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

БЮЛЕТЕНЬ /// 3ій КВАРТАЛ 2021р.
_____________________
Протидія незаконному обігу зброї, боєприпасів та
вибухових речовин, див. стор.10: обладнання для
кінологічних підрозділів прикордонників

Кібергігієна, див. стоp.5:
навчальна програма,
методологія та обладнання для
освіти держслужбовців

ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2021

ОБСЄ на дискусіях Ideas Fest в Одесі про:
- виклики в процесі реформ, див. стор.11
- цінності верховенства права, див. стоp.6
- медіа етику та саморегулювання, див. стоp.4

Підживлюємо обговорення реформ
сфери верховенства права:
- Юридичні форуми у Києві, Харкові та
Львові, див. стоp.7

Для молоді, літні школи та тренінги:
- протидія домашньому насильству для
майбутніх соцпрацівників, див. стоp.6
- розслідування випадків торгівлі людьми для
курсантів, див. стоp.6

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

ВИБОРИ ТА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
1 вересня 2021р. Місцеві вибори є найбільш складними з
точки зору їх організації та адміністрування через велику
кількість виборчих кампаній, що відбуваються одночасно, а
також надзвичайно велику кількість учасників виборів.
Місцеві вибори також дуже важливі для України, оскільки в
ході реформ децентралізації місцеві органи влади тепер
мають набагато більше повноважень та обов’язків із
забезпечення потреб своїх мешканців.
Для допомоги у спрощенні адміністративних процедур у
виборчому процесі, Координатор проектів ОБСЄ в Україні
розробив програмний застосунок «Конструктор документів
для місцевих виборів». Цей застосунок дозволяє
представникам
політичних
партій,
кандидатам
та
спостерігачам створювати, заповнювати та перевіряти всього
56 форм документів, затверджених рішеннями Центральної
виборчої комісії, таких як, подання кандидатів та членів
виборчих комісій. Застосунок був представлений на заході,
організованому у партнерстві з Центральною виборчою
комісією. Дізнатися більше

8 вересня 2021р. Староста – це посада, що з’явилася в
результаті реформи децентралізації. Особа, що обіймає цю
посаду, представляє інтереси жителів села, забезпечує
комунікацію між жителями старостинського округу та
місцевою владою. Законодавець передбачив для старост
низку повноважень, які дозволяють вирішувати нагальні
проблеми мешканців села. Завдання старост постійно
розширюються
та
оновлюються.
Щоб
допомогти
новопризначеним старостам засвоїти потрібні нові знання та
вміння, Координатор у серпні-вересні провів три хвилі
онлайн тренінгів з широкого кола питань їхньої діяльності –
від правового статусу, огляду повноважень,
до
особливостей надання старостами адміністративних послуг
та вчинення нотаріальних дій. Дізнатися більше

26 вересня 2021р. Кожна територіальна громада може віднині
завантажити безкоштовну картосхему своєї території на вебпорталі «Децентралізація» тут.
Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Міністерства
розвитку громад та територій України та Координатора проектів
ОБСЄ в Україні.
Презентація даної
ініціативи відбулась
23 вересня 2021 року
в Українському
кризовому медіа
центрі. Картосхеми не
визначають юридичних
меж громад, що
мають бути встановлені із залученням Держгеокадастру. Втім,
вони дозволяють громадам інвентаризувати їхнє майно та
ресурси, спланувати соціальну та транспортну інфраструктуру, а
отже, сприяють ефективному місцевому врядуванню.
Дізнатися більше

ДІАЛОГ

19 липня 2021р. Координатор проектів ОБСЄ в Україні підтримує
залучення молодих людей до обговорення важливих питань
публічної служби, що дає можливість отримати свіжі погляди та
нові ідеї. Так, з нагоди 10-ої річниці утворення Національне
агентства з питань державної служби провело Всеукраїнський
конкурс творчих робіт серед молоді. Координатор проектів
підтримав номінацію конкурсу «Формування культури діалогу
на державній службі: кому і навіщо це потрібно?», в якій було
отримано 20 творчих робіт від молодих дівчат та хлопців 15-23
років. Роботи мали аналітичну складову, продемонстрували
розуміння авторів суті діалогу, висловлювали бачення авторів
щодо ролі та необхідності діалогу як серед державних
службовців, так і представників органів влади з громадянами.
Координатор визначив три переможця в номінації, роботи яких
були багаті на цікаві думки та творчі ідеї. Дізнатися більше

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

ДІАЛОГ
25 серпня 2021р. Координатор проектів ОБСЄ допомагає
державним службовцям засвоїти навички застосування
інструментів фасилітованого діалогу для реалізації реформ.
Це дозволяє їм врахувати інтереси різноманітних соціальних
груп, на які впливають трансформації, зменшити ймовірність
конфліктів, і таким чином впровадити зміни більш
злагоджено. Хорошим прикладом такої підтримки є
Програма підготовки фасилітаторів групових обговорень у
сфері освіти, яка реалізовувалася в межах проекту
Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Сприяння діалогу
щодо реформ в Україні» у 2020 році. Вона мала на меті
підтримати професійне зростання 15 представників
Міністерства освіти і науки України та Команди підтримки
реформ при ньому. Дізнатися більше

29 вересня 2021р. У Білій Церкві Координатор проектів ОБСЄ в
Україні підтримав проведення фасилітованого круглого столу
«Розвиток індустріальних парків в Україні». Цей захід готувався
та був проведений представниками Офісу реформ Кабінету
Міністрів України , які пройшли відповідне навчання та
отримали підтримку в рамках супервізійної програми з
фасилітації для публічних службовців. Завдяки використанню
інструментів діалогу та добре організованому процесу, його
учасники - близько 40 представників центральних та місцевих
органів влади, бізнес-асоціацій та приватних підприємств змогли і конструктивно обговорити свої пропозиції щодо
розвитку індустріальних парків в Україні, і напрацювати проект
спільної заяви до центральних органів влади. Більше про
навчання з діалогової практики можна дізнатися тут.
Дізнатися більше

ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО

25 вересня 2021р. Координатор проектів ОБСЄ сприяє
включенню фасилітованого діалогу як інструменту та підходу
до групових обговорень в реформи, зокрема, шляхом
надання публічним службовцям навичок фасилітації. Цього
року Координатор проектів ОБСЄ пілотує супервізійну
програму з фасилітації для публічних службовців з різних
установ. Учасниками програми стали 20 представників з 6
центральних органів виконавчої влади, Офісу та команд
підтримки реформ. Програма триває з червня до листопада.
Учасники вже пройшли поглиблене навчання по роботі з
конфліктами,
удосконалили
свої
комунікаційні
компетентності та отримали навички фасилітації. Зараз вони
працюють зі своїми практичними кейсами, отримуючи
супервізійну підтримку від професійних фасилітаторів та
організаційну підтримку від Координатора проектів ОБСЄ.
Дізнатися більше

12 вересня 2021р. Енергія громадянського суспільства може
зруйнувати урядову політику в певній сфері, або навпаки
підсилити її чи допомогти спрямувати її в інше, ефективніше
русло. Урядові комунікаційники протягом семи зустрічей
засвоїли інструменти фасилітованого діалогу для налагодження
ефективної співпраці з неурядовим сектором.
Представники комунікаційних підрозділів 18 міністерств та 3
інших центральних органів виконавчої влади (21 учасники)
отримали відповідні знання та навички на серії практичних
тренінгів «Публічні консультації: використання діалогового
підходу», що їх проводили з 30 серпня до 10 вересня 2021 року
Координатор проектів ОБСЄ та Департамент інформації та
взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів
України. Дізнатися більше

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ

ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО
27 вересня 2021р. 229 учасників з усієї України представників громадськості та органів влади – отримали
можливість в деталях ознайомитися з новаціями нової
електронної процедури конкурсів з надання фінансової
підтримки організаціям громадянського суспільства на шести
регіональних семінарах, проведених за підтримки ОБСЄ з 26
серпня по 24 вересня 2021 року.
На заходах учасники дізналися про основи проєктного
менеджменту,
алгоритм
побудови
комунікацій
із
зацікавленими сторонами, шляхи визначення оптимального
пошуку грошей на свій проєкт. Також вони мали можливість
попрактикуватися, створивши самостійно конкурс в системі
та подавши на нього заявку, розібрали типові помилки при
оформленні кошторису витрат проекту. Дізнатися більше

29 вересня 2021р. Президент України своїм Указом № 487
від 27 вересня 2021р. затвердив Національну стратегію
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на
2021 – 2026 роки! Координатор проектів ОБСЄ в Україні
активно підтримував процес розробки стратегії у 2020 році.
Окрім експертної та логістичної підтримки діяльності Робочої
групи з розробки Стратегії, ОБСЄ також організувала
обговорення її проекту та перевірку його на відповідність
міжнародним
практикам
Європейським
центром
некомерційного права. Дізнатися більше

РОЗВИТОК МЕДІА

21 вересня 2021р. Дискусія «Стійкість медіа в морі інформаційних бурь»
В сучасному світі зростає швидкість передачі інформації майже
кожного дня і це великий виклик для традиційних ЗМІ, які
постійно мають конкурувати за аудиторію, бути креативними, та
дотримуватись етичних стандартів та перевіряти факти. Шляхи
еволюції традиційних ЗМІ в цифрову епоху обговорювали під
час дискусії, організованої в рамках Фестивалю Ідей в Одесі.
Серед спікерів були Тетяна Соловей, Головна редакторка BURO;
Борис Давиденко, Головний редактор сайту LIGA.net; Росана
Тужанська, журналістка, головна редакторка видання Varosh,
медіаменеджерка. Дізнатися більше
21 вересня 2021р. Дискусія «Журналістські розслідування доби
інформаційної прозорості»
Сьогодні
журналістські
розслідування
є
одними
з
найпопулярніших матеріалів серед споживацької аудиторії.
Вони пригортають
увагу великої
аудиторії, по ним
знімають документальні фільми та
вони можуть
вплинути на політичний устрій окремих
країн. Разом з
відомими журналістами-розслідувачами поговоримо про їхню
роботу, її ціннісні та етичні принципи, професійні підходи та
цікаві випадки, а також про те, як працюють міжнародні
команди розслідувачів у часи інформаційної прозорості.
До дискусії долучилися Тетяна Козирєва, журналістка
розслідувачка, фіналістка Пулітцерівської премії за серію
розслідувань FinCEN Files; Деніс Бігус, керівник проекту
Bihus.Info, український журналіст, автор ідеї, автор та ведучий
телепередачі «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

КІБЕРБЕЗПЕКА
8 липня 2021р. Знання своїх слабких місць допоможе вижити
у цифрових джунглях сьогодення! Перевірити свій рівень
цифрової грамотності можна у чат-боті Telegram
«Цифрограм. Твоя кібергігієна. Бот містить вже 4 тести: Тест
на загальні знання; Соціальні мережі та месенджери;
Соціальна інженерія; Шкідливе програмне забезпечення.
Ці зусилля є частиною національної ініціативи Міністерства
цифрової трансформації України робочою групою, до складу
якої увійшли представники Координатора проектів ОБСЄ в
Україні, Vodafone Україна та Міжнародної фундації виборчих
систем. Дізнатися більше
12 липня 2021р. Закриття «дірок» у системі цифрової
безпеки державних органів вимагає багатьох зусиль, і
насамперед – у навчанні службовців правилам безпечної
поведінки у кіберпросторі. Щоб підтримати ці зусилля,
Координатор проектів ОБСЄ допоміг Національному
агентству України з питань державної служби та Українській
школі урядування розробити відповідну навчальну програму
в рамках загальної короткострокової програми підвищення
кваліфікації держслужбовців. Ті експерти та організації, які
хочуть долучитися до роботи з просування безпечного
використання інформаційних технологій в публічній службі,
можуть скористатися напрацюваннями, які тепер можна
знайти онлайн, в тому числі: Методичний посібник для
тренерів з питань кібергігієни та Робочий зошит для
учасників тренінгу з питань кібергігієни. Дізнатися більше
31 липня 2021р. Робота оператора CALL-центру кіберполіції
надзвичайно важлива, бо саме до цього спеціаліста
звертається людина, якій вкрай потрібна допомога. Вміти
розмовляти із різними типами звернень від людей у різних
життєвих ситуаціях, мати навички активного слухання, уміння
ставити питання, переконання, подолання заперечень,
робота з конфліктами – усе це і багато інших питань
розбиралися та відпрацьовувались із представники сервісної

служби Департаменту кіберполіції Національної поліції
України на 2 тренінгах, які Координатора проектів ОБСЄ в
Україні провів в липні 2021 року. Дізнатися більше
2 вересня 2021р. Кібербезпека організації розпочинається з
безпечної поведінки кожного співробітника. Для урядових
установ ризики можуть бути зменшені, якщо держслужбовці
керуються певними принципами, як виявити кіберзагрози та
уникнути ‘зламів’. Координатор проектів ОБСЄ розробив
загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації
«Основи кібергігієни» для методичної підтримки тренінгів
для державних службовців так посадових осіб органів
місцевого самоврядування.
П'ять груп тренерів з кібергігієни (загалом 52 особи) вже
завершили серію методологічних і практичних занять та
готуються до проведення тренінгів для держслужбовців.
Українська школа урядування включила програму до
обов'язкової щорічної системи підвищення кваліфікації
державних службовців, сприяючи таким чином цифровій
обізнаності та практичному застосуванню кібергігієни.
Дізнатися більше
30 вересня 2021р. Програма онлайн та очного навчання з
основ кібергігієни, обладнаний мобільний тренінговий центр
та пул тренерів, готових до навчання держслужбовців – ці
компоненти, що є частиною зусиль задля популяризації
кібергігієни серед працівників держустанов,
були
презентовані сьогодні, 30 вересня 2021 року, на заході в
Києві, організованому Координатором проектів у співпраці з
Національним агентством України з питань державної
служби та Українською школою урядування. На заході було
презентовано спільні системні зусилля, напрацьовані
протягом зими-літа 2021 року з метою створення стійкої
освітньої системи задля поширення практик кібергігієни на
робочому місці у держустановах. Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
24 вересня 2021р. Безхатько, якого злочинці змушують
жебракувати; Батьки, які використовують дитину аби
заробити на порнопродукції; Люди, яких утримують в
ізольованому місці, щоб примусити до сільгоспроботи…
Страшні історії, але, нажаль вони трапляються, тож
правоохоронці мають знати, як розслідувати такі випадки
торгівлі людьми і водночас дбати про потреби тих, хто
постраждав від злочину. Координатор проектів ОБСЄ в
Україні, підтримуючи впровадження практичних підходів до
навчання поліції в цій сфері, організував 3-денну серію
квестів для студентів та викладачів семи університетів з
системи Міністерства внутрішніх справ. Вправи проводилися
21-23 вересня 2021 року в м. Дніпро.
Три команди студентів (загалом 21 учасник) занурилися в
спеціально розроблені сценарії з акторами, щоб спробувати
власні сили у роботі «в полі» з подібними до наведених
ситуацій і здобути практичні навички для: належної
кваліфікації та розслідування злочинів, пов’язаних з
торгівлею людьми; ідентифікації постраждалих та розуміння
механізмів надання їм відповідного статусу; використання
Національного механізму взаємодії, міжвідомчої схеми
взаємодії для допомоги людям, що постраждали від
злочинів у цій сфері. Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ
НАСИЛЬСТВУ
16 серпня 2021р. Досвід домашнього насильства в дитинстві
може завдавати болю людині все її життя. Але якісна
психологічна та соціальна підтримка допоможуть пережити з
меншими втратами, а то й лишити позаду подібні травмівні
події. Вкрай важливо, щоб навички надання такої допомоги
набувало молоде покоління психологів та соціальних
працівників. Саме тому Координатор проектів ОБСЄ в Україні
разом з Міністерством соціальної політики України провели
для студентів та нещодавніх випускників вищих навчальних
закладів Літню школу з надання соціальних послуг та
психологічної допомоги дітям, які постраждали від
домашнього насильства.
Протягом 10-13 серпня у селі
Татарів Івано-Франківської області
24 молоді психологи\психологині
та фахівці\фахівчині соціальної
сфери з різних регіонів України
мали можливість під час інтерактивних сесій дізнатись про
різні аспекти психосоціальної
роботи з дітьми, постраждалими від домашнього
насильства. Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

РЕФОРМИ В СУДОВІЙ
СИСТЕМІ
22 серпня 2021р. Дискусія «Судова реформа: чи є істина?» в
рамках Ideas Fest у Одесі
Зміни до Конституції України щодо правосуддя у 2016 році
серед інших новел закріпили доброчесність особи як один із
обов’язкових критеріїв для зайняття посади судді. Поступово
це поняття, яке тісно пов’язане з чесністю, сумлінністю,
неупередженістю
та
бездоганністю
поведінки
у
професійному та особистому житті, отримало широкий
вжиток в інших законодавчих актах, які регламентують
публічну діяльність. Що означає думати і діяти доброчесно?
Обговорили ці та інші важливі питання. Дізнатися більше

22 серпня 2021р. Дискусія «Доброчесність: ідеальна мета чи
фундамент доброго суспільства» в рамках Ideas Fest у Одесі
Судова реформа знову в центрі уваги суспільства, яке прагне
справедливого суду та дієвого захисту прав і свобод людини.
Прийняті нещодавно законодавчі рішення запускають
черговий етап оновлення системи судочинства, на цей раз з
акцентом на вдосконалення діяльності органів суддівського
врядування. Як буде реформовано Вищу раду правосуддя та
коли запрацює Вища кваліфікаційна комісія суддів України?
Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

РЕФОРМИ В СУДОВІЙ
СИСТЕМІ

КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ,
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

16 липня 2021р. Вільні та чесні вибори мають бути
підкріплені дієвими механізмами правосуддя, здатними
виправити будь-які викривлення у виборчому процесі. Це
важлива передумова довіри людей до виборів як способу
впливати на владу та реалізацію політики.
Дві нові публікації, створені за підтримки Координатора
проектів ОБСЄ в Україні, тепер пропонуються онлайн для всіх
спеціалістів, які цікавляться виборчою справою та роботою
судової системи у забезпеченні вільних та чесних виборів:
- Збірник правових позицій Верховного Суду щодо захисту
виборчих прав;
- Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної
конференції «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми
теорії та практики», організованої онлайн 1-2 липня 2021
року. Дізнатися більше

11 вересня 2021р. Як визначити осередок пожежі або причину
загоряння? Які ознаки того, що авто було об’єктом підпалу, а
не зайнялося від короткого замикання? В чому особливості
проведення окремих слідчих дій під час розслідування злочинів,
пов’язаних із підпалами або вибухами?
Ці та інші питання були детально досліджені слідчими та
оперативними працівниками ДБР під час тренінгів, які відбулися
в Одесі 9-10 вересня. За тиждень до цього 2-3 вересня в Одесі
співробітники Бюро мали можливість поглибити розуміння
проблематики протидії та запобігання катуванням та
нелюдському поводженню під час тренінгу, організованому
Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Офісом Ради
Європи в Україні. Загалом 80 слідчих та оперативних
уповноважених вдосконалили свої знання та поділилися
досвідом. Дізнатися більше

ОБСЄ на 5-му Харківському міжнародному юридичному
форумі
Харківський міжнародний юридичний форум - це
масштабний захід для юридичної спільноти як в Україні, так
і за кордоном, який збирає високоповажних учасників для
плідної дискусії з питань права. Координатор проектів ОБСЄ
в якості генеральних партнерів Форуму організовує під його
егідою дискусії з тематики верховенства права та захисту
прав людини. Цього року Координатор провів низку заходів
(детальніше тут), деякі з них транслювалися наживо:

16 вересня 2021р. Щороку Львівський форум кримінальної
юстиції надає українській експертній спільноті, юристампрактикам та науковцям, майданчик для обговорення змісту та
перспектив реформи кримінального права. Цьогорічний захід
сфокусувався на обговоренні проєкту нового Кримінального
Кодексу,
антикорупційної складової кримінальної юстиції,
інформаційної безпеки, впливу рішень РНБОУ на сектор,
конституційні запобіжники в кримінальному праві та інших
питаннях. Дізнатися більше

20 вересня 2021р. Європейські цінності і конституційне
правосуддя. Детальна програма та Відеозапис трансляції
події.
21 вересня 2021р. Бізнес і права людини: пошук стійких
моделей. Детальна програма та Відеозапис трансляції події.
22 вересня 2021р. Протидія злочинності і корупції:
міжнародні стандарти та досвід України. Детальна
програма та Відеозапис трансляції події.
22 вересня 2021р. Антидискримінація. Детальна програма та
Відеозапис трансляції події.

26 вересня 2021р. Дебати 2го щорічного круглого столу
“Актуальні виклики у діяльності Вищого антикорупційного суду”,
організованого
Вищим
антикорупційним
судом
та
Координатором проектів, точилися про наступні аспекти
антикорупційного судочинства: Виклики у взаєминах в
трикутнику «адвокатура – прокуратура – суд», зокрема:
забезпечення права на захист, порушення професійних прав
адвокатів, зловживання стороною захисту процесуальними
правами; особливості провадження у суді першої інстанції, в
тому числі: обрахування строку досудового розслідування,
використання інституту викривачів, проблематика кваліфікації
підкупу; тощо. Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ
ПРАВОСУДДЯ
13 вересня 2021р. «Будь яка спроба зробити конституційне
правосуддя ближчим до людей, і особливо мешканців
Маріуполя, заслуговує на повагу… Ніде так гостро не
відчувається потреба подбати про людську гідність та права
людини, як у регіонах, що постраждали від такого
довготривалого конфлікту; конфлікту, який відбувається так
близько до місця, де ми проводимо цей захід, і який ми і
далі приймаємо так близько до наших сердець,» відзначив
Посол Генрік Вілладсен Координатор проектів ОБСЄ в
Україні,
відкриваючи
сьогодні
I
Маріупольський
конституційний форум: «Людська гідність та забезпечення
прав людини в умовах суспільних трансформацій».
Дізнатися більше

ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА ОСВІТА
У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
9 липня 2021р. З метою підтримки професійного навчання
викладачів права та заохочення їх до використання нової
методології викладання в українських правничих школах,
Координатор проектів ОБСЄ в Україні разом з Міністерством
освіти і науки України організували Літню школу з методики
викладання галузевих юридичних дисциплін публічноправового циклу, яка пройшла у Києві 6-9 липня. 24 викладачі
права мали можливість взяти участь у серії тренінгових сесій та
дискусій, щоб дізнатись про різні аспекти методології
викладання Конституційного та Адміністративного права.
Дізнатися більше

МОНІТОРИНГ СУДОВИХ
СПРАВ
22 липня 2021р. Під час тренінгів, організованих
Координатором проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у
Києві та Дніпрі, 47 представників громадянського суспільства
та фахівців Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини та регіональних представництв
зміцнили спроможність щодо розробки методологій
моніторингу судових процесів та створення адвокаційних
кампаній для просування стандартів правосуддя, дружнього
до дитини. За результатами двох триденних тренінгів, що
були проведені 23-25 червня та 7-9 липня, учасники та
учасниці: удосконалили свої знання щодо міжнародних та
національних стандартів правосуддя, дружнього до дитини;
ознайомилися зі стандартами та кращими практиками
моніторингу судових процесів; розробили проєкти
методологій моніторингу судових процесів у справах за
участі дітей, які можна буде надалі використовувати у своїх
організаціях та установах. На початку червня 2021 року
Координатор проектів ОБСЄ в Україні презентував
результати дослідження, яке виявило прогалини у захисті
прав дітей у кримінальному процесі. Дізнатися більше

13 серпня 2021р. 24 учителі/ки та представники обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти з усієї України
взяли участь у тренінгу для тренерів з прав людини в освітньому
просторі, організованому Координатором проектів ОБСЄ в
Україні та Міністерством освіти і науки України 10-12 серпня
2021 року у м. Одесі, та приєдналися до неформальної мережі
тренерів з освіти у сфері прав людини, створеної за підтримки
Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
За результатами тренінгу учасники та учасниці: удосконалили
знання щодо сучасної концепції прав людини, механізмів
захисту; дізналися більше про зміст та керівні принципи та
інструменти впровадження освіти з прав людини у навчальний
процес, методи інтерактивної освіти та навчання дорослих;
зміцнили свої навички щодо розробки, проведення та
оцінювання освітніх заходів з прав людини у школах для різних
цільових груп; розробили проєкти освітніх заходів з прав
людини для подальшого впровадження у закладах загальної
середньої освіти чи обласних інститутах післядипломної
педагогічної освіти. Дізнатися більше

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ
практичного досвіду інтегрування тем та питань прав людини до
професійних навчальних дисциплін.
Дослідження, здійснене у 2020-2021 роках, включало аналіз
освітнього законодавства, державних стандартів вищої освіти та
професійних стандартів, 43 навчальних програм, підручників та
навчально-методичних посібників. Дізнатися більше

ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА ОСВІТА
У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ
1 вересня 2021р. Дослідження, здійснене за підтримки
Координатора проектів, виявило, що законодавство України,
що визначає політику держави у сфері освіти, в цілому
створює сприятливий ґрунт для впровадження освіти з прав
людини, однак існує суттєвий розрив між нормами
законодавства і їх втіленням на практиці на рівні закладів
вищої освіти, де готують педагогів, та в системі підвищення
кваліфікації педагогів та адміністраторів шкіл. Дослідження
засвідчило, що бракує якісних навчальних курсів з прав
людини для педагогічних працівників, не вистачає фахівців,
здатних розробляти та викладати такі курси, бракує

20 серпня 2021р. Школи повинні забезпечувати захищене та
безпечне навчальне середовище, без насильства та
дискримінації для всіх учнів, незважаючи на їхню стать, вік,
етнічну, національну приналежність тощо. Забезпечення рівності
у навчальному процесі та через нього має вирішальне значення
для просування поваги до людської гідності та виховання
загальнолюдської культури прав. Це допоможе сформувати у
молодих людей практичні навички та ставлення до
користування власними правами та дотримання прав інших осіб.
Для зміцнення навичок шкільних педагогів щодо забезпечення
якісної, гендерно чутливої та спрямованої на права людини
освіти Координатор проектів спільно з Міністерством освіти і
науки України організували спеціалізований тренінг з прав
людини, гендерної рівності та недискримінації 17-19 серпня
2021 р. у Львові. Дізнатися більше
21 вересня 2021р. Двадцять викладачів права з 14-ти
українських університетів змогли бьільше дізнатися про
міжнародні стандарти в сфері кримінальної юстиції та їх
втілення у вітчизняному кримінальному законодавстві під час
Щорічної Осінньої школи з кримінального права, організованої
Координатором проектів ОБСЄ 8-10 вересня у Харкові.
Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

ПРОТИМІННА ДІЯЛЬНІСТЬ
29 вересня 2021р. Під час регіонального круглого столу,
організованого Координатором у Маріуполі 29 вересня 2021
року, 30 представників організацій з протимінної діяльності,
органів державної влади, національних та міжнародних
операторів, місцевих органів влади та неурядових
організацій взяли участь в обговоренні етапів і методів
належного планування заходів з протимінної діяльності. Цей
захід надав учасникам можливість презентувати власні
підходи до щорічного планування заходів та обговорити
різні практики під час роботи у групах. Представники
Женевського
міжнародного
центру
гуманітарного
розмінування також поділилися своїм досвідом щодо того,
як перетворити процес щорічного планування на інструмент
для підвищення оперативної ефективності організацій з
протимінної діяльності. Дізнатися більше

БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ
14 вересня 2021р. Басейн Сіверського Дінця є основним
джерелом водопостачання східного регіону, що потребує
окремої уваги зважаючи на значне промислове навантаження
території річкового басейну, вразливість до кризових наслідків
змін клімату та особливості розташування річкового басейну у
зоні ведення військових дій у Луганській та Донецькій областях.
Важливою складовою при плануванні управління цим
стратегічно важливим ресурсом є участь широкого кола
зацікавлених сторін. Для залучення зацікавлених сторін на
місцях до вирішення головних проблем басейну Сіверського
Дінця, в межах проекту Координатора протягом 07-10 вересня
2021р. було проведено серію регіональних обговорень із
представниками місцевих органів влади, комунальних
підприємств та громадських організацій у Харківській,
Луганській та Донецькій областях. Дізнатися більше

ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЄКТИ

ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ
ОБІГУ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ
ТА ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
19 серпня 2021р. Кінологічні підрозділи Державної
прикордонної служби України отримали від ОБСЄ
обладнання для допомоги у боротьбі з контрабандою зброї,
боєприпасів та вибухових речовин (ЗБВР). Пакет переданого
обладнання включає кінологічні причепи з похідними
вольєрами, а також тактичні шлеї для службових собак. Це
обладнання допомагатиме роботі Держприкордонслужби зі
службовими собаками у протидії незаконному переміщенню
ЗБВР як у пунктах пропуску через державний кордон, так і на
інших його ділянках. «Роль кінологічних служб у боротьбі з
транснаціональною організованою злочинністю, чи то з
торгівлею наркотиками, чи із незаконним обігом ЗБВР, є
ключовою. Сподіваємося, що обладнання, яке ми передаємо
сьогодні Держприкордонслужбі, підвищить ефективність
роботи її кінологічних підрозділів», – зазначив Координатор
проектів ОБСЄ в Україні Генрік Вілладсен під час офіційного
заходу в Києві 19 серпня. Дізнатися більше

ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ
ГРОШЕЙ
6 липня 2021р. Розкриття кінцевого власника активів –
ключовий елемент протидії відмиванню грошей та
фінансуванню тероризму. Це також важливий інструмент для
того, щоб обмежувати корупцію та створювати прозоре
середовище для розвитку бізнесу. Понад 130 практиків з
правоохоронних, регуляторних органів та представників
приватного сектору взяли участь в обговоренні змін у
політиці та останніх тенденцій в цій сфері на заході,
організованому Координатором та Державною службою
фінансового моніторингу 1-2 липня 2021 року в Одесі. Захід
відбувався у змішаному форматі з особистою участю та
можливістю приєднатися онлайн. Учасники семінару
відзначили практичну корисність «Керівних настанов щодо
розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних
власників»,
публікації,
розробленої
за
підтримки
Координатора проектів у 2020 році для практиків вітчизняної
системи фінансового моніторингу. Дізнатися більше

ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
НАД ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ
23 липня 2021р. Координатор проектів ОБСЄ в Україні
продовжує підтримувати Міністерство оборони України в
посиленні демократичного контролю над збройними силами.
Так, 20 та 21 липня в Києві відбувся тренінг для тренерів, який
мав на меті навчити офіцерів Міноборони та Генерального
Штабу ЗСУ кращим практикам взаємодії збройних сил з
громадянським суспільством та іншим ключовим напрямам
демократичного контролю над збройними силами.
Учасниками тренінгу стали 36 представників силових відомств та
громадських організацій, серед яких 17 жінок. Дводенний захід
пройшов у форматі доповідей з обговореннями, а також
групової роботи. Дізнатися більше

17 вересня 2021р. За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в
Україні розпочалася серія дводенних регіональних семінарів для
офіцерів Збройних сил України (ЗСУ) та громадських організацій
щодо кращих практик взаємодії з громадянським суспільством
та інших ключових напрямів демократичного контролю над
збройними силами.
Семінари проводили представники Міністерства оборони та
офіцери Генерального штабу ЗСУ, а також національні експерти.
За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні вони
пройшли попередню навчальну підготовку – відповідний тренінг
для тренерів, тож, таким чином, передають набуті знання своїм
колегам у регіонах. Дізнатися більше

КОМУНІКАЦІЇ / КООРДИНАЦІЯ

Координатор проектів ОБСЄ на Ideas Festival
14 липня 2021р. Тереза Рібейро, Представник ОБСЄ з питань
свободи ЗМІ, відвідала наш офіс у вівторок, 13 липня 2021
року, на початку її візиту в Україну. Представник слідкує за
ситуацією у 57-ми державах-учасницях і має повноваження
втрутитися в тих випадках, коли виявляються випадки
обмежень чи перешкоджань роботі журналістів або загрози
свободі слова.
Посол Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ
поінформував Представника про зусилля нашого офісу у
підтримці незалежних медіа в Україні, зокрема про
підсилення саморегулювання журналістів як інструменту
забезпечення збалансованого та точного інформування
суспільства. Координатор також підтримує роботу в сфері
медіа-грамотності для протидії загрозам з дезінформації.
Дізнатися більше

Україна, приєднавшись до таких міжнародних організацій, як
Рада Європи та ОБСЄ, ухвалила очевидне рішення та
продемонструвала на практиці, що вона хоче розвивати
демократичні інституції, підтримувати верховенство права та
забезпечувати найвищі стандарти захисту прав людини. І тоді як
демократія – це завжди постійна робота, а не остаточний пункт
призначення, реформи в цій сфері потребують терпіння та
тривалих зусиль.
Керівники двох київських представництв міжнародних
організацій, що мають своїм завданням підтримувати реформи в
Україні та допомагати їй виконувати свої міжнародні
зобов’язання – Координатор проектів ОБСЄ та Офіс Ради Європи
в Україні – в ході дискусії 21 серпня переконували учасників
Фестивалю Ідей не втрачати надій та продовжувати підтримку
потрібних перетворень. Дізнатися більше

29 липня 2021р. Співробітники офісів Координатора проектів
ОБСЄ в Україні та Консультативної місії ЄС зустрілися вчора
для обговорення на експертному рівні питань синергії зусиль
обох організацій у допомозі Україні в реалізації
національних реформ. Обидві команди обговорили та
скоординували свої плани на цей рік та майбутнє у наступних
сферах: Реформа законодавчої та судової системи, а також
реформа сфери кримінальної юстиції; Належне врядування;
Управління та реформа сектору безпеки; Реформа поліції;
Протидія ґендерно-зумовленому та домашньому насильству;
Боротьба з корупцією, питання кібербезпеки та відмивання
грошей. Дізнатися більше

23 липня 2021р. Цьогорічний Фестиваль ідей в Одесі
завершився, учасники повернулися додому з багажем озвучених
концепцій та надихаючих пророцтв. Організатори, The Aspen
Institute Kyiv та Impact Hub Odessa закликали модераторів та
спікерів відкинути звичний песимізм та говорити про “Україну,
якій вдається”. Команда Координатора проектів ОБСЄ в Україні
прийняла виклик та долучилась до участі у п'яти дискусійних
панелях за трьома тематичними потоками: реформи,
верховенство права та медіа. Дізнатися більше

НАША КОМАНДА
Станом на 1 жовтня 2021р., в нашій команді
105 співробітника, в т.ч.:
4 міжнародні та 101 місцевих працівників
(68 жінок / 37 чоловіків)

В офісі Координатора проектів ОБСЄ в Україні створено Координаційну
групу з ґендерних питань
25 серпня відбулася інавгураційна зустріч новопризначених контактних осіб з ґендерних питань. Відтак, розпочалася робота
Координаційної групи з ґендерних питань, яка ознаменувала “нову сторінку” діяльності офісу Координатора проектів ОБСЄ у цій
сфері відповідно до зобов'язань ОБСЄ, а також його повноважень та стратегічного плану діяльності.


Що таке Координаційна група з ґендерних питань?

Це 10 членів команди офісу Координатора проектів ОБСЄ в
Україні, які представляють усі чотири його тематичні
програми,
офіс
керівника
місії
та
фінансовоадміністративний відділ. Члени групи номіновані
керівниками відповідних структурних підрозділів, або ж є
самовисуванцями. Віддані ідеї ґендерної рівності,
володіють інструментами і мають розуміння щодо підходів
до впровадження ґендерної проблематики, та готові надалі
підтримувати ґендерну інтеграцію у всі сфери діяльності
Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні – політики,
процедури, робоче середовище, програми, проєкти та інші
заходи. Це буде здійснюватися відповідно до Стратегії
Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань
сприяння ґендерній рівності на 2020 – 2022 роки та Плану
дій щодо її реалізації (далі – Ґендерна стратегія та План дій).



Які завдання Координаційної групи з ґендерних
питань?

Протягом щонайменше наступних 12 місяців, що є
мінімальним терміном призначення для кожної і кожного з
членів групи, вони стануть основними контактними особами
з ґендерних питань у відповідних підрозділах, а також
координаторами обміну знаннями з різних питань,
пов'язаних з роботою групи, реалізації Ґендерної стратегії та
Плану дій, а також усіх інших дотичних до теми ґендеру
питань. Загальним завданням групи є підтримка
співробітників та керівництва офісу Координатора проектів
ОБСЄ в Україні у впровадженні Ґендерної стратегії та Плану
дій; консультування та підтримка у плануванні, розробці,
впровадженні, моніторингу та оцінці загальної політики щодо
включення ґендерної проблематики у роботу офісу; сприяння
роботі офісу щодо інтеграції принципів ґендерної рівності у
всі програми, проєкти та заходи.


На чому нині зосереджена робота координаційної
групи з ґендерних питань?

Наразі координаційна група з ґендерних питань розробляє
положення про свою діяльність. Крім того, відповідно до
Ґендерної стратегії та Плану дій, координаційна група працює
над операційним планом діяльності до кінця 2021 року.
Зокрема, зусилля групи зосереджені у тому числі на
зміцненні спроможності команди офісу Координатора
проектів ОБСЄ в Україні у сфері ґендерних питань, а також на
допомозі відділу кадрів у розробці матеріалів для підтримки
впровадження ґендерно чутливих підходів до процесу найму
персоналу.
«Ми раді почати працювати в цій ролі
як команда! Віримо, що разом
зможемо докласти ще більше зусиль
задля включення ґендерної тематики у
всі аспекти нашої операційної
діяльності. Це спільний внесок усього
офісу Координатора проектів ОБСЄ в
Україні у те, щоб ґендерна рівність
стала реальністю»,
Наталія Ступницька, обрана голова координаційної групи
з ґендерних питань та головна координаторка з ґендерних
питань офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

НЕЗАБАРОМ

•

13 жовтня 2021р. Реагування на надзвичайні ситуації з небезпечними хімічними речовинами.
Практичний тренінг для рятувальників. Дізнатися більше

•

18-20 жовтня 2021р. Відкритий онлайн тренінг з практичного та гендерного виміру конституційної
скарги «Недискримінація. Практичний аспект конституційного поняття». 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

