Проміжні результати проектів в Україні під керівництвом Рамкової
програми співробітництва між Радою Європи/Європейським
Союзом (2015 - 2017 рр.)
Що таке Рамкова програма співробітництва?
У квітні 2014 року Європейський Союз і Рада Європи погодилися здійснювати діяльність у сфері
цільового співробітництва з країнами Східного партнерства ЄС, зокрема з Україною, щоб
наблизити їх до європейських стандартів у галузі прав людини, демократії та верховенства права.
Проекти в межах Рамкової програми співробітництва (РПС) у 2015-2017 рр. першочергово
фінансуються ЄС, а також співфінансуються та реалізовуються Радою Європи.
Окрім 14 регіональних проектів, що реалізовуються зі всіма країнами Східного партнерства, є п’ять
проектів, розроблених спеціально для України, із загальним бюджетом 3,9 мільйона євро.

Посилення реалізації європейських стандартів прав людини в Україні
Проект працює з 1 січня 2015 року до 20 грудня 2016 року; його бюджет становить 1,7 млн
євро (додаткові відомості).
► Консультації експертів було надано щодо таких проектів законів:
- «Про Національну поліцію України»;
- «Про приватну детективну діяльність»;
- «Про адміністративні проступки»;
- «Про оперативно-розшукову діяльність»;
- «Про громадські зібрання»;
- «Кодекс етики національної поліції»;
- Законодавство про боротьбу з дискримінацією
► 70 новопризначених співробітників Директорату Національної поліції з прав людини та
2700 поліцейських слідчих у дев’яти регіонах України пройшли навчання зі стандартів
із прав людини.
► Експерти Ради Європи підготували для Уповноваженого з прав людини рекомендації
щодо запобігання жорстокому поводженню й тортурам, захисту даних і боротьби з
дискримінацією.
► Розглянуто поправки до Закону України «Про захист персональних даних», розроблені
Уповноваженим з прав людини.
► Офіс Уповноваженого з прав людини а отримав експертну підтримку в реалізації
Національного превентивного механізму.
► Через «Навчання у сфері з прав людини для представників юридичних професій»
(HELP) було розроблено декілька курсів дистанційного навчання:
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Вступ до Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду
з прав людини;
- Досудове слідство у світлі Європейської конвенції з прав людини;
- Жорстоке поводження у світлі Європейської конвенції з прав людини;
- Свідчення та докази;
- Трудові права у світлі Європейської конвенції з прав людини.
► В Україні створюється мережа сертифікованих інструкторів HELP.
-

Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні
Проект працює з 1 січня 2015 року до 20 грудня 2016 року; його бюджет становить 1 млн
євро (додаткові відомості).
► Експерти Ради Європи надали коментарі до шести законопроектів, що підтримують
реабілітацію підходів по відношенню до ув'язнених. 6-7 листопада 2016 року було
підписано 4 законопроекти щодо створення більш гуманних умов у пенітенціарних
установах, зокрема через зміну умов відвідування та системи стимулів і покарань, що
сприяло зв’язку із зовнішнім світом, призначенню ув’язнених та інших змін.
► Верховна Рада України попросила про подальшу підтримку в перегляді додаткових
законів.

Боротьба з корупцією
Проект працює з 1 січня 2016 року до 20 грудня 2017 року; його бюджет становить 1 млн
євро (додаткові відомості).
► Експерти Ради Європи надали поради щодо проекту Закону про боротьбу з корупцією,
допомогли розбудувати управлінські потужності Національного антикорупційного бюро
України (НАБУ) й надали йому змогу обмінюватися даними з іншими установами.
► Керівництво і персонал НАБУ пройшли навчання й інструктаж, щоб мати змогу діяти як
слідчі.
► Рада Європи разом з українською владою розробила Загальні правила етичної
поведінки для державних службовців і місцевих державних чиновників України.
► Для Національного агентства з питань запобігання корупції було розроблено методику
оцінки ризиків корупції й антикорупційні програми для державного сектору, а також
показники ефективності й критерії прогресу.

Свобода медіа в Україні
Проект працює з 1 січня 2016 року до 20 грудня 2016 року; його бюджет становить 177 000
євро (додаткові відомості).
► Було організовано низку заходів для посилення потужностей Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення в реалізації законодавства про
прозорість медіа власності, перехід на цифрове мовлення, накладання санкцій на
телерадіомовні компанії, перехід від ліцензування до дозвільної системи, нагляд за
державним сектором телерадіомовлення.
► Було запущено медіа-кампанію, спрямовану на підвищення обізнаності щодо ролі
державної служби телерадіомовлення.
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► Знання зацікавленими сторонами європейських стандартів щодо засобів мовлення
громад (нормативно-правової бази, технічних аспектів, сталого розвитку) було
поглиблено завдяки навчальним заходам.
► Спільно з Парламентською комісією з питань свободи слова та інформаційної політики
було організовано слухання про перспективи засобів мовлення громад в Україні.
► Було складено звіт «Засоби мовлення громад в Україні: спектр для розвитку» та
розповсюджено серед регіональних засобів масової інформації.

Підтримка вільних і чесних виборів в Україні
Проект працює з 1 січня 2015 року до 20 грудня 2017 року; його бюджет становить 88 000
євро (додаткові відомості).
► Було створено неофіційну робочу групу з представників усіх парламентських фракцій,
експертів виборчого права та представників громадянського суспільства для
обговорення наявного проекту законодавства про вибори з метою його реформування.
► Було опубліковано третє видання «Європейських демократичних досягнень у сфері
законодавства про вибори».
► Було організовано публічні дебати між кандидатами до Центральної виборчої комісії.
► У рамках проекту Венеціанська комісія надала висновки щодо поправок до Закону
«Про вибори народних депутатів України».
Докладніша інформація: http://eap-pcf-eu.coe.int
Контактна інформація для преси:
Tatiana.Baeva@coe.int, +33 (0)685 11 64 93
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