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

БЮЛЕТЕНЬ /// 1ий квартал 2021р.
_____________________
РЕАГУВАННЯ НА КІБЕРЗАГРОЗИ:
- Цифрова гігієна для держслужбовців, див.
стор. 3
- Розуміння кримінального потенціалу
криптовалют, онлайн курс для
правоохоронців, див. стор. 5

СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2021

ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД КОНФЛІКТУ,
ДИВ. СТОP.4
- Цифровий довідник про доступні реабілітаційні
ресурси по всій країні
- Тренінговий центр для психологів та соціальних
працівників

ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ДИВ. СТОР. 5:
- Керівництво для законодавців та
реформаторів
- Спільна заява із СММ ОБСЄ з нагоди
Міжнародного жіночого дня

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ
- Результати трирічних зусиль з
підвищення хімічної безпеки, див. стор. 7
- Мобільна лабораторія для хімічних та
промислових надзвичайних ситуацій,
див. стоp. 7
- Аналіз загроз від промислових відходів
для річок Дністер та Сіверський Донець,
див. стоp. 8

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

ВИБОРИ

ДІАЛОГ

27 січня 2021р. Метою конференції ′′Місцеві вибори
2020 року в Україні: висновки та рекомендації′′, що
транслювалася тут, було здійснення аналізу та оцінки
проведення місцевих виборів, які відбулися у 2020 році,
а також визначення та обговорення короткострокових і
довгострокових
рекомендацій
для
подальшого
посилення та вдосконалення виборчого процесу.
Дізнатися більше
9 лютого 2021р. Прозорість роботи органів, що
відповідають за підготовку та проведення виборів, є
одним із ключових факторів довіри людей до виборів,
як можливості впливати на уряд власної країни. Саме
тому підвищення прозорості у сфері адміністрування
виборчих процесів є однією з цілей проєктної співпраці
Координатора проектів ОБСЄ в Україні з Центральною
виборчою комісією.
Важливою новацією в цій сфері є започаткування
Комісією практики звітування про свою діяльність.
Вперше річний звіт (за 2020 рік) був оприлюднений ЦВК
у відповідності до її Стратегічного плану розвитку.
Дізнатися більше

ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО

19 січня 2021р. Координатор проєктів ОБСЄ в Україні
презентує новий онлайн-курс «Стандарти належного
врядування
для
організацій
громадянського
суспільства», розміщений на платформі дистанційної
освіти Prometeus. Цей освітній інструмент був
розроблений у рамках проектного партнерства з
Офісом Президента України та Міністерством молоді та
спорту України впродовж 2020 року. Курс буде цікавий
широкому колу слухачів, зокрема представникам ОГС,
які зацікавлені в розбудові довіри, поліпшенні якості
своєї діяльності та розширенні партнерства. Дізнатися
більше

15 березня 2021р. За результатами 2020 року можемо
стверджувати, що діалог як інструмент розробки політик чи
управління
конфліктами
набуває
дедалі
більшої
популярності серед держслужбовців! Це підтверджують
наступні факти:
• більше 2300 представників державних установ
закінчили онлайн курс «Навички медіації та діалогу для
потреб публічної служби», який є частиною програми
підвищення кваліфікації та стартував лише в лютому
2020 р.;
• 320 учасників пройшли тренінги з управління
конфліктами, ефективної комунікації, медіації, діалогу;
• 15 держслужбовців завершили програму підготовки
фасилітаторів групових обговорень;
• загалом у цих заходах було представлено більше 20
державних установ.
Ці зусилля були підтримані Координатором проектів ОБСЄ
в рамках проектів, спрямованих на підтримку діалогу задля
реформ та соціальної єдності в Україні. Дізнатися більше

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

РОЗВИТОК МЕДІА
10 лютого 2021р. Координатор проектів ОБСЄ в
Україні оголошує відбір учасників та учасниць з
національних та регіональних медіа для участі у
тренінгу «Моделі роботи уповноважених з дотримання
стандартів та/або реагування на скарги у медіа».
Проведення цього заходу перенесено в зв'язку із
ситуацією, пов'язаною з поширенням захворювань
на COVID-19. Дізнатися більше

18 лютого 2021р. «Вітер змін» одразу двох реформ роздержавлення та децентралізації - створює неабиякі
виклики для українських місцевих та регіональних
друкованих ЗМІ. Аналітичне дослідження, проведене за
підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні
наприкінці 2020 року, змальовує карту нових умов
роботи редакцій та подає рекомендації, які допоможуть
виробити оптимальні стратегії навігації в нинішніх
умовах.
Читайте, завантажуйте, поширюйте та радьте колегам.
Рекомендації можна знайти на сайті. Дізнатися більше
24 лютого 2021р. Цьогорічний семінар «Медіа та
реальність: виміри відповідальності», організований за
ініціативи Координатора проектів ОБСЄ в Україні разом
з Аспен Інститут Київ відбудеться 26-30 травня 2021
року. Семінар має на меті створити платформу для
діалогу між представниками і представницями медіаспільноти про значення засобів масової інформації для
становлення демократії, розбудови громадянського
суспільства, розвитку практик доброго врядування та
попередження конфліктів, представлення інтересів
спільнот. Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ
26 січня 2021р. Швидкий розвиток інформаційних
технологій і, як наслідок, збільшення вразливості
державних інформаційних систем вимагають стійких
зусиль у створенні безпечного та захищеного
кіберсередовища.
Визнаючи
важливість
відповідального підходу до кібербезпеки серед
державних службовців на різних рівнях службової
ієрархії, Координатор проектів розробив освітній серіал
«Основи кібергігієни». Дізнатися більше

КІБЕРБЕЗПЕКА
10-17 березня 2021р. Координатор проектів ОБСЄ
допомагає держслужбовцям України набути знань та
навичок з безпечного використання ІТ-інструментів у
роботі. Зокрема, розробляє інструменти та освітні
продукти з кібергігієни та безпеки у цифровому
просторі. Щоб створити спільноту експертів, здатних
викладати такі курси для посадовців, Координатор
організовав
перші
два
методологічні
тренінги
дляпідвищення
рівня
спроможності
учасників
використовувати інтерактивні методики навчання
дорослих з правильного поводження з інформацією у
кіберсфері, а також формування навичок безпечної
роботи із засобами комп’ютерної техніки в держоргані /
органі місцевого самоврядування. Дізнатися більше

Освітній серіал про правила кібергігієни для державних
службовців, створений за підтримки Координатора
проектів ОБСЄ в Україні, був представлений 26 січня
2021 року на заході в Києві. Дев'ять серій тривалістю
від 3 до 7 хвилин розміщені на освітній платформі
Міністерства
цифрової
трансформації
України
Дія.Цифрова Освіта тут. Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
1 березня 2021р. Поточна реформа децентралізації в
Україні наряду з більш широкими можливостями для
новостворених органів місцевого самоврядування
також несе в собі потенційний ризик невиконання
певних соціальних зобов'язань, щонайменше на
тимчасовій основі. Наприклад, новообрані місцеві
органи влади можуть встановити нові пріоритети
роботи, крім пріоритету заходів щодо протидії торгівлі
людьми. Для обговорення шляхів вирішення цієї
проблеми Координатор і Міністерство соціальної
політики України зібрали організації громадянського
суспільства з усієї України, які займаються боротьбою з
торгівлею людьми, на зустрічі у Львові 24-25 лютого
2021 року. Учасники розробили список рекомендацій
для місцевих органів влади, що підкреслюють
важливість допомоги людям, які знаходяться у групах
ризику та виявлення осіб, що постраждали від торгівлі
людьми. Дізнатися більше

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТРАЖДАЛИХ
ВІД КОНФЛІКТУ
15 січня 2021р. «Війна, бойові дії – це мабуть
найскладніший досвід людина може отримати в житті,
тож не кожному вдається власними силами впоратися з
цим досвідом. Для цього вкрай важливо мати систему
професійної допомоги, щоб люди, які мають в цьому
потребу, могли отримати якісну психологічну підтримку і
таким чином уникнути довгострокових негативних
наслідків для свого життя» зазначив Координатор
проектів ОБСЄ в Україні, посол Генрік Вілладсен з
нагоди відкриття нового тренінгового простору у
реабілітаційному центрі Госпіталя ветеранів війни
«Лісова поляна» у Пущі Водиці, на околицях Києва.
Цей тренінговий простір був обладнаний технічними
засобами та меблями за підтримки Координатора
проектів ОБСЄ на запит Міністерства у справах
ветеранів України. Дізнатися більше

23 січня 2021р. Інтерактивний довідник, розроблений
за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в рамках
співпраці з Мінветеранів, надає ветеранам та членам
їхніх родин доступ до інформації про наявні ресурси
санаторно-лікувальної допомоги та психологічної
реабілітації. Цей онлайн інструмент, презентований
сьогодні
на
спільній
прес-конференції
був
впроваджений в рамках допомоги ОБСЄ, спрямованої
на створення системи підтримки ветеранів та їхніх
сімей.
Довідник є частиною комплексного програмного
рішення під назвою «е-Ветеран», яке впроваджується
Міністерством для цифровізації доступу до послуг
ветеранам. Дізнатися більше

9 березня 2021р. Конкурс відеороликів «Я проти
торгівлі людьми» був організований в рамках онлайн
проекту з протидії торгівлі людьми Працюй Безпечно у
Фейсбуці і Інстаграм #worksafe за ініціативи
Міністерство
соціальної
політики
України
та
Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Більш ніж 90
студентів з 24 навчальних закладів створили та
розмістили в своїх соціальних мережах 37 коротких
відео, які привертають увагу до торгівлі людьми та
показують, що треба робити, щоб не потрапити в
ситуацію торгівлі людьми. Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ
8 березня 2021р. Жінки роблять украй важливий
внесок у сприяння миру і процвітанню суспільства —
Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
та Координатор проектів ОБСЄ. Міжнародний жіночий
день є актуальним приводом нагадати про постійний і
дуже важливий внесок жінок у забезпечення сталого
миру та безпеки. Дізнатися більше

8 лютого 2021р. Створення умов для рівних
можливостей жінок та чоловіків вимагає системного
підходу, що враховує багато факторів. Часто успіх цих
зусиль – чи то у законотворчій роботі, чи у розробці
політик - залежить від здатності агентів змін спертися
на існуючі інститути та практики, або проаналізувати їх
та запропонувати реалістичні зміни до цих підходів.
Минулої п’ятниці, 5 лютого 2021р., Катерина Левченко,
Урядова уповноважена з питань ґендерної політики
презентувала нове довідкове видання «Ґендерна
політика в нормативно-правових документах:
Частина 1», розроблене за
підтримки Координатора.
Публікація стане допоміжним
інструментом для законодавців, посадовців центральних
та місцевих органів влади,
активістів громадянського
суспільства та міжнародних
організацій, бо вона саме і
подає огляд правових та
інституційних інструментів,
що існують в Україні для подолання нерівності та
пов’язаних з нею проблем. Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ
1 березня 2021р. «Конституційний суд не є частиною
судової системи, це суд для законів, він виконує
функцію негативного законодавця: якщо парламент
приймає закони, то Конституційний Суд їх скасовує. За
час існування КС було багато важливих рішень, а були
й сумнівні рішення, що викликали серйозний суспільний
резонанс. КС є важливим, бо він був створений для
охорони Конституції, а зараз ми в ситуації, коли існує
нагальна
потреба
оздоровлення
конституційної
юрисдикції,» з цими словами Олександр Водянніков,
радник Координатора проектів ОБСЄ, відкрив сесію
«Розвиток системи конституційного судочинства» в
рамках
сьогоднішнього
Всеукраїнського
форуму
“Україна – 30”, організованого Офісом Президента
України. Дізнатися більше

КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ
11 січня 2021р. ОБСЄ разом з іншими глобальними
гравцями, такими як Управління ООН з наркотиків і
злочинності, визнає зв'язок між зростанням незаконного
використання криптовалют та торгівлею наркотиками,
що, в свою чергу, підживлює тяжкі злочини, включаючи
тероризм та насильство. Організація докладає зусиль
для розбудови потенціалу правоохоронців для
вирішення цієї проблеми.
Координатор проектів ОБСЄ в Україні в межах
проєктної співпраці зі Службою безпеки України
організував серію експертних дискусій щодо ролі
криптовалют у кримінальній юстиції та розробив
відкритий для загального доступу онлайн-курс
«BlockChain та Bitcoin: що це таке та "як працює"?».
Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА ОСВІТА
У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
19 березня 2021р. Асоціація юридичних клінік України
спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та
Програмою USAID «Нове правосуддя» презентували
навчальний посібник «Правнича клінічна освіта в
Україні». Презентація відбулася у межах Форуму
Асоціації 2021. Навчальний посібник є результатом
тривалої та фундаментальної роботи великого
колективу авторів, у ньому подано історію зародження й
становлення клінічної освіти студентів-правників як у
світі, так і в Україні, як ефективної форми їхньої
практичної підготовки до майбутньої професійної
діяльності. Подивитися відеозапис презентації можна
за посиланням. Дізнатися більше

26 березня 2020р. Оголошується конкурс на участь у
Щорічній міжуніверситетській школі з прав людини – 2021!
Це відома платформа, яка надає можливість талановитим
студентам-юристам з України та з-за кордону, а також
молодим правникам удосконалити свої знання з питань
міжнародного та європейського права в галузі прав
людини. Тематика цьогорічної школи буде зосереджена на
проблемах безпеки журналістів, свободи об’єднань (статті
10 та 11 Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод), позитивних та негативних
зобов’язаннях держави щодо розслідування злочинів
проти представників ЗМІ, а також заходах щодо захисту
безпеки (включаючи цифрової) журналістів, їхніх джерел
інформації. Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

ХІМІЧНА БЕЗПЕКА
28 січня 2021р. Відеосюжет: ОБСЄ допомагає
українським партнерам відпрацювати взаємодію
при ліквідації наслідків хімічних аварій. В цьому
відео – огляд тематичних командно-штабних навчань,
проведених 20 листопада 2020 року для державних
органів Координатором проектів на базі Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності.
Навчання базувалося на уявному сценарії подій, що
цілком могли відбуватися в реальному житті багатьох
регіонів України. Під час зварювальних робіт на
виробництві вибухає балон з киснем, і ось дах складу
великого приватного підприємства з виготовлення
маргарину, майонезу та жирів охоплено полум’ям.
Локальна надзвичайна ситуація швидко набуває дедалі
небезпечнішого масштабу, адже на підприємстві
зберігаються значні запаси сірки та аміаку небезпечних речовин, що використовуються у
виробничих процесах. Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

ХІМІЧНА БЕЗПЕКА
5 лютого 2021р. Результати трьох років допомоги
Україні з боку ОБСЄ у модернізації системи захисту від
загроз, пов’язаних з токсичними та небезпечними
хімікатами презентовано 5 лютого 2021 року. Проекти,
що завершуються цього місяця, зосереджували зусилля
на трьох ключових сферах: регуляторна система,
оснащеність аналітичних лабораторій та контроль за
транскордонним переміщенням хімічних речовин.
«Україна має розвинуту промисловість, а це породжує
ризики, пов’язані з небезпечними матеріалами, що
використовуються підприємствами для виробництва
або переміщуються через кордони,» - відзначив Генрік
Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ в Україні.
Дізнатися більше
11 березня 2021р. Відеосюжет: Хімічна безпека та
захист на кордоні: допомога ОБСЄ для України
Сировина, добрива, пестициди, побутова хімія,
будівельні та інші матеріали щоденно перетинають
кордон
України,
щоб
задовольнити
потреби
промисловості та споживачів. Це відео розповідає про
те, як Координатор проектів ОБСЄ допомагав
прикордонному персоналу підвищити готовність до
реагування на загрози, пов'язані з небезпечними
речовинами. Така допомога включала проведення
навчань, в тому числі практичних вправ, розробку
навчальних програм, надання наборів з хімічної безпеки
та лабораторного обладнання. Дізнатися більше
30 березня 2021р. Під час церемонії, яка відбулася 30
березня 2021 року в Маріуполі, Координатор проектів
передав Державній службі України з надзвичайних
ситуацій сучасну мобільну лабораторію радіаційного та
хімічного контролю. «Швидке визначення характеру
загроз на місці надзвичайної ситуації є вкрай важливим
для порятунку людей. Адже йдеться про можливість
аварійно-рятувальних служб приймати своєчасні
рішення та оперативно реагувати на надзвичайні
ситуації», зазначив Генрік Вілладсен, Координатор
проектів ОБСЄ в Україні. Дізнатися більше

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
17 березня 2021р. Захищеність будь-якої країни від
біологічних загроз залежить від багатьох факторів. І
зокрема серед критично важливих передумов є
наступні :
•
розвинена
система
національного
законодавства
та
регуляторних
практик,
гармонізована з міжнародними нормативами та
кращими практиками;
•
місцеві
лабораторії
мають
адекватний
інструментарій для діагностування інфекційних
захворювань,
пов’язаних
з
особливо
небезпечними патогенами, а поводження з
біологічними матеріалами в цих закладах
відповідає високим стандартам безпеки;
•
науковці та фахівці, що працюють в цих
лабораторіях, мають ґрунтовні та актуальні
знання з біологічної безпеки та захисту, а також
біоетики.
Щоб допомогти Україні вдосконалити свою систему
біологічної безпеки в цих компонентах, Координатор
впроваджує
три
нових
проекти.
Ці
зусилля
здійснюються за фінансової підтримки ЄС та у
партнерстві з Міністерством охорони здоров'я
України та Державною службою України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ
ОБІГУ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ ТА
ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
11 лютого 2021р. ОБСЄ докладає зусиль до посилення
спроможності Державної прикордонної служби України
захищати кордони держави від незаконного обігу зброї,
боєприпасів та вибухових речовин (ЗБВР). Так, у 2020
році:
30 кримінальних аналітиків ДПСУ вдосконалили свої
знання та практичні навички у питаннях збору та
аналізу інформації з відкритих джерел, що є важливим
інструментом протидії транскордонній організованій
злочинності та незаконному обігу ЗБВР як однієї з її
форм 25 прикордонників поглибили свої знання, а
також ознайомилися з міжнародними стандартами та
практиками
у
питаннях
протидії
незаконному
транскордонному переміщенню ЗБВР. Дізнатися
більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ
16 лютого 2021р. Наслідки впливу військових дій на
довкілля можуть мати довготривалий характер, який
ставить під загрозу не лише природні екосистеми, але й
життя та здоров’я людей- сказав Генрік Вілладсен,
Координатор проектів ОБСЄ в Україні на триденній
конференції «Зменшимо загрозу: екологічні та
техногенні ризики на сході України», що зібрала разом
урядових та міжнародних партнерів, місцевих органів
влади, експертну спільноту для обговорення питань
безпеки довкілля східного регіону. Протягом останніх
років Координатор підтримує уряд України у зміцненні
спроможності відповідати загрозам довкіллю. Зокрема,
Координатор
проектів
допоміг
у
модернізації
лабораторії моніторингу вод східного регіону та
навчанні
спеціалістів,
підтримав
дослідження
комплексного скринінгу забруднюючих речовин та інші
польові роботи в галузі для підтримки управління
водними ресурсами на основі обгрунтованих рішень.
Дізнатися більше
3 березня 2021р. Мінімізація екологічних ризиків,
пов’язаних з експлуатацією накопичувачів промислових
відходів (хвостосховищ), врегулювання їхнього статусу
та успадкованих за роки експлуатації проблем,
потребує комплексного врегулювання та співпраці усіх
зацікавлених сторін, держави та бізнесу. 2 березня
2021р. на події в Києві були презентовані результати
дослідницької роботи, проведеної за підтримки ОБСЄ,
щодо ситуації на цих накопичувачах у двох річкових
басейнах України – Дністра та Сіверського Дінця.
Дізнатися більше

ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ
2 березня 2021р. У 2020 році в Донецькій та Луганській
областях піротехніками Міністерства оборони України
було виявлено та знешкоджено понад 44,000
вибухонебезпечних предметів. За цей саме час, по всій
країні Державна служба з надзвичайних ситуацій
виявила понад 73,000 таких предметів, що включає в
себе і залишки війни на сході України, і небезпечну
пам’ять конфліктів 20-го століття.
Такі цифри були озвучені представниками цих
організацій під час регіонального круглого столу,
організованого Координатором проектів ОБСЄ у
Сєвєродонецьку 2-4 березня 2021 року. Участь в
круглому столі взяли глави дипломатичних місій п’яти
країн ОБСЄ: Албанії, Норвегії, Словаччини, Хорватії та
Швеції. Вони також ознайомилися з роботою
протимінних агенцій, відвідавши підрозділи Державної
Спеціальної Служби Транспорту у Слов’янську та ДСНС
у Руміжному, взяли участь у передачі Школі №6 у
Сєвєродонеьку матеріалів з інформування дітей про
ризики від мін, розроблених Міністерством реінтеграції
тимчасово окупованих територій за підтримки ОБСЄ.
Дізнатися більше

31 березня 2021р. Цієї неділі, 4 квітня, в світі
відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної
небезпеки та допомоги у протимінній діяльності. Це
нагода нагадати про важливість розвитку комплексної
інфраструктури, спільних стандартів та уніфікованих
підходів, налагодженої взаємодії всіх організацій в цій
сфері – це вкрай важливо, щоб зробити забруднену
мінами землю знову безпечною. Такий підхід є
особливо актуальним для України, де конфлікт, що
триває і зараз на сході України, залишив на значних
територіях багато мін та снарядів, що не розірвалися.
Дізнатися більше

2 березня 2021р. Зелений комітет Офісу Координатора
проектів ОБСЄ в Україні отримав Нагороду визнання
ОБСЄ за свою роботу з просуванні сталих підходів в
управлінні питань міжнародного розвитку та проектів.
Зелений комітет є групою волонтерів, створеною
співробітниками Координатора проектів для розробки
та надання рекомендацій у впровадженні екологічної
політики в офісі.
Послухайте подкаст пані Анни Жовтенко, голови
Зеленого комітету, про зусилля з просування
підходу сталого розвитку в усіх аспектах проєктної
діяльності.
Екологічну
стратегію
сталого
розвитку
Координатора
проектів ОБСЄ в
Україні
можна
завантажити тут
(англійською
мовою).

Керівник місії
Посол
Генрік Вілладсен

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

НАША КОМАНДА

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.
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

