Працюємо разом заради демократії,
прав людини, верховенства права та безпеки

БЮЛЕТЕНЬ /// 2ий КВАРТАЛ 2021р.
_____________________

Безпека довкілля, див. стp. 8 :
- Молдовою та Україною затверджено Стратегічну
програму дій длябасейну річки Дністер,
- Фахівці ДСНС пройшли тренінг з роботи з
небезпечними хімічними речовинами

КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2021
Комунікація та координація, див. стp. 11:
- Генеральна Секретарка ОБСЄ відвідує Київ,
зустрічається з командою, партнерами проектів та
молоддю
- Команда Координатора просуває принципи сталого
розвитку та діалогу

Підтримка верховенства права:
- Заходи Конституційних тижнів, див. стp.5
- Моніторинг суду: права дитини у
кримінальному процесі, див. стp.7

Гуманітарне розмінування, див стр. 9-10
- Міжнародний день просвіти з питань мінної
небезпеки
- Міжнародний симпозіум “Протимінна діяльність2021” у Хорватії
- Навчання для з різних аспектів протимінної
діяльності

COVID-19, див. стр. 12:
Нашу команду вакциновано

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

ВИБОРИ ТА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
1 квітня 2021р. Минулого року були внесені зміни до
адміністративно-територіального устрою України. Замість
490 районів було утворено 136. Наступні етапи реформи
децентралізації передбачають, зокрема, створення нових
підрозділів центральних органів виконавчої влади, нову
систему відносин між ними та новоствореними місцевими
громадами, нову базу даних об’єктів спільного комунального
майна територіальних громад тощо. Щоб підтримати цей
процес, Координатор проектів допоміг Міністерству
розвитку громад та територій розробити другу розширену
версію Атласу нового адміністративно-територіального
устрою України, доступну зараз oнлайн. Дізнатися більше

29 квітня 2021р. Успішність реформи децентралізації
оцінюватиметься тим, наскільки реформа допомагає кожній
територіальній громаді досягти успіху у розвитку, наданні
кращих послуг та поліпшенні якості життя людей.
Новий веб-портал, розроблений Міністерством розвитку
громад та територій України за підтримки Координатора
проектів ОБСЄ, дозволяє візуалізувати спроможність кожної
територіальної
громади.
Установи
місцевого
самоврядування можуть використовувати портал для
прийняття обґрунтованих рішень на основі даних та
встановлення цілей для досягнення кращих результатів
розвитку. Це також буде цінним джерелом інформації для
державних адміністрацій, засобів масової інформації та
громадськості. Дізнатися більше

5 травня 2021р. Журналісти, які продовжують тримати руку на
пульсі перебігу децентралізації, можуть цього року шукати
додаткового натхнення для роботи у Всеукраїнському конкурс
журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади»! На Конкурс приймаються
матеріали, опубліковані вперше у період із 1 січня 2021 року до
30 вересня 2021 року в регіональних медіа (обласні, районні та
місцеві).
Конкурс проводиться Мінрегіон у партнерстві з Програмою Ради
Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в
Україні», ГO «Інтерньюз-Україна» та Координатором проектів
ОБСЄ в Україні. Дізнатися більше

ДІАЛОГ

13 квітня 2021р. Українським публічним службовцям буде
тепер легше обрати правильну стратегію взаємодії в тих
випадках, коли вони очікують на складні перемовини або вже
перебувають у ситуації конфлікту у процесі впровадження
реформ. На онлайн-події було представлено набір нових
методологічних інструментів, розроблених за підтримки
Координатора проектів ОБСЄ, а саме: Діалог у реформах:
інструкція з експлуатації. Посібник для публічних службовців;
Алгоритм самоаналізу потреби у діалозі у процесі реформ; та
пояснювальний мультик про алгоритм та посібник. Дізнатися
більше

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

РОЗВИТОК МЕДІА
23 квітня 2021р. Цього року Координатор проектів ОБСЄ
підтримає зусилля України в імплементації загальнонаціонального проєкту з медіаграмотності, зокрема через
проведення інформаційно кампанії, розробку контенту для
онлайн-платформи, пілотування тренінгів з медіаграмотності
та журналістської етики в громадах. Про запуск
загальнонаціонального проєкту було оголошено під час
презентації, організованій Міністерством культури та
інформаційної політики України 20 квітня цього року.
«Ми бачимо цей виклик демократичним суспільствам –
підтримувати здоровий баланс між вільним доступом до
інформації та мінімізацією супутніх загроз. Роль освіти у
цьому процесі полягає у наданні можливості кожному
навчитися аналізувати та критично ставитися до споживання
інформації,» заявив під час презентації Генрік Вілладсен,
Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Дізнатися більше
4 травня 2021р. Дискримінація на робочому місці, домашнє
насильство, упереджене ставлення та втрачені можливості –

дуже багато суспільних негараздів стається через ґендерні
стереотипи, в тому числі й ті, які з’явилися десь у неоліті. ЗМІ
можуть або подовжувати цим стереотипам життя,
підсилювати їх, або допомагати їх розвіяти та замінити
сучасними уявленнями та ідеями, що базуються на поняттях
рівності. Журналістам тепер легше буде переходити на
«світлу сторону» за допомогою нового Порадника, який
містить багато корисних прикладів.
Публікацію «Як наблизити свою редакцію та контент до
ґендерної чутливості» можна завантажити на сайті.
Дізнатися більше
30 травня 2021р. В світі швидкісних комунікаційних хайвеїв,
де споживання заголовків витісняє змістовність, пауза на
роздум є безцінною! Двадцять чотири професіонали з
медійної та комунікаційної сфер сьогодні завершують
чотириденне
занурення
у
модерований
діалог,
організований Aspen Institute Kyiv за підтримки
Координатора проектів ОБСЄ в Україні у Одесі. Глибинні
дискусії про роль та вплив медіа на суспільний розвиток,
аналіз робіт класичних та сучасних мислителів, експертів,
авторів; суперечки та обмін думками і досвідом допоможуть
учасникам переглянути свій професійний розвиток та
співставити цінності з тими реаліями та викликами, що їх
зумовлює реальне життя. Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ
21 травня 2021р. Активна громадська позиція і готовність
долучитися до вирішення проблем точно заслуговують на
винагороду. 62 учасники освітнього онлайн-хакатону
«Цифрограм-бот: Подарунки за питання» надіслали понад
400 питань та відповідей для підсилення чат-бота,
створеного для інформування людей про правила
кібергігієни! Онлайн-змагання, що проходило в Україні з 21
квітня по 5 травня, було організоване робочою групою, у
складі спеціалістів Vodafone Україна, Міністерства цифрової
трансформації України, Міжнародної фундації виборчих
систем (IFES Ukraine) та Координатора проектів ОБСЄ в
Україні. Дізнатися більше

КІБЕРБЕЗПЕКА
26 квітня 2021р. Оскільки децентралізація зміщує
повноваження з центру на місцевий рівень, значно зростає
важливість кібербезпеки в місцевих органах влади.
Навчальний відео-курс «Основи кібергігієни», розроблений
за підтримки Координатора проектів ОБСЄ, стає більш
доступним для держслужбовців у новостворених громадах
та районах! На сьогодні він також доступний на онлайнплатформі DESPRO «Спільнота практик: сталий розвиток».
Важливість людського фактору в системі безпеки; типи
хакерських атак та фішинг; основні правила безпеки в
Інтернеті та багато інших корисних пояснень тепер доступні
онлайн. Дізнатися більше

2 червня 2021р. Перша група українських державних
службовців завершила програму навчання з кібергігієни,
розроблену за підтримки Координатора. 19 учасників мали
пройти онлайн-курс, а потім ще й дводенний тренінг у Києві.
Це навчання буде враховано як підвищення кваліфікації
держслужбовців, при цьому кожен учасник отримає 1
кредит ЄКТС в рамках професійної атестації. Захід став також
нагодою вручити сертифікати про завершене навчання
першим 2 тренерам, підготовленим за сприяння
Координатора проектів, оскільки окрім засвоєння теорії та
навичок вони мали підтвердити на практиці свою здатність
проводити тренінги з кібергігієни для посадовців
держорганів. На сьогодні, після проведення навчань у
березні та травні Координатор підготував 14 тренерів, які
будуть навчати державних службовців до кінця серпня.
Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
31 травня 2021р. Інтерактивні практичні вправи – найкращий
спосіб забезпечити злагоджену та ефективну взаємодію
різних відомств. Це є вкрай важливим для протидії торгівлі
людьми, де до запобігання або розслідування злочину, а
також до допомоги постраждалим вкрай необхідною є
співпраця
правоохоронців,
соціальних
працівників,
психологів та громадянського суспільства.
Триденна симуляційна вправа за сценаріями з трудової та
сексуальної експлуатації, організована Координатором
проектів ОБСЄ у Вінниці 26-28 травня, відкрила серію таких
навчань, що у підсумку двох місяців допоможуть
відпрацювати потрібні навички посадовцям, експертам та
практикам з 10 областей України. Дізнатися більше

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД
КОНФЛІКТУ
15 червня 2021р. Круглий стіл “Психосоціальна допомога
ветеранам та родинам у громадах” є одним із серії обговорень,
що їх спільно провели Мінветеранів та Координатор проектів
ОБСЄ в громадах, щоб допомогти дізнатися більше про наявні
механізми та можливості організації дієвої підтримки ветеранам
та їхнім родинам на місцевому рівні. Під час круглого столу
учасники мали можливість обговорити питання нормативноправового забезпечення організації психологічної і соціальної
допомоги ветеранам війни, стандарти надання таких послуг;
поділитися своїм досвідом та ознайомитись з кращими
практиками організації психосоціального супроводу ветеранів
війни на регіональному рівні; розглянути окремі складні кейси
та разом запропонувати можливі шляхи покращення моделі
надання комплексу послуг із психологічної реабілітації ветеранів
війни та членів їх сімей в громадах. Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ
29 квітня 2021р. Коли і за яких умов при працевлаштуванні
перевага має надаватись жінкам за рівних кваліфікацій
кандидатів чоловічої та жіночої статі? / Як захистити права
людини, яка не може визначити свою гендерну ідентичність і
ідентифікувати себе на постійній основі в якості чоловіка або
жінки? / Як забезпечити у приватному секторі право на рівну
оплату праці незалежно від статі?
Конституційний Суд України поки не розглядав цих та
багатьох інших питань, але в світі вже були приклади цікавих
та дуже цінних для правників процесів. Іноземний досвід
використання конституційних механізмів для захисту
соціальних прав та забезпечення умов гендерної рівності
тепер
доступний
українською!
Рішення
органів
конституційної юрисдикції Бельгії, Німеччини, США, Франції

та Чехії можна знайти у Бібліотеці конституційного права,
створеної Координатором проектів для сайту Конституційного
Суду України. Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ
14 червня 2021р. Напередодні Дня Конституції, що
відзначається 28 червня 2021 року, Координатор проектів
ОБСЄ підтримав серію заходів, в ході яких правники, вчені та
громадянське суспільство змогли обговорити шляхи кращого
захисту прав людини за допомогою інструментів
конституційного правосуддя. Дізнатися більше

20 червня 2021р. Вважаєте, що Ви зазнали дискримінації і Ваші
конституційні права були порушені? Конституційна скарга може
стати дієвим інструментом в цьому випадку, а також для захисту
власної гідності.
66 правозахисників та правозахисниць з 13 регіонів України
отримали знання з практичного та гендерного аспекту
конституційної скарги під час онлайн тренінгу «Гендер, гідність,
рівність. Конституційна скарга як інструмент захисту від
дискримінації», що відбувся 09-11 червня. Дізнатися більше

22 червня 2021р. Провідні експерти – правники, національні
та міжнародні, зібралися у вівторок 22 червня 2021р., для
участі в Міжнародній науково-практичній конференції
«Конституційна демократія в умовах загроз територіальній
цілісності та національній безпеці», яку проводять
Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Львівський
національний університет імені Івана Франка / Юридичний
факультет, Український часопис конституційного права.
Дізнатися більше
24 червня 2021р. 25-та річниця Конституції України – добра
нагода поміркувати над роллю Основного закону у підсиленні
демократичних інституцій країни, системи забезпечення
верховенства права та захисту прав людини. Міжнародна
науково-практична конференція «Конституція 1996 року: Україна
в системі координат європейського конституціоналізму», яка
розпочалася 24 червня 2021р., забезпечила майданчик для
дискусій між українськими, міжнародними посадовцями та
правниками, в ході яких стане можливим переглянути історію
Конституції та обмінятися ідеями щодо того, як можна підсилити
інструменти конституційної юстиції. Дізнатися більше

25 червня 2021р. Реформа децентралізації змінює владні
конфігурації та взаємини у системі урядування. Чи зможе
нинішня версія Конституції, а також поправки до неї, які
пропонуються в контексті децентралізації, залишатися
гарантом збереження всіх необхідних елементів системи
стримувань та противаг після завершення таких важливих
трансформацій? Цій темі ми присвятили дискусію у
традиційному форматі Конституційного Кафе, яка відбулася
25 червня 2021 року. Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА ОСВІТА У
СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
7 квітня 2021р. Понад 12 000 освітян вже отримали
сертифікати про успішне завершення онлайн-курсу «Права
людини в освітньому просторі», що був розроблений
Координатором проектів ОБСЄ спільно з Міністерством
освіти і науки України два роки тому. Проходження цього
курсу визнане Міністерством як підвищення кваліфікації
педагогічних працівників. Дізнатися більше

6 квітня 2021р. Дбати про захист прав людини – новий
популярний тренд для бізнесу! Нині, в різних регіонах планети
підприємці все більше уваги приділяють впливу своєї діяльності
на людей, суспільство та довкілля.
Багато корисних рекомендацій в цьому контексті було
запропоновано за результатами дискусії з бізнесу і прав людини
у Центральній та Східній Європі, що була організована
Національним юридичним університетом ім. Ярослава Мудрого
за підтримки Координатора проектів в рамках IV Харківського
міжнародного юридичного форуму. Дізнатися більше

15 квітня 2021р. Зі стрімким зростанням онлайн та
дистанційної освіти діти та молодь все більше часу
проводять в Інтернеті, навчаючись та спілкуючись з друзями
чи іншими людьми. Розвиток та зміцнення компетентностей
безпечної поведінки дітей і молоді в Інтернеті, реалізація та
захист прав дитини та прав людини в сучасному цифровому
світі стають важливими, як ніколи раніше.
Щоб допомогти освітянам у розробці та впровадженні
навчальних та правопросвітницьких заходів щодо безпеки в
Інтернеті, Координатор проектів підтримав підготовку та
видання нового посібника “Онлайк”. Він містить навчальні
матеріали та вправи для дітей та молоді, спрямовані на
забезпечення поваги та захисту прав людини онлайн,
збереження здоров’я під час роботи з цифровими
пристроями, участь онлайн тощо. Дізнатися більше
16 квітня 2021р. У сучасному світі людство зіштовхується з
новими глобальними проблемами, які впливають на життя
кожного. Це і загроза глобального потепління та погіршення
екології, війни та збройні конфлікти, соціальні та економічні
бар’єри, які стоять на шляху сталого розвитку особистості
тощо. Реагуючи на ці складні виклики, науковці все частіше
намагаються обґрунтувати необхідність захисту прав не лише
окремих людей, народів та меншин, а й у цілому людства як
єдиного суб’єкта.
Для того, щоб українські студенти-правники дізналися
більше про ці сучасні тенденції в розвитку вчення про права
людини, Координатор проектів підтримав Національний
університет «Києво-Могилянська академія» у виданні
монографії «Права людства», яка є одним з перших
досліджень на цю тему в Україні та світі. Дослідження стане у
нагоді науковцям, викладачам, студентам правничих
закладів вищої освіти, а також усім, хто цікавиться
міжнародним контекстом розвитку теорії прав людини та
філософії права. Дізнатися більше

11 травня 2021р. У січні цього року Європейський суд з прав
людини визнав наявність порушень прав людини у так званих
«справах Майдану» (Шморгунов та інші проти України, Луценко
та Вербицький проти України, Кадура та Смалій проти України,
Дубовцев та інші проти України, Воронцов та інші проти
України). У цих рішеннях Страсбурзький Суд вкотре наголосив на
важливості дотримання свободи об'єднань та свободи мирних
зібрань.
Ці та інші рішення ЄСПЛ у сфері свободи вираження поглядів та
свободи об’єднань стали предметом вивчення учасниками
Шостої міжуніверситетської школи з прав людини, організованої
Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Проектом Ради
Європи «Юридична освіта у сфері свободи вираження поглядів в
Україні», яка проходила з 12 квітня по 18 травня 2021 року 18.
Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА ОСВІТА У
СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
18 травня 2021р. В останні роки судова система України
зазнає чималих змін. Реформи в цій сфері є вкрай
необхідними для підвищення довіри громадськості до
судової системи. Відкритість судової влади та здатність
суддів комунікувати – серед ключових факторів успіху цього
процесу. Новий онлайн-курс «Основи судових комунікацій»,
розроблений за підтримки Координатора у партнерстві з
Верховним Судом на платформі студії онлайн освіти EdEra,
стане корисним інструментом для правників у набутті
необхідних навичок. Дізнатися більше
19 травня 2021р. Об’єднання зусиль, спрямованих на
впровадження сучасних міжнародних стандартів у галузі
забезпечення якості вищої освіти та вдосконалення підходу,
що базується на правах людини у закладах вищої освіти - це
головна мета Меморандуму про взаєморозуміння та
співпрацю, підписаного в м. Києві послом Генріком
Вілладсеном, Координатором проектів ОБСЄ в Україні, та
Сергієм Квітом, Головою Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти. Цей документ є
результатом плідної співпраці та визначає стратегічні
напрямки майбутньої спільної діяльності Координатора та
Національного агентства. Дізнатися більше
20 травня 2021р. Юридичні клініки є хорошим інструментом
надання студентам-правникам практичного досвіду під час
безкоштовного консультування осіб, які не мають змоги
оплатити юридичні послуги. Саме тому Асоціація юридичних
клінік України за підтримки Координатора здійснює
регулярний моніторинг їх роботи для підвищення стандартів
якості надання консультацій, проведення правопросвітніх та
інших заходів. Так, за результатами моніторингу,
проведеного цього місяця у юридичній клініці Сумського
держ.університету, було надано корисні рекомендації щодо
вдосконалення її роботи. Дізнатися більше
17 червня 2021р. Координатор у співпраці з Міністерством
освіти і науки України та провідними правничими школами
представили підручник, який розробили 6 національних
експертів у сфері Конституційного права за підтримки
Координатора проектів. Підручник охоплює такі теми як
конституціоналізм, права людини, демократія, реалізація й
охорона конституції та ін.
Він буде особливо цікавим
для викладачів права,
практикуючих юристів, а
також студентів правничих
шкіл. Дізнатися більше

МОНІТОРИНГ СУДОВИХ СПРАВ
27 квітня 2021р. Пандемія COVID-19 створила значні виклики
для функціонування судів під час надзвичайного стану,
запроваджених карантинних обмежень та комендантської
години. Стрімке зростання використання різних ІТ-рішень у
судах, проведення відеоконференцій, забезпечення права на
справедливий суд під час дистанційних слухань, забезпечення
здоров’я та безпеки суддів, працівників судів та відвідувачів - це
лише деякі питання, висвітлені у звіті «Особливості
функціонування судів в умовах пандемії COVID-19»,
підготовленого Бюро демократичних інститутів і прав людини
ОБСЄ. За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні звіт
тепер доступний
українською мовою та може
бути корисним
усім зацікавленим сторонам
сектору юстиції.
Дізнатися
більше
20 травня 2021р. З метою зміцнення спроможності
громадянського суспільства здійснювати моніторинг судових
процесів у справах за участі дітей відповідно до кращих
міжнародних практик, Координатор проектів ОБСЄ в Україні у
співпраці з Уповноваженим Верховної Ради України з прав
людини провів тренінг для 20 експертів. Особлива увага була
приділена адвокаційній складовій як інструменту просування
політик і практик, які зможуть забезпечити здійснення
правосуддя, що відповідає правам людини. Дізнатися більше

1 червня 2021р. В середньому в Україні судовий розгляд
кримінальної справи за участю неповнолітньої особи займає від
4,5 до 5 років, а то й довше. Багаторазові допити, відсутність
психологічної допомоги та підтримки, тривалі судові розгляди це лише декілька проблем, з якими стикаються діти у
кримінальному процесі в Україні відповідно до результатів
дослідження,
проведеного
за
підтримки
ОБСЄ
та
презентованого 1 червня цього року. Звіт містить результати
дослідження та моніторингу судових процесів, здійсненого
громадянським суспільством на запит Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини. Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

ХІМІЧНА БЕЗПЕКА
17 квітня 2021р. 15 фахівців Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій отримали знання та
навички, необхідні для використання обладнання мобільної
лабораторії, яку було нещодавно передано ДСНС
Координатором Проектів ОБСЄ в Україні. Завдяки
інтенсивному 3-денному теоретичному та практичному курсу
було підвищено рівень готовності фахівців Аварійнорятувального загону спеціального призначення ДСНС регіону
швидко ідентифікувати потенційно небезпечні речовини на
місці надзвичайної ситуації. Дізнатися більше
30 червня 2021р. Хімічні аварії розвиваються стрімко, важко
контролюються і мають далекосяжні та драматичні наслідки
для людей і навколишнього середовища, тому високі
професійні якості рятувальників відіграють критично
важливу роль. 36 фахівців ДСНС України вдосконалили
знання та навички щодо ефективного реагування на
надзвичайні ситуації, пов’язані з небезпечними хімічними
речовинами під час інтенсивного 3-денного тренінгу,
організованого Координатором проектів 22-24 червня в
Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та
швидкого реагування, Ватутіне, Харківська область.
Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ
9 квітня 2021р. 31 березня 2021 року Республіка Молдова та
Україна підписали спільну заяву, якою схвалили Стратегічну
програму дій, спрямовану на те, щоб 8 мільйонів жителів
басейну річки Дністер між двома країнами отримали вигоду
від спільних зусиль в сфері екологічно безпечного
використання води та інших природних ресурсів й екосистем
у регіоні.
Програма стратегічних дій басейну річки Дністер на 20212035 роки була розроблена в рамках проєкту, що
реалізується ОБСЄ у співпраці з Європейською Економічною
Комісією ООН за підтримки Глобального екологічного фонду
/ ПРООН. Дізнатися більше

22 квітня 2021р. Транскордонний діагностичний аналіз, що
виявив головні проблеми в басейні річки Дністер; стабільний
діалог з Дністровською Комісією - міжурядовим органом зі
сталого використання та охорони річки; аналіз впливу
аматорського рибальства на ресурси річки; дослідження з
виявлення територій, схильних до затоплення; затверджена
двома країнами Стратегічна програма дій на період 2021-2035
рр. Це лише деякі результати проекту Глобального екологічного
фонду «Сприяння транскордонному співробітництву і
комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки
Дністер», що виконувався за сприяння ОБСЄ та ООН. Вони були
офіційно представлені 22 квітня 2021р. протягом онлайн-зустрічі
представників урядів Республіки Молдова та України, міжн.
організацій, науковців, бізнесу та НУО. Дізнатися більше
30 квітня 2021р. На 35-ту річницю Чорнобильської катастрофи,
що її згадують в світі цього тижня, Генрік Вілладсен,
Координатор проектів ОБСЄ та Марк Етерінгтон, Заступник Глави
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, відвідали 29 квітня 2021
року Зону відчуження. Це була нагода дізнатися про сучасні
виклики для 2792 співробітників Чорнобильської АЕС та їхні
зусилля з підтримки безпеки Станції, роботу із обслуговування
Нового Безпечного Укриття, а також вшанувати пам’ять
ліквідаторів аварії.
У минулі роки ОБСЄ надавала підтримку рятувальникам, що нині
працюють в Зоні, зокрема у картографуванні небезпечних
ділянок лісу, поліпшенні транскордонної співпраці у боротьбі з
лісовими пожежами. Дізнатися більше
13 травня 2021р. Аналіз ситуації та реалістичний план
реагування на надзвичайні події – це вкрай важливі елементи
запобігання аваріям, що можуть мати довгостроковий
негативний вплив на довкілля або здоров’я людей. У 2020 році
Координатор проектів ОБСЄ допоміг провести глибоке
дослідження стану накопичувачів промислових відходів
чотирьох підприємств Донецької та Луганської областей. Органи
влади та підприємці отримали детальні звіти з моделюванням
різних сценаріїв, а також рекомендації щодо мінімізації ризиків
та дій у випадках, якщо ці ризики справджуються. Коротке
резюме цих звітів тепер можна знайти на нашому сайті тут.
Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ
2 квітня 2021р. Допомога Україні від ОБСЄ є багаторівневою
та всебічною: Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ слідкує
за безпековою ситуацією та сприяє діалогу з вирішення
гуманітарних питань на місцях, Координатор проектів надає
практичну підтримку установам у вирішенні проблемних
питань, Головування Організації координує зусилля та
дискусії щодо вирішення нинішньої кризи. Маючи різні
завдання та різні інструменти допомоги, ці три інституції
одностайно підкреслюють необхідність зменшення ризиків,
пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами, з
якими стикаються люди в районах, що постраждали
внаслідок конфлікту. Перегляньте спільну відео-заяву
Тобіаса Тиберга, Посла Швеції в Україні від імені
цьогорічного Головування, Халіта Чевіка, головного монітора
ОБСЄ та Генріка Вілладсена, Координатора проектів ОБСЄ,
опубліковану напередодні Міжнародного дня просвіти з
питань мінної небезпеки та допомоги у протимінній
діяльності. Дізнатися більше
3 квітня 2021р. Для двох мільйонів українців на сході країни
життя є небезпечною рулеткою через вибухонебезпечні
залишки війни. Підтримайте зусилля організацій з
протимінної
діяльності,
урядових
та
неурядових,
міжнародного співтовариства у приверненні уваги до
необхідності більших зусиль у знешкодженні мін та
боєприпасів, що не розірвалися. Поділіться інформацією про
актуальність роботи у цій сфері у Міжнародний день
просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у
протимінній діяльності, який відзначається 4 квітня.
Дізнатися більше

4 квітня 2021р. Координатор проектів ОБСЄ допомагає
організаціям протимінної діяльності в країні підготувати
систему
регулювання,
що
дозволяє
проведення
широкомасштабного гуманітарного розмінування, пропонує
навчання, постачає обладнання та підтримує зусилля у
просвітницькій діяльності. Опублікована відео-історія описує
цю роботу багатьох українських та міжнародних організацій.
Дізнатися більше

25 травня 2021р. Хоча нещодавно змінене законодавство
визначає структуру системи протимінної діяльності в Україні, а
також ролі та обов’язки всіх ключових суб’єктів, українським
органам все ще необхідно розробити відповідні політики,
вдосконалити стандарти та протоколи, щоб забезпечити
ефективне та належне виконання законодавства. В зв’язку з цим
Координатор проектів ОБСЄ в Україні та Женевський
міжнародний центр гуманітарного розмінування організували
семінар з перегляду національних стандартів протимінної
діяльності в Загребі (Хорватія) 17-20 травня 2021р. Представники
Міністерства оборони України мали змогу детально розглянути
та обговорити розбіжності між чинним законом та Нац.
стандартами протимінної діяльності з експертами ОБСЄ та
Женевський міжнародний центр, а також з представниками
Шведського центру операцій з розмінування і знешкодження
вибухонебезпечних предметів. Дізнатися більше
9 червня 2021р. Очищення території від мін та інших
вибухонебезпечних залишків війни потребує багато часу та
коштів. Тому процес визначення небезпечних територій є
надзвичайно важливим для кожної країни, що постраждала від
мін. Нетехнічне обстеження зазвичай є початковим етапом для
оцінки території та її віднесення до категорії безпечної або
небезпечної. Щоб допомогти нац.органам з протимінної
діяльності розвинути ключові навички з проведення
нетехнічного обстеження, Координатор проектів спільно із
Женевським центром гуманітарного розмінування організували
двоетапний курс. Теоретична частина курсу відбулася у
Кам’янець-Подільському 15-20 березня 2021р, а 31 травня–4
червня 2021р. учасники завершили практичне навчання у
Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та
швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у с. Ватутіне, Харківська область. Дізнатися більше
16 червня 2021р. Вперше Координатор проектів ОБСЄ в Україні
виступає
співорганізатором
важливого
міжнародного
симпозіуму в Хорватії, який збирає професіоналів зі сфери
протимінної діяльності, держорганів та неурядових організацій,
виробників обладнання з багатьох країн світу. Метою заходу,
який щороку проводиться Центром з протимінної діяльності
Хорватії – Центром перевірки обладнання, розвитку та навчання,
є підтримувати обмін кращими практиками, новими підходами
та інформацією про технології в усіх аспектах гуманітарного
розмінування. 90 учасників – експертів з
протимінної діяльності з
15 країн приєдналися
до цьогорічного 17-го
Міжнародного симпозіуму
«Протимінна діяльність – 2021».
Цьогорічні
дискусії
стосуватимуться
моделей
систем
гуманітарного розмінування, якості управління операціями,
можливостей використання нових технологій та впливу
розмінування на розвиток, економіку, енергетичний сектор та
інфраструктуру. Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ
17 червня 2021р. Кожна країна має свою історію перешкод,
які довелося подолати для того, аби зробити постраждалу
від конфлікту землю безпечною для громад. Проте, нажаль,
завжди є одна спільна риса для них усіх – гуманітарне
розмінування поглинає багато часу та ресурсів. Саме тому,
для багатьох країн вкрай важливо залучати зовнішню
підтримку від донорів. Окрема панель, присвячена
взаєминам з донорами, дала можливість учасникам 17-го
Міжнародного симпозіуму «Протимінна діяльність – 2021» у
Хорватії поділитися своїми підходами до залучення
донорської підтримки та виконання проектів, що
фінансуються з іноземних джерел. Посол Томаж Ловренчич,
Глава фонду ITF у Словенії поділився своїм досвідом.
Експертизою, напрацьованою Координатором проектів ОБСЄ
в Україні ділилися Ярослав Юрцаба, керівник Програми
економічних, екологічних та політико-військових проєктів та
Мільєнко Вахтаріч, Технічний радник з протимінної
діяльності. Дізнатися більше
18 червня 2021р. Бджоли мають надзвичайну здатність
відчувати та знаходити навіть найменші сліди вибухових
речовин. Вже існують методології тренування бджіл для
пошуку мін та інших небезпечних залишків війни, цей підхід
є відносно новим рішенням для ситуацій, коли є потреба
обстежити великі площі, які можуть бути забруднені
вибухонебезпечними предметами. Ці та інші інноваційні
технології були презентовані та обговорювалися у Хорватії в
ході 17го Міжнародного симпозіуму «Протимінна діяльність
–2021», що проводився Хорватським центром протимінної
діяльності – Центром тестування, розвитку та навчання та
Координатором проектів. Серед інших тем, презентованих
під час симпозіуму: нові техніки навчання собак для пошуку
мін; підходи до випробування машин, що застосовуються
замість людей у ризикованих операціях, використання
віртуальної реальності для просвіти про мінну небезпеку.
Дізнатися більше
19 червня 2021р. Підвищення обізнаності про загрози
вибухонебезпечних залишків війни, просування моделей
безпечної поведінки можуть запобігти нещасним випадкам,
пов’язаним з мінами та врятувати життя багатьох людей у
громадах, що постраждали від конфлікту. Саме тому 7-11
червня 2021р. Координатор спільно зі Швейцарським
фондом протимінної діяльності в Україні провели тренінг для
українських партнерів, щоб допомогти їм активізувати свою
роботу у сфері інформування населення про мінну
небезпеку. Захід було проведено у Міжрегіональному центрі
гуманітарного розмінування та оперативного реагування
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у с.
Ватутіне. Дізнатися більше

26 червня 2021р. Обмін найкращими практиками гуманітарного
розмінування завжди корисний, оскільки він дає можливість
залученим відомствам вивчати нові шляхи очищення земель від
вибухонебезпечних предметів. Шведський центр знешкодження
вибухонебезпечних предметів та розмінування організував
такий семінар у Стокгольмі 14–18 червня 2021 року у рамках
двосторонньої співпраці з Міністерством оборони України.
Шведське відомство запросило до участі 10 представників
українських відомств, що займаються питаннями протимінної
діяльності в Україні. Це було особливо важливо для того, щоб
накопичений досвід сприяв розробці послідовної програми
розмінування країни. Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ
ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ ТА ВИБУХОВИХ
РЕЧОВИН
8 квітня 2021р. Проблема незаконного транскордонного обігу
зброї, боєприпасів і вибухових речовин (ЗБВР) потребує
особливої уваги з боку правоохоронних відомств, а також
консолідованих міжнародних зусиль. #ОБСЄ надає підтримку
Державній прикордонній службі України у низці напрямків,
зокрема і в посиленні спроможності протидіяти незаконному
обігу ЗБВР в межах та при перетині державного кордону
України. Так, Координатор проектів ОБСЄ в Україні розробив та
реалізував базовий навчальний курс для персоналу
Держприкордонслужби, який відповідає поглибленому аналізу
потреб відомства у розвитку компетенцій персоналу в питаннях
протидії контрабанді зброї. 23-25 березня відбувся п’ятий і
останній тренінг в рамках цього курсу. Дізнатися більше
13 травень 2021р. Понад 80 представників України, спільноти
донорів та міжнародних партнерських організацій зустрілися 14
квітня задля обговорення співпраці і програмних зусиль в
розробці та впровадженні стратегічних підходів до протидії
незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а
також здійснення практичних заходів у цьому напрямі. Це стало
частиною засідання Керівної ради комплексної програми ОБСЄ
“Підтримка зміцнення потенціалу державних органів влади
України у запобіганні та протидії незаконному обігу зброї,
боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах”.
“Ми готові надалі підтримувати
Уряд України та
його міністерства
у здійсненні необхідних політичних,
регуляторних та
практичних заходів
із вирішення проблеми незаконного обігу ЗБВР рішуче і всебічно”, – зазначив
Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ в Україні.
.Дізнатися більше

КОМУНІКАЦІЇ / КООРДИНАЦІЯ

22 травня 2021р. Координатор проектів ОБСЄ відсвяткував
яскраві вишиванкові вихідні на честь Дня вишиванки, що
щорічно відмічається в Україні кожного третього четверга у
травні. Дізнатися більше
27 травня 2021р. Команда Координатора проектів ОБСЄ
сьогодні була рада привітати в нашому офісі Хельгу Марію
Шмід, Генеральну Секретарку Організації, яка перебувала в
Україні з візитом. Для нас це була нагода обговорити в
деталях з керівництвом ОБСЄ можливості підсилити
проектну підтримку українських демократичних інституцій,
верховенства права та зусиль країни у подоланні безпекових
викликів. Координатор наразі виконує 34 проєкти, в тому
числі ті, що фінансуються із зведеного щорічного бюджету
Організації, а також підтримані додатковими внесками
держав-учасниць. Проекти стосуються всього спектру питань,
що входять до широкого розуміння безпеки, прийнятого в
ОБСЄ, зокрема, протимінної діяльності, екологічної безпеки,
кіберзлочинності, діалогу, судової реформи, правничої
освіти, захисту прав людини, виборів, вільних ЗМІ та
громадянського суспільства, інших тем. Дізнатися більше

29 травня 2021р. Координатор проектів підтримує змістовну
участь молоді в заходах та проектах, що реалізуються в
багатьох сферах, наприклад в просуванні культури діалогу,
верховенстві права, протидії торгівлі людьми та домашньому
насильству. Вкрай важливо, щоб голос молоді чули на
найвищих політичних рівнях. Саме тому Координатор
підтримав організацію зустрічі Генеральної Секретарки ОБСЄ
з молодими активістами громадянського суспільства у
Краматорську 28 травня 2021р. Представники молоді, в тому
числі й колишні
учасники підтримуваної ОБСЄ Молодіжної контактної групи,
мали можливість
поділитися з Хельгою
Марією Шмід своїм
досвідом громадської діяльності, а
також поглядами на
виклики та можливості розвитку в східних регіонах, що
постраждали від конфлікту. Дізнатися більше

6 червня 2021р. Все, що ми робимо, ми можемо робити з
турботою про нашу планету! Добре про це згадати у Всесвітній
день захисту довкілля, що відзначався в суботу, 5 червня. А ще
краще – продемонструвати це на практиці! Розвиток культури
діалогу для запобігання та вирішення конфліктів, а також для
реалізації реформ – одна з ключових сфер роботи Координатора
проектів ОБСЄ в Україні. В суботу команда Координатора додала
фінальних штришків для відкриття куточку популяризації діалогу
з екологічним ухилом – в Ботанічному саду ім. О. Фоміна у
Києві.Наші співробітники з членами родин висадили 6 туй для
поповнення колекції Ботсаду. Вони тепер обрамляють артбесідку, створену з 150 кілограмів переробленого пластику –
йдеться про 75 тисяч зібраних пластикових кришок від пляшок.
Лавочка обладнана сонячною батареєю, що дозволяє
відвідувачам Ботсаду підзарядити телефони відновлюваною
енергією. Ще одна панель живитиме автономну систему
освітлення цієї алеї. Дізнатися більше

24 червня 2021р. 📌Продовження допомоги Україні в умовах
пандемії, з належними заходами безпеки для співробітників та
партнерів;
📌Наші зусилля працювати більше для молоді та разом з нею, в
тому числі у просуванні освіти з прав людини у школах,
можливості розвитку для юних юристів, і навіть нагода
поспілкуватися та донести свої ідеї до Генсекретаря ОБСЄ;
📌Прогрес у навчанні держслужбовців щодо інструментів
діалогу для управління конфліктами та проведення реформ;
📌Кампанії проти домашнього насильства та торгівлі людьми;
📌Просування ґендерно-чутливого правосуддя, в тому числі й
конституційного;
📌Допомога в розбудові системи психосоціальної реабілітації та
підтримки ветеранів і членів їхніх родин, в тому числі цифровий
довідник про провайдерів таких послуг;
Ці та інші зусилля за минуле півріччя були презентовані сьогодні
Послом Генріком Вілладсеном, Координатором проектів ОБСЄ в
Україні Делегаціям держав-учасниць ОБСЄ у Відні. Вперше з
початку пандемії COVID-19 така презентація відбулася наживо.
Дізнатися більше

НАША КОМАНДА
Станом на 1 липня 2021р., в нашій команді
104 співробітника, в т.ч.:
4 міжнародні та 100 місцевих працівників
(68 жінок / 36 чоловіків)

12 червня 2021р. COVID-19 радикально змінив наше життя.
Нам точно стало складніше реалізовувати проєкти, які ми
виконуємо разом з нашими українськими партнерами щоб
допомогти зміцненню демократії, підтримати верховенство
права та підсилити безпеку. Але ось і хороша новина:
більшість співробітників Координатора були вакциновані!
Ми неймовірно вдячні Уряду Республіки Польща за надані
вакцини та за роботу медичних працівників, які провели
вакцинацію! Також велику вдячність від нашої команди
хочемо передати:

Генеральній Секретарці ОБСЄ Хельзі Марії Шмід,

Секретаріату Організації у Відні,

Комітетам співробітників ОБСЄ (Нізару Захеру та
Катерині Роговській) та

Др.Джеральду Ріпбергеру, Головному лікарю ОБСЄ.
Ці зусилля – чудовий приклад справжнього піклування про
безпеку наших співробітників та членів родин!
Дізнатися більше

Відзначаючи вклад та надзвичайну роботу співробітників
Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2020 році
спеціальною нагородою ОБСЄ було відзначено:
• Катерину Роговську, Старшу асистентку програм
• Любов Кравченко, Національну спеціалістку відділу
кадрів
• Віру Мартинюк, Асистентку проектів
• Сергія Петрова, Національного спеціаліста проєктів
• Ярославу Терещенко, Асистентку відділу кадрів
• та Команду відділу кадрів Координатора проектів
ОБСЄ в Україні.

Координатор проектів ОБСЄ в Україні та уся наша команда із
глибоким сумом висловлює найщиріші співчуття родині та
близьким пані Ольги Озьорної, національної спеціалістки
проектів з питань розвитку громадянського суспільства, яка через
хворобу пішла з життя 24 червня 2021р. Вона була надзвичайно
доброю колегою, завжди готовою допомогти, її буде не вистачати.
Ольга працювала над підтримкою розвитку організацій
громадянського суспільства, тісного та більш значущого
партнерства між владою та громадянським суспільством. Її
досягнення надзвичайно цінні, а саме через вклад у розробку
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства 2016-20 та 2021-25рр.; розробку проекту закону про
публічні консультації; численні тренінги для представників
громадянського суспільства та
влади щодо державного
фінансування суспільних ініціатив та соціальних послуг; просування
стандартів належного врядування в організація громадянського
суспільства тощо.
Світла пам’ять про неї залишиться в наших серцях!

НЕЗАБАРОМ

 2-8 серпня 2021р. Верховенство права і конституціоналізм – 2021. X Літня школа. Дізнатися більше
 10-12 серпня 2021р. Тренінг для тренерів та тренерок у сфері освіти з прав людини. Дізнатися більше
 10-13 серпня 2021р. Соціальні послуги та психологічна допомога дітям. Літня школа з для молодих
фахівців/фахівчинь. Дізнатися більше

ПРО НАС

Координатор проектів ОБСЄ в Україні
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.

Керівник місії
Посол
Генрік Вілладсен
Завантажуйте НАШ БУКЛЕТ
аби дізнатися більше

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ:
WEB

Facebook

YouTube

Пишіть нам ел.поштою: office-pcu@osce.org
Відвідати нас: вул. Стрілецька 16, Київ,
Україна

