення також є

важливим у контексті нинішньої розробки регуляторної

системи, яка забезпечить ефективну та скоординовану

роботу всіх учасників процесу, місцевих та міжнародних

організацій. Саме тому Координатор проектів ОБСЄ

організував Прес-тур з гуманітарного розмінування у

Краматорську та Слов’янську, Донецька область, для

12 працівників медіа з різних регіонів України 18 – 20

серпня 2020 року. Дізнатися більше

23 вересня 2020р. Вплив COVID-19 на процеси

гуманітарного розмінування в Україні – у фокусі уваги

учасників круглого столу, організованого

Координатором проектів ОБСЄ у Краматорську. Захід

зібрав представників Міністерства оборони, Державної

служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства

реінтеграції тимчасово окупованих територій,

регіональних, місцевих органів влади, міжнародних

організацій, громадянського суспільства, бізнесу та

сільгоспвиробників. Дізнатися більше

26 вересня 2020р. За сприяння ОБСЄ експерти

Державної прикордонної служби України (ДПСУ)

поглибили знання у сфері кримінального аналізу. Так, 24

та 25 вересня 30 аналітиків ДПСУ з різних регіонів (серед

яких 8 – жінки) пройшли спеціалізований онлайн-тренінг із

застосування кримінального аналізу в сфері протидії

незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових

речовин. Завдяки тренінгу вони вдосконалили свої знання

щодо різних можливостей використання ІТ інструментів у

процесі збору конкретної інформації з відкритих джерел,

а також її аналізу, зокрема, з використанням методології

OSINT; навчилися передовим практикам пошуку ознак

незаконного розповсюдження зброї, боєприпасів та

вибухових речовин у Dark Net, який часто використовують

незаконні угрупування, у т.ч. для торгівлі зброєю,

організації терактів та інших злочинних дій. Дізнатися

більше

ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ 

ОБІГУ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ ТА 

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

29 вересня 2020р. В наш час у всьому світі зростає тиск

на уряди та комерційні установи щодо вдосконалення

контролю над фінансовими потоками для запобігання

легалізації та використанню доходів, отриманих

злочинцями від незаконної діяльності. 24-25 вересня

2020 року Координатор проектів ОБСЄ спільно

з Державною службою фінансового моніторингу

України організував онлайн семінар, який допоміг майже

180 представникам правоохоронних та регуляторних

органів, спеціалістам-практикам з приватного сектору

покращити свої знання про міжнародні інструменти

запобігання відмиванню грошей, а також щодо

використання наявних можливостей для боротьби з

фінансовими злочинами. Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ 

ГРОШЕЙ

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1235624560125246
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1265328460488189
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1267538970267138
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1271277569893278


ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

9 липня 2020р. Одними із об’єктів підвищеної

небезпеки для водних ресурсів України є

хвостосховища – земляні ємності для накопичення

багатотоннажних відходів різних галузей промисловості.

Вони вимагають особливої уваги в контексті ситуації на

Донбасі, насиченому промисловістю регіоні, де бойові

дії підвищують ризики техногенних катастроф.

2019 року Координатор проектів ОБСЄ у партнерстві з

Міністерством енергетики та захисту довкілля України

провів дослідження поточного стану хвостосховищ

трьох підприємств, розташованих у найбільш вразливій

зоні бойових дій. Дані, отримані у ході дослідження,

надали можливість розробити комплекс рекомендацій,

спрямованих на системне підвищення рівня екологічної

і техногенної безпеки, попередження ризиків

виникнення надзвичайних ситуацій та зниження загроз

забруднення водних об’єктів регіону. Дізнатися більше

16 липня 2020р. Українська частина Карпат

оговтується від нещодавньої повені, але рівень

екологічних ризиків та викликів для регіону і не думає

спадати. Місцеві хвостосховища – резервуари з

промисловими відходами – вже певний час

визнавалися проблемою в басейні річки Дністер, але

висока вода зробила цю проблему нагальною, адже

повінь додає навантаження на дамби, що не дають

хімікатам потрапити в річки.

Цього місяця спільний проект ГЕФ/ПРООН/ОБСЄ/ЄЕК

ООН з транскордонної співпраці та сталого управління

водними ресурсами завершив детальне дослідження 31

хвостосховища в басейні Дністра, в яких зберігається

понад 160 мільйонів тон відходів 2-4 класів небезпеки.

За результатами проведеного аналізу підготовлено

резюме та детальні звіти та рекомендації по кожному з

підприємств. Ці звіти будуть направлені відповідним

операторам сховищ та компетентним органам влади в

Республіці Молдова та Україні. Дізнатися більше

4 серпня 2020р. Ефективно спланувати заходи захисту

водних об’єктів неможливо без належного моніторингу

якості водних ресурсів. Так хімічний стан річкового

басейну Сіверського Дінця на сході України є особливо

вразливим через значні промислові навантаження та

нестабільну ситуацію, пов’язану із впливом військових

дій. Тому за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в

Україні, спеціалісти лабораторії моніторингу вод

східного регіону Сіверсько-Донецького басейнового

управління водних ресурсів у м. Слов’янськ, пройшли

п’ятиденне практичне навчання з використання

сучасних методів газової хроматографії для аналізу

вмісту хімічних забруднювачів у воді. Дізнатися більше

28 вересня 2020р. Дністровський проєкт ГЕФ, що

виконується за сприяння Координатора проектів ОБСЄ

в Україні, запросив екологів-активістів, експертів,

науковців, представників громадянського суспільства та

бізнесу, а також всіх інших зацікавлених сторін в

Молдові та Україні долучитися до створення

реалістичного та якісного Стратегічного плану дій для

басейна річки Дністер, надавши коментарі до проєкту

документу, який слугуватиме дороговказом для урядів

обох країн у поліпшенні екологічної ситуації у басейні

на благо людей. Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ

Слідкуйте за нами: 

WEB Facebook YouTube

Пишіть нам: office-pcu@osce.org

Відвідайте нас: вул. Стрілецька 16, 

м.Київ, Україна

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1198289270525442
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1204779379876431
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1222086151479087
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1270383779982657
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/
https://www.youtube.com/channel/UComIkCBvCpXtWOTNPqi9wmg/featured?disable_polymer=1
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