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

БЮЛЕТЕНЬ /// 4ий КВАРТАЛ 2021р.
_____________________

Розширення можливостей громадянського
суспільства, див. стор. 2:
- підтримка публічних консультацій та діалогу

Кібергігієна, див. стор.4-5:
- тренінги для держслужбовців
та інформаційна кампанія

ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2021

16 днів активізму проти ґендерно
зумовленого насильства, див. стор.11

Надзвичайні ситуації хімічного
характеру, див. стор. 8-9: - тренінг
для рятувальників, рекомендації з
забору проб хім.речовин

Конституційне правосуддя, див. стор.6:
- форуми та дискусії, керівництво з
порівняльного міжнародного права

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

ВИБОРИ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
9 жовтня 2021р. Від імені Координатора проектів ОБСЄ в
Україні
маємо
приємність
привітати
переможців
цьогорічного Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт
«Реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації»! Результати змагання, яке традиційно проводить
Міністерство розвитку громад та територій України у
співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і
реформа
місцевого
самоврядування
в
Україні»,
Координатором проектів та ГO Інтерньюз-Україна, було
оголошено під час онлайн-церемонії 8 грудня.
Конкурс спрямований на привернення уваги суспільства до
успішних прикладів роботи територіальних громад для
вирішення завдань місцевого і регіонального розвитку та
підвищення інтересу представників регіональних медіа до
висвітлення інформації про кращі практики та результати
вдосконалення системи місцевого самоврядування в
громадах. Дізнатися більше

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
10 листопада 2021р. Понад 150 представників місцевих
органів
виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування з 10 регіонів та міста Києва мали
можливість поглибити знання та вдосконалити навички з
проведення публічних консультацій на серії з 6 навчальних
заходів, організованих за підтримки Координатора протягом
жовтня-листопада. У майстернях публічних консультацій
взяли
участь
представники
з
Дніпропетровської,
Житомирської, Кіровоградської, Київської, Полтавської,
Рівненської, Сумсько ї, Харківської, Черкаської, Чернігівської
обласних, Київської міської, районних у місті Києві
держадміністрацій, а також обласних та міських рад, з якими
облдержадміністрації співпрацюють в процесі реалізації
державної політики. Під час майстерень учасники дізналися
більше про стандарти проведення публічних консультацій,
аналіз заінтересованих сторін та врахування його результатів
процесі
організації
консультацій,
особливості
фо
реалізованих
і неформалізованих
форматів
публічних
консультацій.
Дізнатися більше

1 грудня 2021р. «Цього року Україна святкує свій ювілей, і якщо
подивися на ці 30 років, стає зрозумілим, що саме активна
громадська позиція та здатність українців об’єднуватися
зберегли незалежність країни та забезпечили її виживання у
складні часи. Громадянське суспільство – потужний партнер для
різних державних органів на всіх рівнях. Координатор проектів
ОБСЄ, за понад 20 років своєї роботи тут, мав не одну нагоду в
цьому пересвідчитися у багатьох сферах,» цими словами Карін
Рьольке, Старший координатор програм Координатора проектів
ОБСЄ вітала учасників X Форуму розвитку громадянського
суспільства, організованому Isar Ednannia та партнерами 30
листопада 2021 року. Крім надання підтримки проведення
Форуму, Координатор проектів провів семінар про нову
електронну систему надання державного фінансування для
неурядових
організацій.
Також, громадські
активісти
могли взяти
участь у
круглом столі
з обговорення
пріоритетів
для плану дій
з виконання нещодавно ухваленої Національної Стратегії
розвитку громадянського суспільства а Україні на 2021-2026
роки. Дізнатися більше
21 грудня 2021р. «Громадські консультації є одним із важливих
інструментів залучення громадян до прийняття рішень та
реалізації політики. ОБСЄ також заохочує органи виконавчої
влади ширше використовувати діалогові підходи під час
взаємодії з громадськістю, оскільки це наближає співпрацю з
громадянським суспільством до рівня партнерства», – наголосив
на важливості належного управління Посол Генрік Вілладсен,
Координатор проектів ОБСЄ, на презентації проекту Закону про
публічні консультації, оновленого в рамках підготовки до
другого читання. Презентацію організував Комітет Верховної
Ради з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за
підтримки Координатора та Національного Демократичного
Інституту Міжнародних Відносин. Координатор проектів
протягом останніх 5 років надає допомогу в розробці та
вдосконаленні цього закону, який був прийнятий у першому
читанні в березні цього року. Дізнатися більше
25 грудня 2021р. III форум фахівців органів виконавчої влади з
комунікацій з громадськістю відбувся 17-18 грудня 2021 року. У
ноьму взяли участь 67 представників структурних підрозділів з
питань комунікацій з громадськістю міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської
міської держадміністрацій. Під час форуму учасники
ознайомились з новими інструментами взаємодії з
громадськістю,
розвинули
комунікативні
навички.
Дізнатися більше

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

ДІАЛОГ
14 грудня 2021р. Цінність діалогу в подоланні розбіжностей і
підтримці складних трансформацій не завжди очевидна і не
завжди чітко усвідомлюється як тими, хто використовує
інструмент, так і тими, хто в ньому бере участь. Використання
комплексної та продуманої методології оцінки діалогових
заходів і процесів діалогу може вирішити проблему та
сприяти підвищенню якості інтервенцій у цій сфері.
Координатор
проектів
підтримує
розробку
таких
методологічних
інструментів
для
кращого
використання фасилітованого діалогу. Як перший крок у цьому
напрямку, 10 грудня 2021 року Координатор організував
семінар «Вплив і оцінка фасилітованих діалогів: проблеми та
виклики». Захід зібрав представників міжнародних
організацій та організацій громадянського суспільства, які
працюють у сфері діалогу в Україні, фасилітаторів діалогу,
оцінювачів та дослідників. Дізнатися більше
23 грудня 2021р. Онлайн-комунікація ускладнює процес
зміцнення довіри та пошуку порозуміння. Це також чинить
додатковий тиск на людей, які проводять або беруть участь у
діалогах, щоб запобігати конфліктам чи врегульовувати їх.
Усім їм доводиться адаптовуватись до цифрового
середовища. Тим не менш, онлайн-простір також розширює
інструментарій, доступний для проведення групових
зустрічей, у тому числі пов’язаних з процесами соціальної
згуртованості та реформ. Отже, хоча хвилювання, пов’язані з
COVID-19, не сприяють просуванню культури діалогу, діалог
як підхід стає все більш популярним на різних рівнях та у
різних
сферах
українського
суспільства.
Щорічна
конференція для практиків і користувачів діалогу «Zoom in
на діалог:
чи працює
технологія
у новій
реальності
та турбулентності?»,
організована
Координатором
проектів
ОБСЄ 21
грудня,
дозволила
учасникам
поділитися своїми історіями успіхів та невдач, виділити
ризики та обмінятись лайфхаками стосовно того, як
відповідати на виклики. Дізнатися більше

РОЗВИТОК МЕДІА
1 жовтня 2021р. Координатор проектів ОБСЄ підтрімує
проєкт Міністерства культури та інформаційної політики
України з медіаграмотності Фільтр. Національний проєкт з
медіаграмотності. Разом ми розробили онлайн-платформу на
якій можна знайті: онлайн-курси; методичні матеріали для
навчання; найактуальніші новини з медіаграмотності; та мапу
ініціатив. Платформа проста в навігації та заохочує всіх, хто
працює з темою медіаграмотності долучатися до мапи ініціатив!
Знайти її можна тут. Дізнатися більше
8 листопада 2021р. “У кризових ситуаціях люди шукають
інформацію, на яку вони можуть спиратися. Але, в
сьогоднішньому світі соціальних мереж їх спокушають сумнівні
канали, що експлуатують страх та просувають теорії змови. Ми
бачимо, які перешкоди це створює у боротьбі з пандемією.
Немає простих рішень цієї проблеми. Але я переконана, якісна
журналістика може стати сильним союзником у подоланні
дезінформації,» - заявила Карін Рьольке, Старший координатор
програм Координатора проектів ОБСЄ в Україні під час відкриття
Донбас Медіа Форуму 5 листопада. Донбас Медіа Форум - це
масштабний захід для української медіа спільноти, який збирає
учасників з різних регіонів України для обговорення нагальних
питань у медіа середовищі. Ви можете переглянути відеозаписи
дискусій, а саме деякі з панелей Форуму, організовані за
підтримки Координатора проектів:
📌 Відкриття Форуму; 📌 Панельна дискусія "Що регулює
держава, що може регулювати сама медіа-спільнота?“; 📌
Панельна дискусія "Нова етика: як інформувати коректно та
отримати довіру аудиторії“; 📌 неДебати "Поляризація в
суспільстві/поляризація в ЗМІ: чи є рецепти протидії?"
Дізнатися більше
20 листопада 2021р. Розуміти, чи Ви маєте
справу з якісною журналістикою, або з
маніпуляцією – вкрай важливо!!! Кодекс
етики українського журналіста – коротке,
але дуже доречне зібрання принципів та
«червоних ліній», створене самими
медійниками для визначення стандартів
своєї роботи. Це відео, створене Комісією з
журналістської
етики
за
підтримки
Координатора проектів ОБСЄ, є і хорошим
нагадуванням для працівників ЗМІ (якщо
вони забули про базові речі професії), і
швидкий довідник для глядачів / читачів /
слухачів, які хочуть споживати якісну
інформацію. Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

КІБЕРБЕЗПЕКА
15 жовтня 2021р. Координатор проектів ОБСЄ разом з
партнерами розпочав кампанію з популяризації правил
кібергігієни серед працівників державних інституцій України.
В рамках кампанії ми опублікували серію відеороликів, які
роз’яснюють потребу створювати безпечніше кіберсередовище в державному секторі і які закликають
держслужбовців ставати агентами змін в цій сфері. Перше
відео кампанії роз’яснює базові правила кібергігієни,
дотримання яких допоможе захиститися від кіберзлочинців
та шахраїв. Аудиторію закликають зменшувати ризики,
дізнаючись про найпоширеніші види загроз, вразливості та
шахрайські схеми. Дізнатися більше

19 жовтня 2021р. Інформаційні технології еволюціонують
швидше ніж регулювання та захист від кіберзлочинів. Втім,
українські законодавча та правоохоронна системи вже
мають певні інструменти, які дозволять Вам захищати свої
права в кіберпросторі та переслідувати зловмисників, якщо
м вдається завдати шкоди. Друге відео, створене в рамках
інформаційної кампанії, допомагає дізнатися більше про
межі дозволеного, злочини і покарання в цифровому світі.
Дізнатися більше

22 жовтня 2021р. Вони вдають із себе Ваших родичів,
друзів, банкірів та навіть принців з Нігерії. Деякі
повідомлення Вас смішать чи дивують, інші лякають чи
вражають, і разом з тим, ці шахраї якось примудряються
підібрати ключик до довіри людей, а разом з тим – і до
даних та гаманців. Є багато корисних речей. Які Ви можете
зробити, щоб мінімізувати свої ризики стати жертвою
фішингу.
Третє
відео
кампанії
з
інформування
держслужбовців про правила кібергігієни розповідає про
фішингові атаки – найпопулярніші шахрайські схеми в
кіберпросторі. Дізнатися більше

26 жовтня 2021р. Кожен держслужбовець може долучитися до
зміцнення захисту своєї установи від цифрових загроз! Для
цього варто лиш засвоїти правила кібергігієни та надалі
дотримуватися їх! Координатор проектів ОБСЄ розробив онлайн
курс з кібергігієни, доступний зараз на двох платформах: Дія.
Цифрова освіта та DESPRO. Дізнатися більше

29 жовтня 2021р. Прагнення бути в курсі останніх подій,
відслідковування новин онлайн – нині це важлива частина
нашого життя. Але в цифровому світі ми нерідко натрапляємо на
маніпулятивні заголовки, дезінформацію і навіть фейки. Це
відео розкаже, чому інформаційна гігієна є важливою
складовою кібербезпеки, та підкаже держслужбовцям, як
уникнути участі в інформаційних маніпуляціях. Для нарощування
своїх навичок безпечного життя в кіберпросторі, радимо пройти
онлайн-курс, створений за підтримки Координатора проектів
ОБСЄ, і розміщений на одній з платформ: Дія. Цифрова освіта та
DESPRO. Дізнатися більше

12 листопада 2021р. Корисні поради для захисту Вашої
організації від цифрових загроз та посилання на ресурси, де про
це можна дізнатися більше, все це тепер можна знайти у
буклеті, розробленому за підтримки Координатора проектів
ОБСЄ в Україні. Цей буклет створено для поширення в органах
державної влади в рамках кампанії з просування підходів до
безпечного використання сучасних інформаційних технологій,
що проводиться у партнерстві з Міністерством цифрової
трансформації України, IFES Ukraine and Vodafone Ukraine.
В ньому наводяться цікаві статистичні дані про кібер-інциденти
та атаки, що відбувалися в світі та в Україні зокрема,
висвітлюється вплив таких атак на роботу державної та
приватної
інфраструктур.
Публічні
службовці
можуть
скористатися посиланнями на освітні ресурси та викладені у
буклеті безпекові поради, слідування яким на робочому місці
дозволить мінімізувати ризики таких інцидентів. Дізнатися
більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

КІБЕРБЕЗПЕКА

ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ
НАСИЛЬСТВУ

23 листопад 2021р. Торік експерти Cyber Polygon, одного з
топ-майданчиків
обговорення кіберзахисту,
оцінили
популяцію зловмисного програмного забезпечення у 1
мільярд‼ програм. На щастя, левова частка сучасних
зловмисних кіберзагроз складаються з досить примітивних
дій, лише 6% фахівці відносять до дій середнього або
високого рівня підготовки. Але й прості шахрайства добряче
ускладнюють або й зривають роботу бізнесу та держустанов.
Координатор проектів ОБСЄ разом з партнерами працює над
популяризацією
кібергігієни
серед
держслужбовців,
просуває знання та виконання базових правил кібербезпеки
як інструменту захисту від значної частини загроз. Кожен
може підтримати цю кампанію, використавши розроблені
для неї ресурси. Щоб отримати до них доступ, відвідайте
спеціально створену сторінку на нашому сайті англійською та
українською. Дізнатися більше

Координатор проектів ОБСЄ в Україні долучився до
міжнародної кампанії «16 днів активізму проти ґендерно
зумовленого насильства», яка щорічно проходить з 25
листопада по 10 грудня. Підтримуючи цю ініціативу ООН
Координатор за підтримки залучених експертів розробляв та
поширював інформаційні матеріали через свою Facebook
сторінку, ділився напрацьованими ресурсами, які можуть
допомогти фахівцям широкого кола і держслужбовців, і
громадського сектору, пересічним громадянам долучитися
до подолання цього явища. Дізнатися більше

17 грудня 2021р. «Захист організації від кіберзагроз виходить
далеко за межі технічних знань і належного налаштування
програмного забезпечення. Не менш важливими є робота з
людьми,
впровадження
процедур
управління
вразливостями, контрольних списків та рекомендацій з
кібербезпеки, протоколів дій та процесів реагування на
загрози. Щоб допомогти ІКТ-персоналу державних органів
опанувати передові практики з розробки і впровадження
систем управління інформаційною безпекою, Координатор
проектів розробив та розпочав пілотування тренінгів
спеціалізованої програми підвищення кваліфікації. 15-17
грудня 2021 року у Львові відбувся перший пілотний тренінг
«Розробка
та
впровадження
системи
управління
інформаційною безпекою», в якому взяли участь ІКТспівробітники з шести українських міністерств. Після
завершення чотирьох пілотних тренінгів програма буде
доопрацьована на основі відгуків учасників, і передана
до Української школи урядування для використання в
программах підвищення кваліфікації державних службовців.
Дізнатися більше

23 листопада 2021р. Аварії та стихійні лиха, пограбування,
бійки та навіть вбивства – для пересічного громадянина такі
кризові ситуації стають важким досвідом, але, на щастя,
здебільшого трапляються не так часто. А є професії, де
людям доводиться мати з ними справу мало не щодня.
Рятувальники та правоохоронці потребують доступу до
якісної та професійної психологічної підтримки та належно
організованого супроводу. 21
жовтня завершився останній із
серії тренінгів «Психологічний
супровід в екстремальних
ситуаціях». Тренінг було розроблено у рамках проєкту,
який виконується Координатором проектів ОБСЄ в Україні на запит Міністерства
внутрішніх справ. Він має дати учасникам навички
максимально швидкого та ефективного виведення зі
стресового стану людей, що працюють в ліквідації наслідків
техногенних та природних катастроф, терактів, а також
соціальних та військових конфліктів. Дізнатися більше

Див. більше у розділі “КОМУНІКАЦІЇ / КООРДИНАЦІЯ”

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

11 грудня 2021р. “ОБСЄ має значний досвід у галузі
постконфліктного відновлення та реабілітації, і Координатор
проектів докладає всіх зусиль для того, щоб такі заходи в
Україні були всебічними, системними та стійкими. Протягом
останніх 2 років Координатор надає підтримку Міністерству у
справах ветеранів в питаннях створення ефективної системи
психологічної реабілітації ветеранів та членів їх сімей як на
загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Ми також
активно співпрацюємо з Мінветеранів в питаннях створення
онлайн системи надання онлайн-послуг цій категорії
людей,» - відзначив Посол Генрік Вілладсен у зверненні
Форум «Ветеран - громаді: потенціал помножений на
довіру» у Краматорську на сході України. Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ
25 жовтня 2021р. Конституційна юстиція може та повинна
слугувати інструментом для протидії дискримінації та для
зміцнення підвалин для ґендерної рівності. Нова публікація
авторства Олександра Водяннікова, Національного радника
з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні
подає ґрунтовний огляд відповідних рішень органів
конституційного судочинства різних країн. Публікацію
«Ґендерна рівність. Теорія і практика в порівняльному
конституційному праві» тепер можна завантажити в
електронному вигляді на нашому веб-сайті українською.
Дізнатися більше
28 грудня 2021р. Ґендерна рівність є невід’ємною складовою
конституційної парадигми, тому багато конституційних
питань, що на перший погляд є ґендерно-нейтральними,
насправді містять глибокий ґендерний зміст. Класичні та
сучасні теоретичні, філософські та практичні аспекти
ґендерного виміру конституціоналізму були запропоновані
для дискусій на Форумі «Великий діалог, ідея
конституціоналізму і права жінок», що відбувся 20 грудня
2021 року у Києві та об’єднав ключових експертів з ґендерної
проблематики, конституціоналістів, представників органів
державної влади, громадянського суспільства, суддів,
науковців, практиків. Дізнатися більше
29 грудня 2021р. Координатор проектів ОБСЄ в Україні
сприяв проведенню низки професійних дискусій у сфері
доступу до конституційної юстиції. На запрошення
Координатора, 26 листопада міжнародні експерти,
спеціальні радники Конституційного Суду України – Мірослав
Ґранат, Александру Танасє та Ґеорґій Папуашвілі провели
спільний захід із суддями та співробітниками Суду для
обміну досвідом застосування amicus curiae в міжнародній
практиці та практиці іноземних органів конституційної
юрисдикції. Вивчення міжнародного досвіду допомагає
також у практичному вдосконаленні системи роботи з
конституційними скаргами. 17 грудня спеціальні радники
провели
тренінг
для
працівників
Секретаріату
Конституційного Суду, поділившись іноземним досвідом
щодо питань прийнятності, судової аргументації та
виконання рішень Конституційного Суду у справах за
конституційними скаргами. Дізнатися більше

РЕФОРМИ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ
29 жовтня 2021р. Проведення судової реформи в Україні є
однією з ключових вимог, на яких наполягає як Українське
експертне середовище, так і міжнародні партнери України.
Позицію щодо необхідності та нагальності перетворень у
судовій системі поділяє і Українське суспільство. Тому
основним завданням судової реформи є утвердження
справедливого суду та вдосконалення вітчизняної судової
системи. З огляду на це Конференція “Сучасні виклики та
актуальні проблеми судової реформи в Україні”, що пройшла
в Чернівцях наприкінці жовтня, сприяла об’єднанню зусиль
вітчизняних науковців, національних та іноземних експертів,
представників громадянського суспільства та всіх тих, хто
зацікавлений у розв’язанні проблем проведення судової
реформи, а також обговоренні найкращого міжнародного
досвіду в цій сфері задля запровадження найкращих політик,
практик та рішень в Україні. Дізнатися більше
15 грудня 2021р. Здійснення судової реформи в Україні
включає в себе продовження та звершення реформи
інституту адвокатури. Для обговорення досягнутих
результатів та дискусії щодо подальших шляхів, методів та
форм розвитку реформи в цій сфері круглий стіл, як відкрита
діалогова платформа, сприяла об’єднанню зусиль
вітчизняних
науковців,
практикуючих
правників,
представників
державних
органів,
громадянського
суспільства та всіх тих, хто зацікавлений у розв’язанні
проблем проведення правових реформ в Україні, а також
обговоренні найкращого міжнародного досвіду в цій сфері
задля запровадження найкращих політик, практик та рішень
в Україні. Дізнатися більше

КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ
15 листопада 2021р. Цього року виповнилося 20 років з
моменту набрання чинності Кримінальним кодексом
України. З того часу законодавці ухвалили більше 240 законів
про внесення змін до Кодексу. Цей процес став змаганням
трендів на гуманізацію кримінальної відповідальності із одночасним
введенням до кола злочинів
нових діянь, тобто їх криміналізацією.
Нещодавня публікація Віталія
Гацелюка, керівника програми
«Верховенство права» Координатора
проектів ОБСЄ, аналізує тренди
законодавчих змін у цій сфері та
підкреслює необхідність застосування
збалансованого та чітко вивіреного
підходу до змін. Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА ОСВІТА У
СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
23 грудня 2021р. Дослідження “Єдине фахове вступне
випробування у контексті аналізу регуляторних впливів та
ефективності освітньої послуги”, презентоване у Києві 23
грудня, було розроблене на запит Міністерства освіти і науки
України та за підтримки Координатора проектів.
У дослідженні проаналізовано стандартизовані освітні
вимірювання у вищій школі, питання якості освіти та
освітньої послуги, регуляторні впливи та державне
управління освітою. Розглянуто стан, якість і обсяги
підготовки юридичних кадрів. Проаналізовано фактори, що
гальмують просування реформи юридичної освіти, і надано
відповідні рекомендації. Дізнатися більше
1 грудня 2021р. Щорічний міжнародний форум з практики
Європейського суду з прав людини - це платформа для
обговорення важливих питань щодо застосування практики
ЄСПЛ 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. (Відеозапис). Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
9-10 December 2021. 5-й міжнародний медико-правовий форум
«Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я:
корупційні виклики під час пандемії» об’єднав юристів та
науковців для обговорення поточних проблем, що виникають у
сфері охорони здоров’я в контексті пандемії. Особлива увага
була приділена забезпеченню верховенства права та доступу до
правосуддя як передумов для пом’якшення корупційних ризиків
у сфері охорони здоров’я. Дізнатися більше
26 грудня 2021р. Як забезпечити правопорядок в Україні та
зробити кримінальну юстицію ефективною? Більше ніж 80
представників судової системи, правоохоронних органів,
громадянського суспільства, юристів та науковців обговорили
нагальні проблеми верховенства права, захисту прав людини та
справедливого правосуддя під час V Київського полілогу,
організованого Координатором проектів ОБСЄ В Україні, Вищим
антикорупційним судом, Верховним Судом та Інститутом
держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук
України в Києві 23 грудня 2021 року.
Під час трьох тематичних сесій учасники мали можливість
обмінятися думками та обговорити виклики та перспективи
поточного етапу правової реформи, єдність судової практики в
контексті ефективності кримінальної юстиції та поточні тенденції
у протидії корупції для забезпечення правопорядку. Дізнатися
більше

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
20 грудня 2021р. Під час круглого столу, представники
Міністерства юстиції України, Координаційного центру з
надання правової допомоги, Координатора проектів ОБСЄ в
Україні, Офісу Ради Європи в Україні та Програми розвитку
ООН обговорили
удосконалення
законодавства у
сфері надання безоплатної правової
допомоги. Національні та міжнародні
експерти презентували кращі практики правового регулювання надання правової допомоги в інших країнах, а
також рекомендації з інтеграції альтернативних методів
вирішення спорів до системи БПД, удосконалення
комунікаційної стратегії системи та застосування медіації на
базі системи надання безоплатної вторинної правової
допомоги. Дізнатися більше

30 грудня 2021р. Узгодженість судової практики є ключовою
передумовою належного доступу до правосуддя та
забезпечення верховенства права. За підтримки Координатора
проектів ОБСЄ в Україні 2 грудня в Києві було проведено
одноденний круглий стіл з особливостей кримінального процесу
при розгляді справ Вищим антикорупційним судом. Захід зібрав
суддів Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду для
обговорення
широкого
кола
питань,
пов’язаних
з
повсякденними викликами, включаючи практичні питання
кримінального судочинства, які недостатньо чітко визначені
законом. Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ
25 жовтня 2021р. Міжнародні стандарти протимінної
діяльності (IMAS) – це зібрання рекомендованих вимог для
всіх аспектів операцій з очищення трериторій від
вибухонебезпечних предметів. Україна нещодавно створила
дві спеціалізовані установи, що відповідають за роботу в цій
сфері – Центр з протимінної діяльності та Центр з
гуманітарного розмінування. Координатор проектів ОБСЄ
разом з Женевським міжнародним центром з гуманітарного
розмінування організували для співробітників обох центрів
тренінг з різних аспектів IMAS у Харкові 18-22 жовтня 2021
року. Дізнатися більше

3 листопада 2021р. «У той час як участь жінок у багатьох
питаннях миру і безпеки досі обмежена, розширення їхніх
можливостей є ключовим пріоритетом для проектів ОБСЄ в
Україні. У плануванні та наданні допомоги дуже важливо
враховувати різноманітні потреби жінок і чоловіків», —
зауважив Координатор проектів ОБСЄ в Україні Генрік
Вілладсен з нагоди 21-ї річниці прийняття Резолюції Ради
Безпеки ООН № 1325, яка визнає важливу роль жінок і дівчат
у сприянні забезпеченню миру та безпеки, а також закликає
до розширення їхньої змістовної участі у процесах прийняття
рішень. Дивіться спільну з Спеціально моніторинговою
місією спільну заяву з цього приводу тут.
Хороший приклад в цій сфері – те, що роль жінок у
гуманітарному розмінуванні може активно сприяти
підвищенню рівня безпеки у громадах, а врахування точки
зору жінок у таких операціях забезпечує краще очищення
замінованих ділянок. Цього року Координатор переклав
українською та передав місцевим агенціям з гуманітарного
розмінування два ключових документи, розроблені
Женевським міжнародним центром з гуманітарного
розмінування:
•
Гендерно чутливий підбір та навчання персоналу у
сфері протимінної діяльності;
•
Гендер і встановлення пріоритетів у сфері
протимінної діяльності.
Дізнатися більше

6 грудня 2021р. Коли проводиться очищення постраждалих від
конфлікту територій, і фахівці з гуманітарного розмінування
знаходять вибухонебезпечний предмет, вони мають видалити
його, транспортувати у визначену заздалегідь зону (якщо це
можливо) та знищити цей предмет. Усі операції мають
виконуватися з високим рівнем обережності, з належним
врахуванням безпеки цивільного населення та групи з
розмінування. Десять експертів з українських організацій з
протимінної діяльності пройшли спеціалізований двотижневий
тренінг зі знешкодження вибухонебезпечних предметів,
організований Координатором у співпраці зі Швейцарским
фондом з протимінної діяльності у м. Беране, Чорногорія, який
було проведено з 22 листопада по 3 грудня. Дізнатися більше

ХІМІЧНА БЕЗПЕКА
13 жовтня 2021р. Непередбачувані викиди отруйних хімічних
речовин, аварії на підприємствах та під час транспортування
хімікатів є систематичними викликами для такої індустріально
розвинутої країні, як Україна. Для посилення спроможності
Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
готувати рятувальників, задіяних у реагуванні на надзвичайні
ситуації хімічного характеру, Координатором проектів
напрацьовано Рекомендації до розроблення модульної
навчальної програми для осіб
молодшого,
середнього та
старшого начальницького складу
ДСНС, які беруть
участь в
реагуванні на
події, пов’язані з небезпечними хімічними, радіоактивними і
біологічними речовинами (РХБ), надано обладнання для
проведення практичних навчань, організовано ряд теоретичних
та практичних тренінгів для співробітників спеціалізованих РХБ
підрозділів ДСНС. Дізнатися більше
27 жовтня 2021р. У випадку надзвичайної ситуації з хімікатами
вкрай важливо швидко та правильно визначити, поширення
яких саме речовин відбулося. Це визначає всі подальші рішення
та дії рятувальників та інших служб, залучених до ліквідації
наслідків. Українські рятувальники тепер для аналізу
відбиратимуть проби речовин на місці надзвичайної ситуації у
відповідності до кращих міжнародних практик, бо
користуватимуться
методологічними
рекомендаціями,
розробленими за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в
Україні. Наказ, яким впроваджується використання цих
рекомендацій, опубліковано на сайті Державної служби з
надзвичайних ситуацій тут. Повний текст Методичних
рекомендацій щодо процедур відбору проб під час
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виливом (викидом)
небезпечних хімічних речовин можна також завантажити з
нашого веб-сайту тут. Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ
24 листопада 2021р. Сьогодні в Україні налічується близько
63 тисяч річок, з них 90 % припадає на малі річки з площею
басейну до 2 тис. кв. км. Багато з них – у критичному стані
через недбалість людей та зміни клімату. Цього року ОБСЄ
презентувала результати пілотного проєкту з відновлення
русла малої річки. Тепер Ягорлик, річка в Одеській оласті,
приток Дністра, є позитивним прикладом того, як добре
спланованими зусиллями можна ліквідувати наслідки
шкоди, завданої еко-системі. Дивіться відео про цей проєкт
англійською та українською. Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ
ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ ТА
ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
5 жовтня 2021р. За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в
Україні відбувся візит експертів-кінологів Кінологічного
навчального центру Цивільної гвардії Іспанії до України 26
вересня – 2 жовтня. Візит мав на меті ознайомитись із
методиками підготовки кінологів зі службовими собаками
Держприкордонслужби та Держмитслужби за напрямком
виявлення та протидії незаконному обігу ЗБВР. Також візит
мав на меті сприяти започаткуванню професійного діалогу
між українськими та іспанськими колегами-кінологами.
Дізнатися більше

30 жовтня 2021р. “Краще розуміти, з чого починати
планування інформаційної кампанії. Більше дізнатися про те,
як можна залучати різні зацікавлені сторони та будувати
ефективні партнерства задля здійснення просвітницької
роботи. Отримати поради стосовно того, як ми можемо
використовувати наявні в нас ресурси аби комунікувати
більш ефективно. Що ми можемо робити, аби спонукати
громадян до більш безпечної поведінки зі зброєю. Обмін
досвідом, нові знання та удосконалення навичок”…
Такі очікування озвучили учасники тренінгу “Розроблення
інформаційної кампанії з підвищення рівня обізнаності щодо
ризиків, що створюють незаконне володіння, використання і
переміщення зброї, боєприпасів та вибухових речовин”, який
відбувся в Києві 27 та 28 жовтня за підтримки Координатора
проектів ОБСЄ в Україні. Дізнатися більше

14 листопада 2021р. Он-лайн презентація для українських
фахівців щодо використання канадської Довідкової таблиці
вогнепальної зброї (ДТВЗ) відбулася 26 жовтня, в якій взяли
участь 14 представників українських відомств (Міністерства
внутрішніх справ, Національної поліції, Держприкордонслужби,
Держмитслужби та Служби безпеки). Під час заходу учасників
навчали як практично працювати із ДТВЗ, зокрема, робити
пошук вогнепальної зброї у базі, тлумачити його результати,
ознайомили із глосарієм бази даних, що використовується при
ідентифікації маркування вогнепальної зброї. Презентацію
провели канадські експерти – представники Королівської
канадської кінної поліції. Крім того, за сприяння Координатора
проектів ОБСЄ в Україні 25 представників згаданих українських
відомств отримали доступ до ДТВЗ. Дізнатися більше

4 грудня 2021р. За підтримки Координатора проектів 21 – 26
листопада відбувся візит делегації українських кінологів до
Королівства Іспанії, який мав на меті ознайомлення з наявними
у Цивільній гвардії Іспанії методиками підготовки кінологів зі
службовими
собаками за
напрямком
виявлення та
протидії
незаконному
обігу зброї,
боєприпасів та
вибухових речовин. Також українські фахівці мали змогу
безпосередньо ознайомитися із роботою кінологічних команд
на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ
ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ ТА
ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
24 грудня 2021р. Представники Координатора проектів ОБСЄ
передали 21 грудня Держприкордонслужбі 15 кінологічних
GPS систем, які допомагатимуть кінологам-прикордонникам
у роботі зі службовими собаками, а також із залученням
міжнародного
експерта
провели
відповідний
спеціалізований тренінг щодо їхнього використання.
Навчальний захід для 17 учасників (серед яких двоє жінок) та
офіційна передача обладнання відбулися у Кінологічному
навчальному центрі Держприкордонслужби на Львівщині.
Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ
12 грудня 2021р. Двісті шістдесят сім представників
правоохоронних та регуляторних органів з більш ніж 40
урядових інституцій, а також приватного сектору та неурядових
організацій приєднались до дискусій щодо новітніх тенденцій у
царині боротьби з відмиванням коштів на заході, що був
організований Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з
Державною Службою фінансового моніторингу 2-3 грудня 2021
року у Львові. Дізнатися більше

КОМУНІКАЦІЇ / КООРДИНАЦІЯ

12 жовтня 2021р. Залучення молоді до управління та
формування політики – це інвестиція у стабільне та
демократичне майбутнє країни. Координатор проектів ОБСЄ
сприяє участі юнацтва у заходах та проектах, надає
можливості для формування навичок та знань у тих сферах,
де ми допомагаємо Україні впроваджувати реформи та
вирішувати проблеми безпеки. Ми розробили невеличкий
довідничок для всіх, хто зацікавлений дізнатися про те, що
саме ми робимо для молоді, брошуру «Можливості для
молоді у діяльності Координатора проектів ОБСЄ» тепер
можна завантажити у нас на сайті за посиланнями
англійською та українською. Дізнатися більше

28 жовтня 2021р. Введено у дію нову Національну стратегію з
підтримки розвитку громадянського суспільства на 2021-2026,
яку раніше допоміг розробити Координатор проектів ОБСЄ;
•
Координатор
підтримав
реформу
децентралізації,
розробивши картосхеми 1469 новостворених громад;
• Понад 1600 людей взяли участь в онлайн-тренінгах для
представників новоутворених органів місцевої влади, в тому
числі для старост, нової посади, впровадженої під час
децентралізації;
• Координатор організував серію практичних симуляційних
вправ для офіцерів міграційної поліції та слідчих, соцпрацівникв
та інспекторів праці, експертів з громадянського суспільства з 10
областей;
• Обговорення медіаетики, літні школи для молоді з
конституційного права та протидії домашньому насильству,
телеконкурс для підлітків щодо Конституції;
Це лише деякі із зусиль, згаданих Послом Генріком Вілладсеном
під час презентації нашої роботи за період з червня по середину
жовтня на засіданні Постійної Ради ОБСЄ у Відні.
Дізнатися більше

16 ДНІВ АКТИВІЗМУ ПРОТИ ҐЕНДЕРНО
ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА

24 листопада 2021р. Координатор проектів ОБСЄ в Україні
традиційно долучається до Всесвітньої ініціативи й, за
підтримки експертів, прагне підвищити обізнаність,
поділитися знаннями та закликати українців бути
небайдужими до проблеми насильства.
Лише за 8 місяців 2021 року Нацполіція отримала понад 203
тис. звернень щодо фактів домашнього насильства. Реальна
цифра ще більша, адже це латентне явище, і офіційна
статистика — лише верхівка айсбергу. Дізнатися більше
26 листопада 2021р. Організація з безпеки та
співробітництва в Європі, в тому числі через своє
представництво - Координатора проектів активно підтримує
боротьбу з ґендерно зумовленим насильством та розробляє
заходи, спрямовані на інформування українців про проблему
домашнього насильства та можливі шляхи її подолання:
• У 2018р. ОБСЄ провело системне дослідження проблеми
насильства щодо жінок в Україні, результати якого можуть
слугувати базовим рівнем вимірювання стану справ та
інструментом порівняння з іншими країнами, адже воно
проводилося за методологією, використаною до 37 країн
Європи;
• У 2019р. спільно зі студією онлайн-освіти EdEra розробили
новий онлайн-курс з протидії домашньому насильству “ДІМ
(НЕ)БЕЗПЕКТ”, покликаний допомогти широкій аудиторії
розібратися у формах насильства, його причинах і наслідках;
• У 2019р. Координатор проектів ОБСЄ передав навчальним
закладам МВС сучасне обладнання, призначене для
навчання кращого реагування на домашнє насильство;
• У 2020р. розроблено тематичні посібники, які розміщені
на сайті Координатора проектів ОБСЄ:
• Методичний посібник для фахівців, які впроваджують
Типову програму для кривдників;
•Збірник практичних матеріалів для роботи з кривдниками;
Дізнатися більше

30 листопада 2021р. Людина, яка вдається до насильства вдома,
може і далі бути джерелом небезпеки для близьких, якщо їй не
допомогти вирішити її психологічні проблеми та засвоїти інші
способи комунікації. В міжнародній практиці, робота з
кривдниками та проведення для них психологічних корекційних
програм є важливим інструментом запобігання рецидивам
насильства. Координатор працює над втіленням цих підходів в
українську практику.
Методичні посібники та практичні матеріали, розроблені за
підтримки ОБСЄ, будуть корисні психологам та практикуючим
фахівцям психотерапевтам, які проводять корекційну роботу з
особами, що вчиняють домашнє насильство, а також працюють
у сфері психологічної реабілітації з травмами та ПТСР.
Дізнатися більше
1 грудня 2021р. Досить часто постраждалі від домашнього
насильства не знають, до кого звернутись по допомогу і,
замовчуючи цей інцидент, тільки погіршують ситуацію.
Коориднатор проектів закликав усіх доєднюватися до кампанії
«16 днів проти гендерно зумовленого насильства» та
поширювати надану інформацію про контакти, які можуть
знадобитися тим, хто потребує такої підтримки.
Дізнатися більше

16 ДНІВ АКТИВІЗМУ ПРОТИ ҐЕНДЕРНО
ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА

12 грудня 2021р. Кампанія «16 днів проти гендерно
зумовленого насильства» завершилася, але потреба
підсилювати протидію цьому явищу залишаться актуальною.
Ми хотіли б подякувати всім, хто взяв участь в кампанії,
проводив події, продукував новини, писав та публікував
статті, розповідав про цю проблематику друзям та
знайомим, або й просто поширював інформацію, отриману в
рамках кампанії.Ваша подальша особиста підтримка зусиль в
цій сфері – надважлива! Для Вашого натхнення радимо
переглянути відеосюжети, записані главами трьох Місій –
Тобіасом Тібергом, Послом Швеції в Україні (Головування в
ОБСЄ у 2021 році), Послом Польщі в Україні Бартошем
Ціхоцкі (Головування в ОБСЄ у 2022 році) та Послом Генріком
Вілладсеном. Ці відео доступні тут. Дізнатися більше

Координатор проектів також підтримав регіональну кампанію
“Чи ти бачиш, що вона потерпає від насилля?”, яку запустив WIN
проект ОБСЄ з метою висвітлення сучасних викликів ґендерно
зумовленого насильства. Для цього ми допомогли із
перекладом українською та розповсюдженням онлайн
повідомлень кампанії щодо роботи ОБСЄ зі створення
безпечного простору для жінок в усіх сферах життя, вільного від
дискримінації та насилля. Більше про кампанію дізнайтеся тут.

КООРДИНАЦІЙНА ГРУПА З ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ

З моменту створення наприкінці серпня 2021 року,
Координаційна групи з ґендерних питань розпочала роботу з
виконання Плану дій реалізації Стратегії Офісу Координатора
проектів ОБСЄ в Україні з питань сприяння ґендерній рівності
на 2020 – 2022 роки.
Впродовж останніх місяців Координаційна група розробила
положення про свою діяльність, а також операційний план
активностей до кінця 2021 і у першому кварталі 2022.
Відповідно до Ґендерної стратегії та Плану дій,
Координаційна група розробила низку документів та
реалізувала навчальні сесії для персоналу для підтримки
впровадження ґендерно чутливих підходів у роботі та
сприяння створенню більш ґендерно чутливого робочого
середовища. А саме:
• За координацією Наталії Космач для підтримки процесів
найму персоналу і залучення зовнішніх експертів розроблені
запитання для інтерв’ю кандидатів. Ці питання стосуються
обізнаності з питань ґендерної рівної рівності та
впровадження ґендерно чутливих підходів.
• Співробітники офісу мали можливість взяти участь у
двох тренінгах з підвищення обізнаності щодо ґендерної
тематики. Зокрема, Надія Кизицька та Любов Федорова

розробили та провели тренінг з основних питань ґендеру та
ґендерно чутливої комунікації, а зовнішня експертка Олена
Харитонова провела тренінг «Ґендер: потенціал впливу».
• Наталія Романова ініціювала заснування щорічної премії
Координатора проектів ОБСЄ в Україні за досягнення у сфері
ґендерної рівності. Вона має на меті визнання виняткових
досягнень лідерів, окремих жінок і чоловіків або команд офісу, у
сприянні ґендерній рівності. Наразі вже розроблено проект
процедури премії.
Наразі Координаційна група працює над підготовкою
опитувальника щодо питань ґендерної рівності на робочому
місці. Планується провести таке опитування в першому кварталі
2022 року. Координаційна група очікує, що результати
опитування стануть гарною основою для розроблення у
майбутньому навчальних заходів для персоналу, а також
необхідних нових внутрішніх політик чи їх корегування. Крім
того, наразі Координаційна група працює також над
рекомендаціями щодо вживання фемінітивів у текстах
українською мовою. Очікується, що ця робота буде завершена в
першому кварталі 2022 року.

Усім партнерам - найкращі
побажання до зимових свят
та Нового 2022 року!!!
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

