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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

101 працівник (UB та XB): 

4 міжнародних та 97

місцевих

65 жінки / 36 чоловіків

Освітні матеріали для 

школярів з 

ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

16 днів активізму проти ґендерно

зумовленого насильства

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

Відео з серії «Реальні

історії ОБСЄ з життя»

КОМУНІКАЦІЇ

Обладнання для ефективнішого 

контролю за транскордонним рухом 

хімічних речовин

ХІМІЧНА БЕЗПЕКА

ЖОВТЕНЬ – ГРУДЕНЬ 2020

Ефективніша робота в команді заради 

реалізації реформ через діалог

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

Надання необхідної 

інформації для проведення 

вільних та чесних місцевих 

ВИБОРІВ

Керівник місії

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


ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

7 жовтня 2020р. Де я зможу проголосувати на місцевих

виборах 25 жовтня? Які заходи безпеки передбачені

через COVID-19? А я можу піти поспостерігати за

виборами?

Від 7 жовтня 2020р., членам виборчих комісій на місцях,

кандидатам та пересічним виборцям, які хотіли б

отримати актуальну інформацію про різні аспекти

прийдешніх місцевих виборів в Україні, став доступний

чат-бот «ЦВК: Про вибори». Чат-бот – це програма,

заснована на штучному інтелекті, яка була розроблена

за сприяння Координатора проектів для Центральної

виборчої комісії. Чатбот дає відповіді користувачам

відповідно до їх потреб стосовно широкого кола тем у

соціальних мережах Телеграм і Фейсбук Мессенджер.

Дізнатися більше

13 жовтня 2020р. Децентралізація, новий

адміністративно-територіальний поділ, нові обов’язки

посадовців, яких обиратимуть, нове виборче

законодавство – до дня голосування 25 жовтня могла

виникнути така велика кількість питань! Координатор

проектів ОБСЄ підтримує зусилля, спрямовані на

заповнення прогалин у знаннях виборців, членів

виборчих комісій, партій та кандидатів, зокрема,

йдеться про наступне: за підтримки Координатора

проектів з початку жовтня відбулися 288 інформаційних

зустрічей у громадах в різних регіонах країни; Чат-бот

«ЦВК про вибори», презентований для Телеграм і

Фейсбук Мессенджера; розроблені друковані та

аудіовізуальні матеріали про новації цих виборів

активно поширювалися та пропонувалися для ЗМІ.

Дізнатися більше

ВИБОРИ
13 жовтня 2020р. З огляду на реформу

децентралізації, новообрані органи місцевої влади

матимуть більше ресурсів та відповідальності за

добробут своїх громад. Тому вкрай важливо, щоб

виборці повною мірою знали про всі ці зміни. Також

нещодавні зміни у законодавстві створюють

необхідність для багатьох учасників виборчих процесів

підвищити обізнаність у багатьох аспектах

волевиявлення. На цій сторінці зібрані ресурси та

матеріали, створені Координатором проектів ОБСЄ,

щоб допомогти заповнити інформаційні прогалини

напередодні голосування. Дізнатися більше

21 жовтня 2020р. Вже третина територіальних

виборчих комісій користується Електронним кабінетом

ТВК – цифровим інструментом, створеним за підтримки

Координатора проектів ОБСЄ, щоб полегшити

адміністративну роботу в управлінні виборчими

процесами.

Опубліковане відео було розроблено Координатором як

навчальний матеріал, що ілюструє можливості

автоматизації виборчих процесів на прикладі

генерування одного з документів для дільничних

виборчих комісій – шаблону протоколів ДВК. Це лише

одне серед багатьох завдань, що може виконувати

електронний кабінет. Дізнатися більше

4 листопада 2020р. Тоді як всі з нетерпінням чекали на

офіційні результати місцевих виборів, ознайомитися з

ними тепер можна і у чат-боті «ЦВК: Про вибори»,

розробленому за підтримки Координатора проектів

ОБСЄ. Просто треба натиснути на кнопку «Результати»

в меню чат-боту, обирати свою громаду і ознайомитись

із результатами по всіх типах виборів, що відбулись у

цій громаді 25 жовтня. Дізнатися більше

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1278249105862791
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1283406852013683
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/466911
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1290874567933578
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1303674266653608


ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

9-30 жовтня 2020р. Координатор проектів ОБСЄ в

Україні спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів

України організував серію регіональних онлайн

обговорень «Розробляємо нову національну стратегію

сприяння розвитку громадянського суспільства в

Україні».

Ці онлайн заходи дали змогу обговорити на

всеукраїнському рівні напрацювання робочої групи з

питань підготовки проекту Національної стратегії

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

документу, а також визначити ключові пріоритети у

сфері сприяння розвитку громадянського суспільства,

які незабаром мають бути реалізовані. Дізнатися

більше

11 листопада 2020р. Публічні консультації

допомагають продукувати рішення, які враховують

реальні потреби людей, це інструмент, завдяки якому

можна і точно виявити сутність проблеми і визначити

шляхи її вирішення. Хоча такий підхід вже можна

знайти в окремих елементах правового поля, але

ухвалення рамкового закону допоможе розширити та

унормувати практику використання публічних

консультацій, зробити її універсальними елементом

розробки політик.

23 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив

та передав на розгляд Парламенту Проєкт закону про

публічні консультації, який був підготовлений за

експертної підтримки Координатора проектів ОБСЄ. Ця

підтримка включала в себе й проведення обговорень за

участю громадянського суспільства та органів влади.

Дізнатися більше

ГРОМАДЯНСЬКЕ 

СУСПІЛЬСТВО

3 жовтня 2020р. 18 громад підконтрольної уряду

частини Луганської та Донецької області восени 2020

не обирали своє керівництво, і рішення про

відтермінування цих виборів вимагало прояснення та

діалогу між відповідальними органами влади та

місцевими представниками. Тому, для підсилення

взаєморозуміння сторін в цьому важливому питанні в м.

Сєвєродонецьк та в м. Краматорськ відбулися діалогові

круглі столи, організовані Координатором на запит та у

співпраці з Міністерством розвитку громад та територій

України та обласним керівництвом. Дізнатися більше

19 жовтня 2020р. Діалог – корисний інструмент не

тільки для вирішення гарячих конфліктів, а і для

побудови взаємодії в команді в процесі впровадження

реформ. 21 представник керівного складу Міністерства

інфраструктури України та підвідомчих організацій

пройшли проведений Координатором тренінг

«Налагодження діалогу та ефективної взаємодії в

державному органі». Дізнатися більше

12-26 листопада 2020р. Координатор проектів ОБСЄ в

Україні спільно з Національним агентством України з

питань державної служби та Українською школою

урядування запустили загальну короткострокову

програму підвищення кваліфікації державних

службовців «Культура державної служби» в рамках

проекту «Сприяння діалогу щодо реформ в Україні».

Дізнатися більше

30 грудня 2020р. «Це просто must have як для

експертів-консультантів з реформ, так і для державних

службовців» - це один із відгуків учасників навчання в

рамках Програми підготовки фасилітаторів групових

обговорень у освітній сфері, яку Координатор проектів

провів в листопаді-грудні 2020 р для 15 представників

Міністерства освіти і науки України. Навчальна частина

програми складалася із трьох тренінгових модулів з

основ діалогу та роботи з конфліктами, комунікаційних

компетенцій фасилітатора та навичок роботи із

групами. Дізнатися більше

ДІАЛОГ

https://fb.me/e/1wqgj06cm
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1310284049325963
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https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1344246629263038


ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

6 жовтня 2020р. Тоді як децентралізація змінює

адміністративний ландшафт країни, громади отримують

більше ресурсів та відповідальності за свій добробут. У

таких умовах зростає і роль та важливість місцевих

ЗМІ, економічно незалежних та здатних неупереджено

інформувати громадян про всі аспекти місцевого життя.

Щоб оцінити вплив децентралізації на місцеві ЗМІ,

виявити проблеми та запропонувати шляхи їх

вирішення, Координатор проектів проводить

опитування серед редакторів та керівників місцевих

медіа усіх форм власності, а також серед керівників та

представників комунікаційних відділів об’єднаних

громад. Мета опитування – зібрати та проаналізувати

дані щодо роботи місцевих ЗМІ в умовах

децентралізації, вивчити специфіку їхньої взаємодії з

партнерами, особливо, об’єднаними громадами,

прояснити ситуацію в економіці місцевих медіа в Україні

та визначити найбільш результативні напрямки

підтримки розвитку місцевих медіа. Дізнатися більше

6 жовтня 2020р. Українські журналісти досить критично

оцінюють рівень дотримання стандартів у вітчизняному

медійному середовищі, хоча й мають кращу думку про

професійний рівень ЗМІ, в якому працюють.

Опублікована інфографіка демонструє підсумки

відповідей медійників на питання щодо того, наскільки,

на їхню думку, реалізовано дотримання професійних

принципів у власному ньюзрумі та в українських медіа в

цілому. Учасників опитування просили оцінити

дотримання наступних стандартів: Достовірність;

Точність; Повнота інформації; Відокремлення фактів від

коментарів; Баланс точок зору, думок; та

Оперативність. Ці дані є частиною підсумків

дослідження, проведеного на замовлення

Координатора проектів ОБСЄ для визначення шляхів

зміцнення саморегулювання як інструменту підвищення

якості журналістики. Дізнатися більше

12-20 листопада 2020р. Серія з чотирьох одноденних

тренінгів в рамках 3-го модуля школи з підвищення

кваліфікації, організованої Координатором проектів

ОБСЄ, була орієнтована на представників ЗМІ, які

нещодавно змінили форму власності з державної на

приватну та нині долають виклики пов’язані із змінами

адміністративно-територіального устрою (укрупнення

районів та об’єднання громад).

Під час заходу учасники отримали практичні навички з

ефективного менеджменту, ознайомилися з

особливостями ведення фінансової, юридичної,

господарської діяльності місцевих ЗМІ в громадах.

Дізнатися більше

РОЗВИТОК МЕДІА

2 грудня 2020р. Координатор проєктів ОБСЄ в Україні

спільно з Міністерством культури та інформаційної

політики України та Комісією з журналістської етики

провели онлайн обговорення “Модель уповноваженого

з дотримання стандартів в індивідуальних медіа - як її

запровадити в Україні?”

Як в кризові час втримати лояльність своєї аудиторії?

Як бути для неї надійним джерелом інформації? На

заході обговорювалися такі питання та модель роботи

Уповноваженого з дотримання стандартів в

індивідуальних медіа, впровадження якої допоможе

посилити зв'язок з аудиторією, показати реальні робочі

інструменти впливу аудиторії на медіа та реагування на

скарги, а також залучити користувачів, які будуть

довіряти медіа, що поважають стандарти. Дізнатися

більше

9-13 грудня 2020р. Координатор та Аспен Інститут Київ

організували та провели семінар “Медіа та реальність:

виміри відповідальності” для представників медіа

сфери. Семінар був покликаний створити платформу

для діалогу між представниками і представницями

медіа-спільноти про значення засобів масової

інформації для становлення демократії, розбудови

громадянського суспільства, розвитку практик доброго

врядування та попередження конфліктів,

представлення інтересів спільнот. Дізнатися більше

9-13 грудня 2020р. Координатор проектів разом із

Державним комітетом телебачення та радіомовлення

України провели Онлайн-презентацію рекомендацій

для місцевих та регіональних ЗМІ. В ході події були

презентовані рекомендації, розроблені групою

експертів на основі комплексного дослідження процесів,

які відбуваються в редакціях, факторів впливу на їх

роботу, викликів у взаємодії з громадами в процесі

децентралізації. Дослідження проводилося протягом

жовтня-листопада 2020 року, і включало, серед іншого,

опитування редакторів та керівників місцевих медіа усіх

форм власності та усіх типів. Дізнатися більше

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1276674542686914
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1277504709270564
https://www.facebook.com/events/804190917082934/
https://www.facebook.com/events/727024981555266/
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1297383393949362
https://www.facebook.com/events/2834248920235970/


БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

2 листопада 2020р. Навчання правоохоронців має

бути максимально практичним і наближеним до реалій.

Вперше курсанти семи українських вищих навчальних

закладів системи МВС України засвоювали навички

протидії торгівлі людьми, проходячи симуляційну

вправу - квест, організовану Координатором проектів

ОБСЄ в Україні в м. Дніпро 28 – 30 жовтня 2020р.

Двадцять курсантів поділилися на три команди, щоб

позмагатися у проходженні детально розробленого

сценарію на основі життєвих подій із залученням

підготовлених акторів. Дізнатися більше

2 грудня 2020р. У Міжнародний день боротьби за

скасування рабства, що відзначається 2 грудня, варто

згадати, що цьогорічна пандемія також, на жаль,

підвищує і ризики торгівлі людьми. Погіршення

економічних умов, введення карантину призвели до

повної або часткової втрати роботи частини наших

громадян, що змушує їх шукати заробітку за кордоном

та іноді погоджуватися на досить ризиковані пропозиції.

Зловмисники та шахраї можуть скористатися нагодою

та вразливим становищем людей, щоб залучити їх до

експлуатації та торгівлі людьми використовуючи

різноманітні шахрайські схеми. Координатор проектів

ОБСЄ розробив онлайн КВІЗ, який допоможе вам

зрозуміти, чи добре Ви обізнані з ризиками та

небезпеками працевлаштування за кордоном.

Дізнатися більше

КІБЕРБЕЗПЕКА

18 грудня 2020р. Координатор проектів ОБСЕ в Україні

передав Українській школі урядування 20 комплектів

ноутбуків із відповідним ліцензованим програмним

забезпеченням, що допоможе проводити тренінги для

чинних державних службовців. УШУ, є закладом

післядипломної освіті Національного агентства України

з питань державної служби, завдання якого -

підвищення кваліфікації для держслужбовців у багатьох

сферах, але сьогоднішній захід є першим результатом

партнерства з ОБСЄ у розробці і впровадженні освітніх

програм з кібербезпеки і кібергігієни. Дізнатися більше

1 жовтня 2020р. За даними Департаменту кіберполіції,

кількість звернень громадян до її сервісного центру

цього року вже майже подвоїлася порівняно з минулим

роком: понад 25 тис. Дзвінків протягом січня – вересня,

тоді як за весь минулий рік трохи більше 13 тис.

Найбільше скаржаться на онлайн-шахрайства (понад

16 тис. Звернень цього року).

З огляду на це кіберполіція готується до трансформації

своїх підрозділів у більш ефективну та сервісно-

орієнтовану службу, яка зможе краще дбати про захист

українців від злочинців у цифровому просторі. Щоби

підтримати цей процес, протягом 14-30 вересня

Координатор проектів ОБСЄ в Україні провів для всіх

керівників цієї служби серію підготовчих триденних

тренінгів, спрямованих на підсилення лідерських

якостей, здатності організувати та забезпечувати

командну взаємодію та реалізовувати сервісний

принцип роботи. Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1302128990141469
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1327588844262150
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1339728109714890
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1273101556377546


БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

28 листопада 2020р. Подолати проблему домашнього

насильства неможливо самим лише підсиленням

відповідальності чи активізацією правоохоронних

органів. Саме тому Координатор проектів ОБСЄ в

Україні долучився до розробки та впровадження

Типової програми для кривдників разом з експертами

соціальної сфери та психологами. ЇЇ основна мета –

корекція агресивної поведінки аб’юзерів, формування

соціально прийнятних норм, гуманістичних цінностей та

ненасильницької поведінки. Дізнатися більше

29 листопада 2020р. Люди, що переживають

психологічне чи економічне насильство від партнерів

та/або інших членів родини, здебільшого не

звертаються по допомогу. До Служби «102» або на

«гарячі лінії» підтримки телефонують уже тоді, як

доходить до фізичної розправи, і то не завжди.

Насильство починається ще на етапі психологічного

тиску, і його часто не помічають або не усвідомлюють.

Ми навели перелік деяких ознак того, що людина

страждає від психологічного домашнього насильства.

Дізнатися більше

29 листопада 2020р. Цього року українських

інфлюенсери, громадські активісти та блогери

продовжують долучатись до ініціативи з протидії

домашньому насильству. Разом із Координатором

проектів ОБСЄ в Україні вони діляться своїми історіями,

висловлюють думки на цю важливу для світу тему в

рамках кампанії “16 днів проти ґендерно зумовленого

насильства”. Дізнатися більше

30 листопада 2020р. В рамках підтримки кампанії “16

днів активізму проти ґендерно зумовленого насильства”

Координатор проектів ОБСЄ в Україні нагадує, що до

основних проявів домашнього насильства відносять

наступне: фізичне, економічне, психологічне та

сексуальне насильство. Дізнатися більше

11 грудня 2020р. Реальна допомога починається тоді,

коли є кому зателефонувати у складній ситуації.

Оператори всіх “гарячих ліній” із попередження та

протидії домашньому насильству знають, як говорити з

тими, хто відчайдушно шукає підтримки. До кожного з

нас також за порадою можуть звернутись друзі, родичі,

чи колеги, що потрапили в біду. Ми запропонували

декілька порад від досвідчених операторів служб

підтримки: для таких розмов. Дізнатися більше

ГЛОБАЛЬНА КАМПАНІЯ 

«16 ДНІВ АКТИВІЗМУ ПРОТИ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА»

Координатор проектів долучається до міжнародної

кампанії «16 днів активізму проти ґендерно

зумовленого насильства», яка щорічно проходить з 25

листопада по 10 грудня. В рамках цієї ініціативи ООН

Координатор проводить інформаційну кампанію з

підвищення обізнаності людей про проблематику

домашнього насильства. На цій сторінці зібрані корисні

ресурси для всіх, хто схоче приєднатися до кампанії.

24 листопада 2020р. Напередодні кампанії «16 днів

активізму проти ґендерно зумовленого насильства»

Координатор проектів ОБСЄ організував пілотний прес-

тур для журналістів та лідерів думок. Він отримав

символічну назву-слоган «Обережно, двері

зачиняються», бо під час локдауну ризики залишитись

наодинці з такою складною проблемою, як домашнє

насильство, можуть підвищуватися. Дізнатися більше

25 листопада 2020р. Починаючи з Міжнародного дня

боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок,

Координатор продовжив активно інформувати

аудиторію про інструменти захисту від усіх видів

домашнього насильства. Згідно з дослідженням ОБСЄ

«Добробут і безпека жінок», презентованого у 2019

році, 67% опитаних українок зазнали психологічного,

фізичного або сексуального насильства з боку партнера

або іншої особи. Дізнатися більше

26 листопада 2020р. Де отримати допомогу у разі,

якщо ви страждаєте від домашнього насильства? Куди

телефонувати, якщо стали його свідком? Дізнатися

більше

27 листопада 2020р. Пандемія та умови жорсткого

карантину підвищують ризики насильства в родинах.

Вже під час першої, весняної, хвилі Національна

«гаряча» лінія «Ла Страда-Україна» фіксувала різке

зростання кількості звернень по допомогу в квітні та

травні. Ще в квітні Координатор проектів ОБСЄ в

Україні передав в регіони інформаційні постери з

попередженням про ці ризики; матеріали, що містять

корисні посилання на ресурси, де і як можна отримати

допомогу, актуальні й сьогодні Дізнатися більше

1 грудня 2020р. Запропонували підбірку ключових

досягнень Координатора проектів ОБСЄ в Україні в

боротьбі з домашнім насильством за останні декілька

років. Дізнатися більше

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1323411284679906
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1323421411345560
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1325306057823762
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1326053621082339
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1334573050230396
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/470952
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1320707141616987
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1321431341544567
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1322358271451874
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1323415761346125
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1326805661007135


ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

16 жовтня 2020р. На даний момент на розгляді Вищого

антикорупційного суду перебуває 176 справ, і 20

особам вже було винесено вирок за результатами

розслідувань, проведених НАБУ та САП. Це статистика

Суду за перший рік його роботи. Ефективність розгляду

справ, пов’язаних з корупцією, може бути підвищена

шляхом формування послідовної практики, і Суд вже

має чималу кількість рішень у сфері судового контролю

за досудовим розслідуванням – інструменту, що

гарантує, аби обшук, відео/аудіо спостереження чи інше

обмеження конституційних прав і свобод з боку

правоохоронних органів було виправданим та

законним. Крім того, Суд може покластись на існуючу

практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ),

щоб подбати про відповідність підходів міжнародним

стандартам. Щоб допомогти Суду в цьому, 13-14

жовтня 2020 року Координатор проектів ОБСЄ

організував захід для 20 суддів Вищого

антикорупційного суду. Дізнатися більше

11-13 листопада 2020р. Координатор проектів у

співпраці з Міністерством освіти та науки України та

Національним юридичним університетом ім. Ярослава

Мудрого організував для викладачів кримінального

права та аспірантів з відповідної спеціальності Осінню

школу «Лабораторія кримінальної правотворчості». Для

проведення школи було запрошено провідних

українських та міжнародних експертів у галузі

кримінального права. Дізнатися більше

17 грудня 2020р. Координатор проектів разом із

Вищим антикорупційним судом та Інститутом держави і

права ім. В.М. Корецького Національної академії наук

України провели IV Київський Полілог «Антикорупційна

криза в Україні: причини, наслідки та уроки». Під час

заходу урядовці, юристи, науковці, представники

громадянського суспільства обговорили причини

антикорупційної кризи в України, роль конституційної

юстиції у подоланні її наслідків, а також проблеми

модернізації антикорупційної політики. Дізнатися

більше

3-5 грудня 2020р. Учасники поглибленого тренінгу з

практичних аспектів складання конституційної скарги та

її гендерного виміру мали змогу вдосконалити свої

практичні навички та знання. Захід об’єднав 18

учасників з 10 регіонів України - представників

правозахисних НУО, юридичних клінік, органів

державної влади, адвокатів, практикуючих юристів та

вчених. Наступного року Координатор проектів планує

продовжити навчання з даної тематики, розширюючи

коло питань, що відносяться до різних галузей права,

які порушуються суб’єктами права в конституційних

скаргах. Дізнатися більше

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ

9-11 листопада 2020р. 143 учасника з 21 регіону

України отримали можливість детально вивчити

питання практичного застосування поняття людської

гідності в аргументації конституційних скарг та його

співвідношення з концептом гендерної рівності під час

онлайн-тренінгу, організованому Координатором

проектів. В заході брали участь представники

юридичних клінік, неурядових організацій та органів

державної влади, адвокати, науковці та студенти. Це

був вже другий з серії тренінгів щодо практичних

аспектів застосування конституційної скарги та її

гендерного виміру. Дізнатися більше

КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ, 

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1237774053243630
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1184524515235251
https://www.facebook.com/events/822682368554733/
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1333807460306955
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1314850572202644


ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

9-10 грудня 2020р. Координатор проектів спільно з

проектом Ради Європи «Подальша підтримка

виконання Україною рішень у контексті статті 6

Європейської конвенції з прав людини», що

фінансується Фондом з прав людини; Верховним

Судом, Національною школою суддів України та

Львівським національним університетом ім. Івана

Франка провели IX Щорічний міжнародний форум з

практики Європейського суду з прав людини.

Це платформа для обговорення важливих питань щодо

застосування практики Європейського суду з прав

людини та її впливу на Україну для усіх гілок державної

влади в Україні, суддів ЄСПЛ, правників, науковців,

неурядових організацій та експертів у галузі захисту

прав людини. З часу започаткування Форуму у 2012

році, понад 2,000 фахівців взяли участь у заході у

форматі офлайн та онлайн. Дізнатися більше

18 грудня 2020р. Викладачі права, студенти-правники,

керівництво юридичних університетів взяли участь у

презентації освітнього курсу «Правові дослідження,

міркування та письмо», організованому Координатором

спільно з Українським Католицьким університетом.

Зараз цей курс є пілотним для студентів 1-го курсу

бакалаврської програми права Українського

католицького університету. Автори та викладачі курсу

представили зміст курсу та поділилися труднощами, що

виникають під час розробки та впровадження такої

інноваційної юридичної дисципліни в Україні, а також

першими враженнями та досвідом викладання

юридичної аргументації для студентів правників.

Дізнатися більше

7 листопада 2020р. Удосконалення якості вищої освіти

можливо забезпечити через створення та розвиток в

університетах систем внутрішнього забезпечення

якості. Вони дозволяють університетам самостійно

контролювати якість освітніх програм, якість

викладання та результатів навчання, а також

зорієнтувати освіту на реальні потреби студентів. Дані

проведеного за підтримки Координатора опитування

було покладено в основу Проекту рекомендацій щодо

систем внутрішньої якості, розробленого і

презентованого Координатором проектів членам

Національного агентства із забезпечення якості вищої

освіти під час сесії стратегічного планування, яка

відбулася 28-30 жовтня у Чернігівській області.

Дізнатися більше

15 грудня 2020р. Правники зможуть дізнатися більше

про те, як використовувати технологічні інновації при

наданні правничих послуг завдяки освітньому серіалу

«Цифрові юристи», розробленому за підтримки

Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Серіал, який

вже доступний на національній онлайн-платформі з

цифрової грамотності «Дія.Цифрова освіта»,

складається з 4 серій тривалістю 5-8 хвилин. Дізнатися

більше

ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА ОСВІТА 

У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

https://www.facebook.com/events/702651080358461/
https://www.facebook.com/events/1004046663422277/
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1306577016363333
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1337824593238575
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14 жовтня 2020р. 736 вибухонебезпечних предметів

було знайдено в районі залізничної станції Світанок,

Ніжинського району Чернігівської області. Підривники та

82-мм реактивні снаряди – залишок трагічного епізоду

Другої світової. 14 жовтня 1943 року ешелон

чехословацьких солдатів прямував допомагати

звільненню Києва від нацистів, але під час зупинки

стався авіаційний наліт, 54 людини загинуло, велика

кількість боєприпасів випала з вагонів. Загін з 6 саперів

Державної спеціальної служби транспорту витратив

п’ять днів на пошук та безпечне вилучення цих залишків

війни, які були присипані землею поруч з діючою

залізничною колією, ліквідувавши потенційну загрозу

для пасажирів потягів та місцевої громади.

Координатор проектів ОБСЄ допомагає українським

операторам розмінування, в тому числі й

Держспецтрансу, проводить навчання, надає

обладнання, але також і підтримує розробку

нормативної бази для творення системи гуманітарного

розмінування. 12 жовтня 2020 року Посол Генрік

Вілладсен відвідав с. Світанок для участі в церемонії

вшанування пам’яті чеських та словацьких воїнів.

Дізнатися більше

26 жовтня 2020р. У вересні та жовтні, Координатор

доставив 22 700 розмальовок та 8 000 щоденників з

роз’ясненнями мінної небезпеки до Краматорського

управління Міністерства з питань реінтеграції

тимчасово окупованих територій України для

подальшого поширення матеріалів на підконтрольних

уряду територіях Луганської та Донецької областях. Під

час занять з інформування про мінну небезпеку у

Краматорській українській гімназії та Слов’янській

загальноосвітній школі №13 частина матеріалів була

передана командою Координатора проектів з питань

протимінної діяльності. Дізнатися більше

28 грудня 2020р. Очищення від вибухонебезпечних

предметів територій, які постраждали внаслідок

конфлікту, є важливою складовою забезпечення

безпеки для місцевих жителів. Водночас, вирішення

цього питання потребує значних витрат, тому дуже

важливо забезпечити ефективне та результативне

використання ресурсів та активів усіх причасних

організацій та установ. З 30 листопада до 3 грудня 2020

року Координатор проектів ОБСЄ разом з Женевським

міжнародним центром з питань гуманітарного

розмінування провели онлайн-курс «Організація

ефективної роботи у протимінній діяльності».

Дізнатися більше

2 жовтня 2020р. Координатор проектів розпочав

пілотування щойно розробленої рекомендованої

програми навчання рятувальників з реагування на

хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні надзвичайні

ситуації. 1-2 жовтня 2020р. група з 28 керівників

регіональних відділів РХБЗ Державної служби

надзвичайних ситуацій України та представники

Національного університету цивільної оборони

отримала можливість підвищити свій рівень знань в

рамках організованого Координатором дводенного

тренінгу для тренерів на основі першої частини цієї

програми. Дізнатися більше

20 листопада 2020р. Трагічна помилка працівника на

виробництві, під час зварювальних робіт вибухає балон

з киснем, і ось дах складу великого приватного

підприємства з виробництва маргарину охоплено

полум’ям. Локальна надзвичайна ситуація швидко

набуває дедалі небезпечнішого масштабу, адже на

підприємстві зберігаються значні запаси сірки та аміаку,

що використовуються у виробничих процесах. Цей

уявний сценарій подій, що цілком могли відбуватися в

реальному житті багатьох регіонів України, ліг в основу

тематичних командно-штабних навчань, проведених

для державних органів Координатором проектів.

Дізнатися більше

9 грудня 2020р. На церемонії в Києві Державна

прикордонна служба України та Державна митна

служба України отримали від Координатора проектів

ОБСЄ в Україні обладнання та довідкові матеріали в

рамках зусиль щодо посилення контролю за

транскордонним переміщенням хімічних речовин.

“Жодна сучасна економіка не може зараз існувати без

активного переміщення хімічної продукції через її

кордони. У цій сфері також зростають ризики злочинної

діяльності, будь то спроба контрабанди або

запланована терористична діяльність із використанням

контрольованих речовин,” зазначив Генрік Вілладсен,

Координатор проектів ОБСЄ. Дізнатися більше

ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ ХІМІЧНА БЕЗПЕКА

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1284111338609901
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1295390237482011
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1346937168993984
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1274045169616518
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1322093528145015
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1155387704815599
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21 грудня 2020р. 570 одиниць зброї – як вогнепальної,

так і холодної; 23,7 тис. боєприпасів; 17,8 кілограмів

вибухівки – ці цифри ілюструють спроби контрабанди,

які Державна прикордонна служба України не

допустила лише за 9 місяців поточного року. 16 – 18

грудня 25 співробітників ДПСУ (серед яких 6 – жінки) з

різних регіонів пройшли онлайн-тренінг, під час якого

ознайомилися з кращими стандартами та практиками,

що використовують #ОБСЄ та країни ЄС з метою

протидії незаконному переміщенню зброї, боєприпасів

та вибухових речовин. Дізнатися більше

10-11 грудня 2020р. Прориви в галузі інформаційних

технологій, збільшення використання криптовалют та

впровадження віртуальних активів – всі ці неймовірно

швидкі зміни є викликом для систем фінансового

моніторингу, яка покликана запобігати відмиванню

грошей та фінансуванню тероризму. Більше 250

практиків із правоохоронних та регуляторних органів,

суб'єктів фінансового моніторингу приватного сектору

долучились до обговорення останніх тенденцій у цій

галузі на заході, організованому Координатором

проектів ОБСЄ в Україні спільно з Державною службою

фінансового моніторингу України 10-11 грудня 2020 р. у

Львові. Дізнатися більше

17 жовтня 2020р. Вже декілька років поспіль

Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримує

розвиток системи моніторингу у найбільш вразливому

річковому басейні Сіверського Дінця, бо без належної

системи моніторингу неможливо спланувати ефективні

заходи для збереження та захисту водних ресурсів.

Аби залучити молодь до активних дій в сфері охорони

Координатор проектів 9 жовтня провів у Святогорську

майстер-клас з моніторингу вод для неодноразових

переможців конкурсу «Сіверський Донець очима

молоді» в номінації дослідницьких робіт.

Учасники мали можливість дізнатися про сучасні

принципи моніторингу вод та особливості роботи

лабораторії хімічного аналізу вод, обговорити основні

проблеми водних ресурсів річкового басейну, а також

розглянути поняття екологічного стану річки, що

визначається не лише хімічними показниками, але й за

біологічними характеристиками та фізичними

параметрами ріки. Дізнатися більше

29 грудня 2020р. 545 тон риби - це приблизний обсяг

щорічного вилову рибалок-любителів у Дністрі.

Порівняльний аналіз загального промислового вилову в

Нижньому Дністрі разом із лиманом показав, що

аматорський вилов становить близько 25% від

загального видобутку рибного ресурсу.

Ось деякі з ключових висновків звіту «Оцінка впливу

рекреаційної риболовлі на рибні запаси в Нижньому

Дністрі», підготовленого цього року в рамках проекту

ГЕФ «Сприяння транскордонному співробітництву та

комплексному управлінню водними ресурсами в

басейні річки Дністер”, який виконується за підтримки

Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Дізнатися

більше

ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ 

ОБІГУ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ ТА 

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ

ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ 

ГРОШЕЙ

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%94?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1341803719507329
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1338276589860042
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1287111748309860
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1344158745938493
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27 жовтня 2020р. ОБСЄ приєдналася до відзначення в

світі 20-ї річниці Резолюції Ради Безпеки ООН 1325

«Жінки. Мир. Безпека». Ця резолюція стала першим з

серії таких рішень, що визнає різний вплив збройних

конфліктів на жінок та чоловіків, а також закликає до

розширення змістовної участі жінок у процесах

створення умов для миру. ОБСЄ – найбільша світова

безпекова організація, що об’єднує 57 держав-учасниць

з населенням понад мільярд людей – наполегливо

працює над реалізацією порядку денного «Жінки. Мир.

Безпека». Дізнатися більше

31 жовтня 2020р. Спеціальна моніторингова місія

ОБСЄ в Україні та Координатор проектів ОБСЄ в

Україні відзначили 20-ту річницю Резолюції № 1325

Ради Безпеки ООН вшануванням доробку жінок і

дівчат у сприянні забезпеченню миру та безпеки. Ця

знакова резолюція визнає, наскільки різноплановою є

діяльність жінок і дівчат у сприянні встановленню

сталого миру та закликає до їх всеосяжного та

істотного залучення до цієї роботи.

З огляду на те, що цього тижня Уряд України ухвалив

новий Національний план дій із виконання Резолюції

№ 1325 Ради Безпеки ООН, Координатор проектів

ОБСЄ в Україні запевнив, що і надалі надаватиме

дієву підтримку відповідним органам влади для її

виконання. To learn more

13 грудня 2020р. Наша сторінка перетнула межу у

10,000 лайків! Ми надзвичайно вдячні нашій аудиторії

за те, що Ви цінуєте нашу роботу і зміст нашої

сторінки! To learn more

24 жовтня 2020р. Екологічні загрози потребують

особливої уваги у контексті кризи в та навколо

України. Бойові дії у східній частині країни призводять

до численних порушень роботи підприємств в регіоні,

відомому своєю важкою промисловістю та хімічним

виробництвом. Координатор проектів ОБСЄ допоміг

проаналізувати ці загрози, щоб надати особам та

інституціям, відповідальним за ухвалення рішень,

інформацію, потрібну для запобігання потенційних

катастроф. Інші аспекти допомоги включають

підсилення здатності органів влади слідкувати за

ситуацією та бути готовими до ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій.

В опублікованому відео згадується низка аналітичних

матеріалів, підготовлених за підтримки Координатора

проектів ОБСЄ. Дізнатися більше

ВІДЕО З СЕРІЇ «РЕАЛЬНІ ІСТОРІЇ ОБСЄ З ЖИТТЯ»

Конфлікти в будь-якій формі значною мірою впливають на життя цивільного населення. Як найбільша регіональна

безпекова організація з співробітництва в Європі, ОБСЄ у своїй роботі на місцях тісно співпрацює із урядами країни над

розв’язанням конфліктів та кризових ситуацій, підвищуючи рівень життя людей з місцевих громад. Одним з таких

представництв є Координатор проектів ОБСЄ в Україні..

https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1296274007393634
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1299406553747046
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1336343476720020
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1292869671067401
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine
https://www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects/posts/1292869671067401
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Слідкуйте за нами: 

WEB Facebook YouTube

Пишіть нам: office-pcu@osce.org

Відвідайте нас: вул. Стрілецька 16, 

м.Київ, Україна

6 листопада 2020р. Якість та достатня кількість води в

сьогоднішніх реаліях викликає занепокоєння, адже

кліматичні зміни та промисловий розвиток впливають

на доступність цього ресурсу в усьому світі. На сході

України, де розташовані численні підприємства, вода

часто є тим чутливим ресурсом, відсутність доступу до

якого є приводом для серйозного занепокоєння.

Координатор проектів допоміг із заснуванням системи

моніторингу у відповідності до міжнародних стандартів

для покращення спроможності виявляти та вчасно

реагувати на можливі загрози забруднення. Дізнатися

більше

20 листопада 2020р. Сучасні технології ведення

бойових дій залишають по собі великі території

забрудненими мінами, снарядами та бомбами, що не

розірвалися. Ця небезпечна спадщина залишається

загрозою для мешканців сходу України, навіть там, де

військові дії завершилися роки тому.

Координатор проектів допоміг із розробкою програми

розмінування, включно із відповідним законодавствам

та нормативною базою, які дозволяють ефективніше

координувати зусилля усіх залучених структур. По

завершенню робіт місцеві жителі отримують

сертифікат-підтвердження того, що їх ділянку було

розміновано у відповідності до найвищих стандартів.

Дізнатися більше

30 жовтня 2020р. Нещодавнє регіональне дослідження

ОБСЄ підтвердило той факт, що військові конфлікти

додатково погіршують ситуацію із насиллям проти жінок

через те, що економічні та соціальні негаразди і

психологічні травми ще більше сприяють

розповсюдженню фізичного домашнього насильства.

Ухвалена 20 років тому резолюція Ради Безпеки ООН

1325 «Жінки. Мир. Безпека» закликає вживати всіх

заходів до подолання гендерно-обумовленого

насильства щодо жінок. Координатор проектів у тісній

співпраці із місцевою поліцією допомагає зробити

реагування правоохоронних органів на випадки

домашнього насильства більш орієнтованими на

допомогу громадянам та ефективними. ОБСЄ

допомогла із розробкою відповідних законодавчих

положень та інструкцій, а також провела для

співробітників поліції тренінги із інтерактивними

моделями та вправами з симуляцією реальних викликів

на випадки домашнього насилля. Дізнатися більше

13 листопада 2020р. Через кризу в та навколо України

майже 1.5 млн. людей були вимушені залишити свої

домівки. В демократичних країнах право громадянина

голосувати та брати учать у виборах є невід’ємним

правом людини. Тепер кожен може взяти участь у

прийдешніх місцевих виборах не зважаючи на те, чи є

ця людина внутрішньо переміщеною особою, чи ні. А

все – завдяки єдиному цифровому Державному реєстру

виборців, який Координатор проектів ОБСЄ в Україні

допоміг створити. Дізнатися більше
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