
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 проєктів 
у сфері військово-політичного, 
економічного, екологічного та 
людського вимірів безпеки, 
залучаючи до цієї діяльності 
як урядові, так і неурядові 
структури України.

Координатор проектів ОБСЄ 
працює над реалізацією чоти-
рьох стратегічних завдань: 

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

 • Розбудова діалогу між різними 
секторами суспільства; 

 • Підтримка загальних 
зусиль ОБСЄ у відповідь на 
наслідки кризи всередині 
та навколо України; 

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

Усі проєкти розробляються на 
запит українських партнерів, і 
реалізуються після отримання по-
годження від Міністерства закор-
донних справ України. Невід’ємною 
складовою управління проєктами 
Координатора є комплексний 
ґендерний підхід. Координатор 
просуває рівність можливостей 
для жінок та чоловіків в усіх сфе-
рах своєї роботи, особлива увага 
приділяється реалізації порядку 
денного «Жінки, мир, безпека». 

Діалог про вплив змін у законодавстві на освіту мовами меншин 
на заході, організованому Координатором проектів ОБСЄ 
в Києві, 29 травня 2019 року. Євген Малолетка/ОБСЄ

Активісти громадянського суспільства за підтримки ОБСЄ 
роз’яснюють зміни в системі урядування на зустрічі у 
Полтавській області напередодні перших вибрів у новостворених 
громадах. 11 грудня 2018 року. Інна Соколовська/ОБСЄ

Історія 

Координатор проек-
тів ОБСЄ в Україні був 
утворений Постійною 
Радою ОБСЄ 1 червня 
1999 року. Координа-
тор проектів ОБСЄ 
замінив Місію ОБСЄ в 
Україні, яка працювала 
з 1994 до 1999 року.



Що ми робимо

Курсанти Національної Академії Поліції в Києві використовують 
обладнану ОБСЄ навчальну кімнату для того, щоб 
навчитися працювати з викликами, пов’язаними з домашнім 
насильством. 4 грудня 2020р. Костянтин Чернічкін /ОБСЄ

Судді вчаться просуванню серед колег ґендерної чутливості 
на тренінгу, організованому Координатором проектів ОБСЄ 
поблизу Києва 11 липня 2019р. Андрій Кравченко/ОБСЄ

Відповідно до широкого 
розуміння безпеки в ОБСЄ 
Координатор реалізує проєкти, 
спрямовані на підтримку 
демократизації та належного 
урядування; верховенства 
права та прав людини; безпеки 
людини; а також на вирішення 
економічних, екологічних та 
військово-політичних питань.
Демократизація та 
належне урядування 

Дієві інституції є важливою 
складовою демократич-
ного суспільства. Для 
вдосконалення виборчого 
процесу, Координатор 
навчає членів виборчих 
комісій, підтримує за-
стосування електронних 
інструментів управління, 
проводить просвітницькі 
кампанії щодо прав вибор-
ців. У підтримку реформ з 
децентралізації та у зв’язку 
з виборчими питаннями 
Координатор також 
допомагає впровадити 
принципи належного уря-
дування в нових громадах.  

Для забезпечення 
балансу між свободою 
ЗМІ та питаннями безпеки, 

проєкти Координатора 
дбають про етику та 
саморегулювання медіа, 
а також підтримують 
сталість незалежних 
місцевих ЗМІ. Коорди-
натор допомагає органі-
заціям громадянського 
суспільства та державним 
органам налагоджувати 
співпрацю, заохочує 
державне фінансування 
громадянських ініціатив. 

Координатор просуває 
культуру діалогу як 
інструменту розробки 
політик та запобігання 
і управління конфлік-
тами. Ми допомагаємо 
урядові залучити 
українців до діалогу 
щодо реформ, а також 
навчаємо різні соціальні 
групи навичкам 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. До цих зусиль 
відносяться допомога у розробці 
та реалізації комплексної стратегії 
перетворень, надання експертної 
підтримки та забезпечення інклю-
зивних обговорень змісту реформ. 

Ми допомагаємо підсилити інстру-
менти конституційної юстиції у 
забезпеченні верховенства права, 
зміцнюємо здатність українських 
судів застосовувати міжнародні 
інструменти захисту прав людини, 
розробляємо курси та методології 
для освіти суддів у відповідності 
до стандартів, просуваємо 
ґендерно-чутливе правосуддя та 
якісну правову допомогу. Спільно 
з Уповноваженим ВРУ з прав лю-
дини та громадськими активістами 
Координатор підтримує систему 
моніторингу судових засідань.  

Наша підтримка реформи 
кримінальної юстиції заснована 
на підвищенні обізнаності 
про підходи, орієнтовані на 
дотримання прав людини, серед 
працівників правоохоронних 
та безпекових інституцій.

Також Координатор підтримує 
освітню реформу на рівні 
розробки політик, освітніх 
стандартів та  курсів. 

Безпека людини 

По мірі того, як зростає 
важливість інформаційних 
технологій та електронних 
інструментів, в світі здіймається 
й хвиля кіберзлочинності. 
Щоб допомогти Україні долати 
цю проблему Координатор 
сприяє поширенню інформації 
про цифрові правила безпеки 
серед держслужбовців, а також 
допомагає підсилити здатність 
нової кіберполіції розслідувати 
злочини, скоєні з використанням 
інформаційних технологій, 
зокрема в сфері торгівлі людьми.  

У подоланні загроз сучасного 
рабства Координатор підсилює 
механізми запобігання та 
покарання злочинів, підтримує 
співпрацю різних органів та 
громадянського суспільства у 
організації допомоги постраж-
далим та проведенні кампаній з 
інформування про ризики. Для 
подолання домашнього насиль-
ства Координатор навчає пра-
воохоронців, операторів гарячих 
ліній та соціальних працівників, 
допомагає впровадженню корек-
ційних програм для кривдників.   

У відповідь на виклики, пов’яза-
ні з конфліктом, Координатор 
допомагає в розробці системи 
соціальної підтримки психоло-
гічної реабілітації, онлайн-ін-
струментів  для спрощення 
доступу до цих послуг та 
допомоги учасникам бойових 
дій та членам їхніх родин.



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 у листопаді 2018 року.

Команда

104 працівників, включаючи 
4 міжнародних та 100 місцевих. 
Офіс знаходиться в Києві, в ньому 
працює 65 жінок та 39 чоловіків

Бюджет

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

Що ми робимо
(продовження)

(станом на липень 2021 року)

Слідкуйте за новинами ОБСЄ

Економічні, екологічні 
й військово-політичні 
питання

Координатор надає 
експертну підтримку 
органам фінансового 
моніторингу у боротьбі 
з відмиванням коштів та 
фінансуванням Ми також 
сприяємо запровадженню 
демократичного контролю 
за збройними силами 
відповідно до кращих 
міжнародних практик. 
З огляду на конфлікт, 
Координатор підтримує 
розбудову потенціалу 
України у гуманітарному 
розмінуванні, допомагає 
розробити правову 
базу та стандарти. Щоб 

мінімізувати екологічні 
загрози від бойових 
дій на сході країни, 
Координатор підвищує 
потужності національних 
органів з моніторингу,  
допомагає розробляти та 
реалізовувати стратегії 
відновлення довкілля. 
Координатор також працює 
над вдосконаленням 
регуляторного поля та 
здатності невідкладного 
реагування на загрози в 
сфері хімічної і біологічної 
безпеки.  Також надається 
допомога з вдосконаленню 
контролю за зброєю, 
боєприпасами та 
вибухівкою, з встановлення 
інструментів запобігання 
їх контрабанди. 

Українські прикордонники відпрацьовують реагування на надзвичайні 

ситуації, пов’язані з хімічними речовинами на тренінгу, організованому 

Координатором проектів ОБСЄ в Оршанці, Черкаська область.

http://instagram.com/osceorg

