Результати проектів, які реалізують 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 домовилися про здійснення цілеспрямованої
співпраці з країнами Східного партнерства ЄС щодо забезпечення їхнього наближення до європейських
стандартів у питаннях захисту прав людини, демократії та верховенства права. Проекти в рамках
програми «Партнерство заради належного врядування» фінансує, головним чином, ЄС та співфінансує
й реалізує Рада Європи.
На додаток до 14 регіональних проектів, в Україні упродовж 2015-2018 років реалізовували шість
тематичних проектів, загальний бюджет яких склав 4,4 мільйони євро.

Посилення впровадження європейських стандартів прав людини в Україні
Проект здійснювали з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2017 року.
► Було переглянуто такі закони відповідно до європейських стандартів: «Про Національну поліцію
України», «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», «Про правопорушення», «Про
оперативно-розшукову діяльність», «Про громадські об'єднання» та «Про захист персональних
даних». Закон «Про Національну поліцію» було прийнято у 2016 році, а в проекті поправок до Закону
«Про захист персональних даних» відображено близько 70% рекомендацій Ради Європи.
► Ефективна співпраця з Національною поліцією України сприяла формуванню твердої
налаштованості на виконання рекомендацій Ради Європи, узгодження політики реформ із
європейськими стандартами та створення Управління забезпечення прав людини, на яке покладено
повноваження щодо запобігання випадкам жорстокого поводження в лавах поліції.
► Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини отримав експертну підтримку у
впровадженні Національного превентивного механізму на центральному й особливо на
регіональному рівнях, а також у захисті персональних даних та боротьбі з дискримінацією. Персонал
Секретаріату покращив навички адвокації справ щодо захисту даних і рівноправ’я, також зросла
кількість розглянутих справ. Після успішного пілотного запуску нових методик у 32 в'язницях і

1

Раніше відома як Рамкова програма співробітництва Ради Європи/Європейського Союзу між Вірменією,
Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною та Білоруссю

відділках поліції у 12 регіонах значно посилено спроможності для спостереження за місцями
позбавлення волі.
► У рамках програми освіти в галузі прав людини для фахових юристів (HELP) було розроблено нові
курси дистанційного навчання, як-от курси, присвячені збиранню доказів, трудовому законодавству й
боротьбі з жорстоким поводженням. Їх було протестовано серед 75 суддів судів загальної юрисдикції
та 25 прокурорів, які працювали над удосконаленням своїх знань у цій сфері. Було створено резерв
із 50 сертифікованих тренерів програми HELP, які передаватимуть знання про права людини
юристам, прокурорам і суддям, завдяки чому український національний ресурс для підготовки з прав
людини буде більш сталим.
► Близько 3000 суддів, державних службовців і слідчих поліції покращили свої знання та навички щодо
Європейської конвенції з прав людини. Навчання суттєво вплинуло на Відділ із прав людини
Національної поліції та Національного превентивного механізму.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті.

Посилення захисту національних меншин в Україні
Проект здійснюють із 1 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року.
► Національні органи влади отримали поради та підвищили рівень компетентності щодо зміцнення
національних структур для захисту прав національних меншин та консультування національних
меншин. Допрацьовується комплексний звіт експертів РЄ, у якому буде проаналізовано поточні
інституційні структури, що існують в Україні, і надано рекомендації щодо подальшого покращення.
Звіт представлятимуть національним органам влади в листопаді 2018 року.
► Національні органи влади, які займаються питаннями захисту національних меншин, ознайомилися
під час зустрічей із колегами з різними інституційними моделями, що існують в інших країнах-членах
Ради Європи; другий такий візит організовуватимуть у листопаді 2018 року.
► Під час двох семінарів у травні та жовтні 2018 року представників Міністерства освіти, а також
практиків, які займаються питаннями освіти на місцевому рівні, ознайомили з такими передовими
методами роботи у сфері освіти мови меншин, що наявні в державах-членах РЄ.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті.

Подальша підтримка реформи пенітенціарної системи в Україні
Проект здійснювали з 1 січня 2015 року до 31 липня 2018 року.
► Під егідою Підкомітету Верховної Ради з питань реформування пенітенціарної системи було
переглянуто проекти пенітенціарних законів із метою їхнього узгодження з європейськими
стандартами. У вересні 2016 року Верховна Рада прийняла чотири з шести переглянутих проектів
законів, проклавши таким чином шлях до переходу від карального до реабілітаційного підходу. У
паспорті пенітенціарних реформ Міністерства юстиції так само відображено такий перехід, а також

підхід до керівництва в'язницею на основі принципів динамічної безпеки, коли тюремний персонал
безпосередньо наглядає за ув'язненими та взаємодіє з ними.
► Кодекс етики працівників пенітенціарної системи розробив та затвердив міністр юстиції; 90%
керівників в'язниць пройшли відповідну підготовку задля реалізації Кодексу етики на практиці.
► Посилено політику щодо реабілітаційного підходу та індивідуалізації виконання покарань. Було
розроблено та протестовано в пілотних в'язницях 12 курсів із розвитку соціальних навичок. Курси
тепер є невід'ємною частиною реабілітаційних програм перед звільненням. Позитивний результат
від цих курсів отримали близько 700 ув'язнених.
► Курси на тему гендерної рівності тепер краще впроваджуються у переглянутих правилах
внутрішнього розпорядку в'язниць і слідчих ізоляторів. Така практика забезпечила добру основу для
впровадження в Пенітенціарній службі України більш гендерно чутливої політики та методів роботи.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті.

Боротьба з корупцією в Україні
Проект здійснюють із 1 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року.
► Станом на 1 січня 2018 року в тісній співпраці зі спеціальними тематичними робочими групами
Національної школи суддів України (НШС) було досягнуто прогресу на шляху до посилення
підготовки працівників судової системи через розробку навчальних курсів, що стосуються вирішення
справ про відмивання грошей і корупцію із залученням прихованих слідчих методів та електронних
доказів.
► Розробка курсів навчання супроводжуватиметься пілотними тренінгами для понад 70 суддів у Києві
та Львові, які триватимуть із листопада до грудня 2018 року.
► Стабільність розроблених навчальних курсів забезпечується проведенням навчальних занять для
інструкторів, які відбудуться для 60 суддів у рамках навчальної програми НШС у грудні 2018 року.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті.

Свобода медіа в Україні
Проект здійснюють із 1 січня 2015 року до 31 грудня 2018 року.
► З метою зміцнення спроможності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
щодо реалізації Закону «Про прозорість медіавласності» було організовано низку заходів, у т.ч.
навчальний візит до Грузії та розробку модуля веб-сайту й програмного забезпечення для збору та
публікації даних про право власності на ЗМІ.
► Для розробки проекту Закону «Про аудіовізуальні послуги» відповідно до європейських стандартів і
передових методів роботи було надано експертну підтримку.
► Активно просувалися концепції нових засобів масової інформації та засобів мовлення громад.
Надано рекомендації щодо розробки законопроекту про мовлення громад.

► Було підтримано реформу державних та комунальних друкованих засобів масової інформації,
зокрема, через проведення регіональних тренінгів і розробку та створення онлайн-курсу з
відповідних питань.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті.

Підтримка вільних і чесних виборів в Україні
Проект здійснювали з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2017 року.
► Венеціанська комісія висловила свої міркування щодо законопроекту про фінансування політичних
партій, а також про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» з
метою узгодити їх із європейськими стандартами.
► 1 грудня 2016 року в Києві відбулася Міжнародна конференція «Політичне представництво жінок у
країнах Східного партнерства: регіональне дослідження та обмін інформацією», у якій взяли участь
80 представників парламентів, Центральних виборчих комісій та ОГС (організацій громадянського
суспільства) країн Східного партнерства, а також медіа-експерти й міжнародні незалежні фахівці з
гендерної проблематики. Конференція супроводжувалася фотовиставкою, організованою спільно з
Німецьким агентством із міжнародного співробітництва (GIZ). Вона стосувалася політично активних
жінок на місцевому рівні в країнах Східного партнерства та мала на меті підвищити обізнаність
місцевих суб'єктів про важливість включення жінок до виборчих процесів.
► Після регіональної презентації Гендерного дослідження 25 квітня 2017 року в Києві було
організовано Національний форум «Стратегії політичних партій із розширення участі жінок у
політиці», де презентовано українську версію регіонального дослідження й обговорено з
українськими депутатами та представниками місцевих органів влади України рекомендації щодо
дослідження, зокрема ті, які стосувалися України.
► У Тбілісі 19-20 червня 2017 року делегація України (депутати ВРУ, ЦВК, ОГС і НАЗК) взяла участь у
регіональній конференції «Гроші в політиці» та поділилася поточними проблемами, пов'язаними з
фінансуванням політичних партій і стратегіями підвищення прозорості, підзвітності та етичної
поведінки відповідних суб'єктів у цій галузі.
► У 2017 році запущено курс дистанційного навчання та випущено посібники для національних
спостерігачів. Зацікавлені сторони у виборчому процесі отримали пропозицію використовувати цей
інструмент у межах спільноти спостерігачів, щоб покращити звітування про спостереження за
виборами й використання міжнародних стандартів під час виборів.
Довідкову інформацію про цей проект можна отримати на веб-сайті.
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