
Організація 
з безпеки та  
співробітництва 
в Європі
Координатор проектів 
в Україні



Про нас
Координатор проектів ОБСЄ 

в Україні у відповідності до 

свого мандату планує, реалізує, 

та здійснює моніторинг 

проектів у сфері військово-

політичного, економічного, 

екологічного та людського 

вимірів безпеки, залучаючи до 

цієї діяльності як урядові, так і 

неурядові структури України.

З 2016 року, Координатор 
проектів ОБСЄ (далі – 
Координатор) працює 
над реалізацією чотирьох 
стратегічних завдань:

 • Підтримка урядових 
реформ, що підсилюють 
виконання Україною своїх 
зобов’язань в рамках 
ОБСЄ;  

 • Розбудова діалогу між 
різними секторами 
суспільства;

 • Допомога у загальному 
реагуванні ОБСЄ на 
наслідки кризи всередині 
та навколо України;

 • Координація своєї 
програмної та проектної 
діяльності із загальним 
завданням ОБСЄ, а 
також узгодження 
своїх завдань із іншими 
установами ОБСЄ.

Усі проекти розробляються 
на запит уряду України 
та його партнерів, і 
реалізуються після 
отримання погодження від 
Міністерства закордонних 
справ України. 

Історія

Координатор проектів 
ОБСЄ в Україні був 
утворений Постійною 
Радою ОБСЄ 
1 червня 1999 року.

Координатор проектів 
ОБСЄ замінив Місію ОБСЄ 
в Україні, яка працювала 
з 1994 до 1999 року.

Просвітні кампанії ОБСЄ допомагають проінформувати українців 

про ризики торгівлі людьми, а також про боротьбу із домашнім 

насильством.

Українські фасилітатори діалогу набувають міжнародний досвід 

та обмінюються інформацією щодо успішних практик під час 

навчання, організованого ОБСЄ.



Демократизація та 
належне урядування

Для вдосконалення 
виборчого процесу, 
Координатор навчає членів 
виборчих комісій, підтримує 
реформи в цій сфері, 
проводить просвітницькі 
кампанії щодо прав 
виборців. Для забезпечення 
балансу між свободою 
ЗМІ та питаннями безпеки, 
проекти Координатора 
спрямовані на безпеку 
журналістів, етику та 
саморегулювання, а також 
реформу державних 
та муніципальних 
ЗМІ. Координатор 
допомагає організаціям 
громадянського 
суспільства та державним 
органам налагоджувати 
співпрацю, сприяє 

впровадженню громадських 
консультацій та політик 
державного фінансування 
громадянських ініціатив.
Координатор підтримує 
діалог для порозуміння 
між урядом та громадами, 
постраждалими від 
конфлікту. Він допомагає 
урядові залучити українців 
до діалогу щодо реформ, а 
також навчає медіаторів та 
фасилітаторів діалогу. 

Верховенство права 
та права людини

У межах підтримки реформ 
Координатор працює над 
підготовкою законодавчих 
актів та правових 
практик, які відповідають 
зобов’язанням ОБСЄ у 
сфері незалежності та 
доброчесності суду. 

Координатор допомагає 
підсилити спроможність 
Конституційного Суду 
забезпечувати дотримання 
верховенства права, а 
також підтримує канали 
комунікації між правниками, 
зацікавленими особами, 
а також особами, що 
формують політику на 
національному рівні. 

Разом з експертною 
підтримкою формування 
Верховного суду та 
вдосконаленням освіти 
та оцінювання суддів, 
Координатор також 
допомагає у запустити 
систему приватних 
виконавців.

Координатор надає 
підтримку реформі 
кримінальної юстиції 
шляхом підвищення 
обізнаності про підходи, 
орієнтовані на дотримання 
прав людини, серед 
працівників правоохоронних 
та безпекових інституцій. 
Спільно із Уповноваженим 
ВРУ з прав людини 
та громадськими 
активістами Координатор 
працює над розробкою 
загальнонаціональної 
системи моніторингу з 
метою попередження 
тортур в місцях несвободи, 
підтримує моніторинг 
судових засідань.

Координатор сприяє 
реформі освіти з питань 

права та прав людини 
шляхом підготовки на 
політичному рівні освітніх 
стандартів та курсів.

Безпека людини

Координатор надає 
законодавчу підтримку та 
підсилює спроможність 
інституцій у запобіганні 
торгівлі людьми і 
ґендерно-обумовленого 
насильства, кримінальному 
переслідуванні торгівців 
людьми. Координатор 
допомагає в розробці 
системи допомоги 
постраждалим та 
сприяє впровадженню 
корекційних програм 
для осіб, що вчинили 
домашнє насильство. Також 
Координатор підтримує 
реформу поліції, зокрема 
загальнонаціональний 
процес навчання патрульних 
та дільничних поліцейських, 
спеціалізованих відділів з 
протидії торгівлі людьми та 
кіберзлочинності.

У відповідь на виклики, 
пов’язані з конфліктом 
Координатор допомагає в 
розробці законодавства та 
інструментів психологічної 
реабілітації для 
постраждалих, учасників 
бойових дій та їхніх 
родин; сприяє виконанню 
Резолюції РБ ООН «Жінки, 
мир, безпека».

Що ми робимо

Перша група офіцерів кіберполіції святкує закінчення навчального 

курсу, розробленого Координатором проектів ОБСЄ.

Практичні вправи, організовані Координатором проектів ОБСЄ, 

допомагають журналістам підготуватися до небезпечної 

роботи в зоні конфлікту.

Координатор реалізує проекти, 

спрямовані на підтримку 

демократизації та належного 

урядування; верховенства 

права та прав людини; безпеки 

людини; а також на вирішення 

економічних, екологічних та 

військово-політичних питань.



Координатор проектів ОБСЄ в Україні

вул. Стрілецька, 16 

м. Київ 01030 

Україна

Тел. +380 44 492 0382

Факс +380 44 492 0383

www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine

www.facebook.com/OSCE.Ukraine.Projects

Факти та цифри
Керівник місії

Посол Генрік Вілладсен з Данії 
розпочав свою діяльність на посаді 
Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні в листопаді 2018 року.

Штат

92 працівники, включаючи чотирьох 
міжнародних та 88 місцевих. Офіс 
знаходиться в Києві, в ньому 
працює 61 жінка та 31 чоловік.

Бюджет

3,618,500 євро
Координатор також адмініструє 
позабюджетні кошти, що надаються 
державами-учасницями ОБСЄ на 
реалізацію конкретних проектів.

Що ми робимо
(продовження)

(станом на серпень 2019 року)

Слідкуйте за новинами ОБСЄ

Економічні, екологічні 
й військово-політичні 
питання

Координатор сприяє 
запровадженню належного 
урядування шляхом 
переведення в цифровий 
формат адміністративних 
послуг. Для підтримки 
державних органів у 
боротьбі з відмиванням 
коштів та фінансуванням 
тероризму  допомагає в 
реалізації національного 
плану дій та посиленні 
спроможності з фінансового 
моніторингу уповноважених 
інституцій.
Координатор сприяє 
запровадженню 

демократичного контролю 
за використанням 
збройних сил. Також 
досліджує екологічні 
загрози від бойових 
дій на сході країни та 
надає рекомендації щодо 
мінімізації впливу військових 
дій на довкілля. Важливою 
є діяльність з розбудови 
потенціалу національних 
органів з гуманітарного 
розмінування, допомагає 
розробити законодавство 
та стандарти. Координатор 
також працює над 
вдосконаленням 
регуляторного поля щодо 
хімічної безпеки та 
невідкладного реагування 
на ризики хімічних загроз.

Українські сапери використовують обладнання, надане Координатором 

проектів ОБСЄ, для розмінування в зоні конфлікту.


