Проміжні результати регіональних проектів під керівництвом Ради Європи та
Європейського Союзу
Рамкова програма співробітництва (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 (Вірменія, Азербайджан, Грузія,
Республіка Молдова, Україна, Білорусь), щоб наблизити їх до європейських стандартів у галузі прав
людини, демократії та верховенства права.
Регіональні проекти в межах Рамкової програми співробітництва (РПС) у 2015-2017 рр. об’єднують
учасників із шістьох країн і в основному фінансуються ЄС, а також фінансуються та реалізовуються
Радою Європи.
Усі країни Східного партнерства, крім Білорусі, є державами-членами Ради Європи.

Участь громадськості в процесі прийняття рішень
Бюджет: 300 000 євро
Цей проект спрямований на зміцнення громадянського суспільства, сприяння ефективній взаємодії з
органами державної влади та участь у процесі прийняття рішень. Особлива увага в цьому проекті
приділяється лідерам громадськості та державним службовцям на регіональному рівні. У рамках
проекту опубліковано дослідження на тему «Участь громадськості в прийнятті рішень у країнах Східного
партнерства», створено багатосторонню мережу, а зараз розробляється регіональна стратегія для
сприяння участі громадськості в процесі прийняття рішень.
► Посилання на інформаційний бюлетень цього проекту

Регіональний діалог із питань судової реформи в країнах Східного
партнерства
Бюджет: 500 000 євро
Проект має на меті надавати допомогу шести країнам Східного партнерства, щоб ефективно
реформувати їхні системи правосуддя. Створено регіональну координаційну групу, яка вивчатиме
ризики, з якими стикається судова система в регіоні, визначатиме найкращі методи роботи й
формулюватиме рекомендації щодо посилення процесу державного реформування в таких галузях, як
судова етика, електронне правосуддя, безоплатна правова допомога, рівноправ’я сторін, роль вищих

судів у гармонізації судових практик, вибір суддів і забезпечення їхньої незалежності, а також
альтернативні підходи до вирішення суперечок.
► Посилання на інформаційний бюлетень цього проекту

Посилення Конституційного правосуддя
Бюджет: 279 000 євро
Проект реалізується експертним органом Ради Європи у сфері конституційного права, Венеціанською
комісією. У рамках проекту представники конституційних судів вивчили роль судів у демократіях,
зосереджуючись на незалежності судової системи й окремих процедурах скарг, а також покращили свої
навички володіння наявними інструментами, як-от базою даних CODICES і «Венеціанським форумом»,
які дають змогу швидко обмінюватись інформацією між судами, тим самим допомагаючи їм виносити
більш якісні рішення.
► Посилання на інформаційний бюлетень цього проекту

Покращення доступу жінок до правосуддя у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Молдові й
Україні
Бюджет: 110 000 євро
Проект має на меті провести дослідження та розробити практичні інструменти, щоб подолати
перешкоди на шляху до рівного доступу жінок до правосуддя. У результаті проекту Академія правосуддя
Вірменії, Академія правосуддя Азербайджану, Вища школа юстиції Грузії, Генеральна прокуратура
Грузії, Національний інститут юстиції Республіки Молдова та Національна школа суддів України додали
в навчальні програми теми, пов’язані з доступом жінок до правосуддя. На державному рівні було також
організовано навчальні семінари для суддів і прокурорів. Остаточним результатом проекту буде
навчальний посібник щодо забезпечення доступу до правосуддя для жінок, зокрема «державних
розділів» із прикладами з кожної з п’яти країн.
► Посилання на інформаційний бюлетень цього проекту

Сприяння освіті у сфері прав людини та демократичному громадянству
Бюджет: 800 000 євро
Проаналізовано державну політику щодо навчання прав людини та демократичного громадянства в
школах, виявлено виклики та пріоритети для кожної країни. Щоб доповнити огляд, учителів навчали та
надавали допомогу в розробці шкільних програм і освітніх матеріалів. Навчальні посібники з
демократичного громадянства та прав людини перекладено на декілька мов; зокрема Хартію з освіти
для демократичного громадянства і освіти в галузі прав людини вперше перекладено на білоруську
мову.
► Посилання на інформаційний бюлетень цього проекту

Сприяння пенітенціарній реформі: від карального до реабілітаційного підходу
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Бюджет: 110 000 євро
Перенаселення в’язниць - серйозна проблема, тому Рада Європи підготувала регіональний звіт і чотири
звіти на основі країни з пропозиціями щодо боротьби з перенаселенням в’язниць у Вірменії, Грузії,
Молдові й Україні. Пропозиції та шляхи їх реалізації було обговорено на заключній конференції
проекту; також було проведено семінар з обговорення подальших кроків і окремих потреб кожної країни
для подальшої технічної допомоги.
► Посилання на інформаційний бюлетень цього проекту

Відповідь кримінальної юстиції на наркотичну залежність у в’язницях
Бюджет: 400 000 євро
Група Помпіду, експерти Ради Європи з питань політики щодо наркотиків, тісно працювали з органами
влади цільових країн, щоб удосконалити законодавство щодо наркотиків і послуг лікування наркотичної
залежності у в’язницях. З грузинською владою Рада Європи розробила державний план дій для змін
політики та законодавства, щоб зменшити перенаселення в’язниць і кількість правопорушників із
наркотичною залежністю. У Молдові в’язницю Pruncul було перетворено в терапевтичний заклад для
ув’язнених із наркотичною залежністю, а місцевий персонал навчили, як працювати в такому закладі.
Двадцять п’ять лікарів і психологів із Вірменії та персонал з українських Прилуцької та
Мелітопольської виховних колоній для неповнолітніх покращили свої навички у сфері сімейної терапії й
оцінки ризиків.
► Посилання на інформаційний бюлетень цього проекту

Боротьба з корупцією, відмиванням грошей і сприяння належному врядуванню
Бюджет: 1,2 мільйона євро
Рада Європи розробила міжнародні стандарти типового законодавства для всіх шести країн щодо таких
питань, як конфлікт інтересів, кримінальна відповідальність юридичних осіб і тестування на чесність.
Також було надано експертні висновки щодо проекту законодавства: влада Молдови отримала поради
щодо положення Кримінального кодексу про незаконне збагачення, поправки до Закону про тестування
на чесність, проект закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму;
Азербайджан отримав допомогу щодо впровадження концепції керування ризиками; Білорусь
використовуватиме досвід Ради Європи у виявленні ризиків корупції у сфері освіти.

Кіберзлочинність: проекти щодо регіонального/міжнародного та
державного/приватного співробітництва
Бюджет: 800 000 євро (на проект щодо регіонального й міжнародного співробітництва)
700 000 євро (на проект щодо співробітництва між державним і приватним секторами)
Рада Європи допомогла органам взаємної правової допомоги та персоналу цілодобових точок зв’язку
розпочати та розвинути міжнародну й регіональну співпрацю, а також працювала над удосконаленням
співробітництва між державним і приватним секторами відповідно до положень Конвенції Ради Європи
про кіберзлочинність. Команда проекту проаналізувала правила та процедури взаємної правової
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допомоги для кожної країни, запропонувала створити однорангову мережу та перевірку експертів,
розробила онлайн-інструменти та багатомовні стандартизовані шаблони обробки міжнародних запитів
на доступ до збережених комп’ютерних даних. Це допомогло вдосконалити обмін інформацією щодо
кіберзлочинності й електронних доказів між цільовими країнами.
► Посилання на інформаційний бюлетень щодо кіберзлочинності в Східному партнерстві ІІ:

регіональне та міжнародне співробітництво
► Посилання на інформаційний бюлетень щодо кіберзлочинності в Східному партнерстві ІІІ:

співробітництво між державним і приватним секторами

Підвищення поваги до захисту прав людини онлайн
Бюджет: 300 000
У рамках регіонального проекту серед цільових країн пропагувалося спільне розуміння політики
використання Інтернету та стандартів Ради Європи у сфері управління Інтернетом. Проект об’єднав
виконавчі та законодавчі гілки влади, судову владу, місцевих постачальників послуг Інтернету та
громадських суб’єктів, щоб обговорити державну політику щодо Інтернету та способи вирішення нових
проблем, що виникають унаслідок використання Інтернету. Учасники проекту поглибили свої знання
щодо питань прав людини, пов’язаних з Інтернетом. Проект спеціально сприяв створенню сталого
Форуму з управління Інтернетом у Грузії.

Розвиток та зміцнення системи захисту державних даних
Бюджет: 300 000
Рада Європи надала рекомендації цільовим країнам щодо покращення їхнього законодавства про
захист даних. Після цього Грузія та Молдова підготували законодавчі зміни, які зараз очікують на
розгляд Парламенту. Діалог з Білоруссю продовжує визначати сферу підтримки Ради Європи у
проведенні аналізу наявних гарантій для захисту даних.

Сприяння професійній і відповідальній журналістиці через регіональну мережу органів
саморегулювання
Бюджет: 409 000 євро
Рада Європи працювала з членами мережі регіональних органів саморегулювання для кращого
опрацювання транскордонних скарг, боротьби з ворожими висловлюваннями та вирішення питань
імовірної неетичної поведінки журналістів. У результаті було встановлено регіональний механізм
подання скарг і прийнято Хартію Регіональної комісії з питань етики.
► Посилання на інформаційний бюлетень цього проекту

Реформування виборчого законодавства та практики й розвиток співпраці у виборчих
питаннях
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Бюджет: 1,3 млн євро
Рада Європи допомагала цільовим країнам виявити ключові фактори й усунути перешкоди, які
обмежують політичне представництво жінок у регіоні. На регіональному рівні та у двосторонньому
порядку розроблено дослідження, практичні інструменти й процедуру взаємного обміну досвідом, щоб
підтримати та заохотити жінок висувати свої кандидатури на державних і місцевих виборах.
Розроблено два посібники, що допомагатимуть національним спостерігачам бути більш ефективними та
готувати ефективніші звіти, а також пояснюватимуть, як щоденно застосовувати міжнародні стандарти у
виборчій сфері. Це також сприяє взаємному громадському спостереженню в країнах Східного
партнерства.
Здатність Центральних виборчих комісій (ЦВК) країн Східного партнерства організовувати справжні
вибори, що заслуговують на довіру, було посилено через регіональні ініціативи й ініціативи для окремих
країн, організовані Венеціанською комісією. Обмін досвідом на регіональному рівні дозволив членам
ЦВК покращити свої знання про фундаментальні аспекти виборчих процесів. Для цієї мети Венеціанська
комісія організувала Європейську конференцію представників центральних виборчих комісій, на якій
ішлося про те, як забезпечити нейтралітет, неупередженість і прозорість виборів, а також
багатосторонню конференцію про ґендерну рівність за участі центральних виборчих комісій із п’ятьох
країн-партнерів.
► Посилання на інформаційний бюлетень цього проекту

Зміцнення інституційної бази для місцевого самоврядування
Бюджет: 2,5 мільйона євро
Рада Європи допомагала цільовим країнам сприяти ефективнішому, прозорішому й етичнішому
управлінню на місцевому рівні, покращити узгодженість законодавчої бази й управління місцевими
фінансами. Понад 60 мерів із Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови й України збільшили свій рівень
поінформованості про способи запровадження вищих стандартів етики в державній політиці, сприяння
доброму управлінню та прозорості щоденної діяльності, ведення до змін у своїх спільнотах. Пілотні
проекти, що стосуються міжмуніципальної співпраці, було розроблено у Вірменії, Грузії та Молдові, а у
Вірменії та Грузії зараз тестується порівняльний підхід місцевого фінансування. Тридцять п'ять
представників місцевої адміністрації Білорусі пройшли підготовку на теми лідерства, доброго управління
й ефективного керування. У Молдові Рада Європи підтримала діалог між центральними органами влади
та автономною владою Гагаузії.
► Посилання на інформаційний бюлетень цього проекту

Докладніша інформація: eap-pcf-eu.coe.int
Контактна особа: П. Нікола Хоусон, керівник з питань комунікації +33 88 41 22 39 Жовтень 2016р.
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