Результати проектів, які реалізуються в Україні
в рамках програми Ради Європи/Європейського Союзу
«Партнерство заради належного врядування» 1
Що таке програма «Партнерство заради належного врядування»?
У квітні 2014 року Європейський Союз та Рада Європи домовились про здійснення цілеспрямованої
співпраці з країнами Східного партнерства ЄС щодо забезпечення їх наближення до європейських
стандартів у питаннях захисту прав людини, демократії та верховенства права. Проекти в рамках
програми «Партнерство заради належного врядування» фінансуються, головним чином, ЄС та
співфінансуються й реалізуються Радою Європи.
На додаток до 14 регіональних проектів, для України є п'ять тематичних проектів, загальний бюджет
яких становить 3,2 мільйони євро.

Посилення впровадження європейських стандартів прав людини в Україні
Реалізація проекту триватиме у період з 1 січня 2015 року по 20 грудня 2017 року, його бюджет
становить 1,7 млн. євро.
► Надавалися експертні рекомендації щодо таких законопроектів: «Про Національну поліцію України»,
«Про приватну детективну діяльність», «Про правопорушення», «Про оперативно-розшукову
діяльність», «Про громадські об'єднання», Кодекс етики Національної поліції (Правила етичної
поведінки поліцейських) та щодо антидискримінаційного законодавства;
► Ефективна співпраця з Національною поліцією України сприяла формуванню у неї твердої
налаштованості на виконання рекомендацій Ради Європи, приведення політики реформ у
відповідність до європейських стандартів та створення Управління забезпечення прав людини, на
який покладено повноваження щодо запобігання та розкриття випадків жорстокого поводження в
лавах поліції;
► Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини отримав експертну підтримку у
впровадженні Національного превентивного механізму на центральному та особливо на
регіональному рівні, а також щодо захисту персональних даних та недискримінації;
► Нові курси дистанційного навчання «Про вступ до ЄКПЛ», «Про доказування та докази», «Трудові
права» та «Навмисне нелюдське поводження з огляду на Європейську конвенцію про захист прав
людини та основних свобод» були розроблені в рамках програми «Навчання у сфері прав
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Раніше відома як Рамкова програма співробітництва Ради Європи/Європейського Союзу між Вірменією,
Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною та Білоруссю

людини для представників юридичних професій» (HELP) та успішно апробовані на 75 суддях судів
загальної юрисдикції та на 25 прокурорах;
► Шляхом підготовки тренерів за методикою HELP було створено групу з 50 сертифікованих тренерів
HELP (які представляють різні професійні юридичні осередки – судді, прокурори та адвокати), що
робить національний навчальний ресурс України з питань прав людини ще більш стійким.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті

Подальша підтримка реформ пенітенціарної системи в Україні
Реалізація проекту триватиме у період з 1 січня 2015 року по 20 грудня 2017 року, його бюджет
становить 1 млн. євро.
► Законодавчі зміни щодо застосування кримінальних санкцій, які були прийняті Парламентом (чотири
законопроекти, в яких передбачається більш гуманне поводження з ув'язненими).
► Кодекс етики працівників пенітенціарної системи був розроблений та затверджений Міністерством
юстиції; 90 % керівників пенітеціарних установ пройшли відповідну підготовку;
► Застосування в адміністраціях пенітенціарної системи європейського підходу щодо відходу від
карального способу та переходу на реабілітаційний принцип тепер лежить в основі законопроекту
про пенітенціарну систему та в Паспорті реформ Міністерства юстиції;
► В Паспорті реформ пенітенціарної системи також закріплено підхід до Динамічної безпеки;
► Програма, яка складається з 12 курсів щодо соціальних та життєвих навичок, апробована та
включена до навчальної програми для застосування у місцях позбавлення волі, за допомогою якої
починаючи з 2018 року буде здійснюватися підготовка персоналу.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті

Боротьба з корупцією в Україні
Реалізація проекту триватиме у період з 1 січня 2015 року по 20 грудня 2017 року, його бюджет
становить 1 млн. євро.
► Надано експертну консультацію стосовно незалежності та функціонування Національного агентства
з питань запобігання корупції (НАЗК) та вимоги щодо фінансової звітності неурядових організацій.
► Експерти Ради Європи підготували рекомендації щодо вдосконалення структури для врегулювання
питання фінансування політичних партій в Україні;
► У Великій Британії слідчі Національного антикорупційного бюро України ознайомилися з передовими
практиками у сфері запобігання та розслідування корупційних злочинів;
► НАЗК отримало експертну підтримку у розробці та застосуванні показників ефективності та критеріїв
прогресу;
► Інституційні спроможності новоствореного Агентства з розшуку та менеджменту активів
(Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів) також отримали підтримку завдяки проведенню курсу
індивідуальної підготовки.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті

Свобода медіа в Україні
Реалізація проекту триватиме у період з 1 січня 2015 року по 20 грудня 2017 року, його бюджет
становить 177 тис. євро.
► З метою зміцнення спроможності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
щодо реалізації закону про прозорість власності засобів масової інформації була організована низка
заходів, у т.ч. навчальний візит до Грузії та розробка модуля веб-сайту та програмного забезпечення
для збору та публікації даних про право власності на ЗМІ;
► За підтримки експертів розроблено законопроект про аудіовізуальні послуги;
► Активно просувалися концепції нових засобів масової інформації та громадських медіа. Надано
рекомендації щодо розробки законопроекту про мовлення громад;
► Була підтримана реформа державних та комунальних друкованих засобів масової інформації,
зокрема, через проведення регіональних тренінгів й розробки та створення онлайн-курсу з
відповідних питань.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті

Підтримка вільних і чесних виборів в Україні
Реалізація проекту триватиме у період з 1 січня 2015 року по 20 грудня 2017 року, його бюджет
становить 88 тис. євро
► Венеціанська комісія висловила свої думки щодо законопроекту про фінансування політичних партій,
а також про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» Вона
залучена до процесу перегляду виборчого законодавства та обговорення законодавства про
політичні партії.
► 1 грудня 2016 р. У Києві в приміщенні Верховної ради України відбулася Міжнародна конференція
«Політичне представництво жінок у країнах Східного партнерства – регіональне дослідження та
обмін інформацією», де взяли участь 80 представників Парламентів, Центральних Виборчих Комісій
та ОГС (організацій громадянського суспільства) країн Східного партнерства, а також медіа-експерти
та міжнародні незалежні фахівці з ґендерної проблематики. Була проведена конференція разом з
фотовиставкою, організованою Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), про локальну участь політично активних жінок в
країнах Східного партнерства.
► Після регіональної презентації Ґендерного дослідження 25 квітня 2017 року в Києві в приміщенні
Верховної Ради України було організовано Національний форум «Стратегії політичних партій з
розширення участі жінок у політиці», де презентовано українську версію регіонального дослідження
та обговорено з українськими депутатами та представниками місцевих органів влади України
рекомендації дослідження, зокрема ті, які стосувалися України.
► У Тбілісі 19-20 червня 2017 року делегація України (депутати ВРУ, ЦВК, ОГС, НАЗК – загалом 8 осіб)
взяла участь у регіональній конференції «Гроші в політиці» та поділилася поточними проблемами,
пов'язаними з фінансуванням політичних партій та стратегіями підвищення прозорості, підзвітності
та етичної поведінки відповідних суб'єктів у цій галузі.

► На конференції, яка відбулася 19-20 червня 2017 року, було підготовлено та презентовано документ
країни «Триваючі проблеми та міжнародна практика в країнах Східної Європи: фінансування
політичних партій/кампаній та використання адміністративних ресурсів в Україні».
► Два посібники «Звіт про вибори: Посібник Ради Європи для громадських організацій» та
«Застосування міжнародних стандартів на виборах: Посібник Ради Європи для громадських
організацій» були перекладені українською мовою та поширені з-поміж вітчизняних організаційспостерігачів у країні протягом 2017 року.
► У червні 2017 року оприлюднено електронний навчальний курс для вітчизняних організаційспостерігачів (англійською мовою), яким можуть скористатися зацікавлені сторони виборчого
процесу в країнах Східного партнерства. В Україні зацікавлені сторони виборчого процесу, зокрема
ОГС, отримали відповідні звернення з проханням застосовувати та поширювати цей інструмент зпоміж спостерігачів.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті на веб-сайті.
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