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Координатор проектів: особливості роботи

• Завдання:

– планувати, виконувати та здійснювати моніторинг проектів між 
ОБСЄ, її інституціями та відповідними органами влади України

– проекти можуть стосуватися всіх 
аспектів діяльності ОБСЄ

– проекти залучають урядові та 
неурядові організації України

– проекти розробляються у співпраці з 
відповідними урядовими і 
неурядовими організаціями України
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Координатор проектів: Факти

 персонал:

– міжнародні експерти: 3 особи

– національний персонал: 47 осіб (плюс персонал. Що фінансується 
з позабюджетних преоктів)

 бюджет:

• € 2,993,000 – зведений бюджет 2015

• € 3,598,800 – зведений бюджет 2016

• € 2,124,028 – отримано коштів на позабюджетні 

проекти у січні –грудні 2015

 діяльність:

• 15 проектів в рамках зведеного бюджету 2015 р.

• 21 позабюджетних проектів
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2014: 15 років в Україні
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15 років в Україні: Досягнення

Вибори

• 2009р: державний реєстр виборців

• 2012-2015: онлайн-платформа для 
навчання членів виборчих комісій

• В кризивоі роки 2014-2015 

– проведено три кампанії з 
просвіти виборців
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15 років в Україні: Досягнення

Протидія торгівлі людьми

• Розроблено якісне законодавство

• 14,450 посадовців, правоохоронців 
та активістів громадянського 
суспільства пройшли навчання

• Просвітні зусилля спрямовано на 
інформування про ризики

охоплено понад 5 900 000 людей
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15 years in Ukraine: Achievements

Prevention of torture

• Helped to introduce “Ombudsman+” 
model for monitoring visits to detention 
facilities

• 150 monitors – civil society activists 
trained

• Over 590 monitoring visits supported



Briefing for SMM

osce.org

8

2014 – 2015: відповідь на кризові події

Перегляд програм/ реформа операційної 
пристуності

Нова структура з 2016 р:

• Демократизаціяі та належне урядування

• Верховенство права та права людини

• Людська безпека

• Економічні та довкільні/політично військові проекти

Бюджет на 2016 рік затверджено 57 державами –
учасницями ОБСЄ:

- 3,598,800 Euro  (збільшення на більш, ніж 20%)
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Демократизація і належне урядування

• Вибори: вдосконалення законодавства

• ЗМІ: безпека журналістів/конфліктна чутливість у 
висвітленні

• Громадянське суспільство: механізми співпраці з 
державними органами

• Нове: Діалог як інструмент запобігання конфліктів 
та реалізації реформ
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Діалог - 2015

Форуми «Відновлення через діалог: 
Донбас (Краматорськ, Красноармійськ, 
Северодонецьк)

– Понад 450 учасників

Діалог заради реформ

- 2 зустрічі парламентсько-громадської 
платформи

- Діалогові заоди з судової реформи

Розбудова спроможності місцевих 
медіаторів та фасилітаторів діалогу

- мастер-класи для понад 100 учасниківf
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Верховенство права та права людини

• Підтримка судової реформи

• Зміцнення конституційного 
правосуддя

• Модель Омбудсмен+: система 
розслідування порушень прав 
людини

• Розробка стандартизованих 
навчальних програм для суддів та 
правників

• Практика ЄСПЛ в судах

• Вдосконалене виконання судових 
рішень

• Права людини в правоохоронній 
діяльності
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Людська безпека

• Реформа поліції

• Вирішення гендерних аспектів 
проблем, пов'язаних з 
конфліктом/ протидія новим 
загрозам в сфері торгівлі 
людьми

• Допомога групам, що 
постраждали від конфлікту 
(переселенці, учасники бойових 
дій

• Протидія кіберзлочинності
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Поліцейська реформа 2015

• Понад 9,100 нових 
правоохоронців пройшли 
навчання з протидії 
домашньому насильству та 
торгівлі людьми у 17 містах 
України
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Економічні та довкільні/

Політично-військові проекти

• Електронне урядування

• Демократичний контроль за 
Збройними Силами

• Гуманітарне розмінування

• Безпека кордонів

• Хімічна безпека



• Надано обладнання

• Розроблено та поширено 

відеоматеріали з інформування 

про ризики

• Проведено навчання персоналу 

ДСНС

• Розпочалося розгортання IMSMA 

– системи управління 

інформацією в протимінній 

діяльності

• Координація агенцій та 

інституцій/розробка 

законодавства і стандартів –

завдання на майбутнє 
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Гуманітарне розмінування: 2006-2015 



Дякую за увагу!
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