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СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПРОЕКТІВ РСБ

МОНС ГАНССЕН (MÅNS HANSSEN)



АКАДЕМІЯ ФОЛЬКЕ БЕРНАДОТТА (FOLKE BERNADOTTE ACADEMY, FBA) – 
шведська урядова установа, кінцева мета якої – сприяти міцному миру та 
розвитку. FBA слугує фундаментом для співпраці шведських установ та орга
нізацій з їхніми закордонними партнерами. Основні сфери її діяльності:

•	 Залучення шведського цивільного персоналу до міжнародних миро
творчих операцій

•	 Всебічна освіта, навчання й тренування

•	 Політика, дослідження та розвиток

•	 Двостороння співпраця задля просування миру й безпеки

•	 Фінансування мирних проектів громадянського суспільства 

FBA готова сприяти ініціативам з вирішення конфліктів, зокрема, переговорам 
між сторонами конфлікту. В рамках свого мандату вона на національному рівні 
відповідає за контакти з міжнародними організаціями, включаючи ООН, ЄС, 
АС, ОБСЄ та НАТО. FBA прагне розширювати міжнародну участь у своїй ді
яльності й тісно співпрацює з партнерськими установами в усьому світі. FBA 
носить ім’я графа Фольке Бернадотта, першого офіційного посередника ООН, 
і її місія відображає відданість Швеції справі міжнародного миру й безпеки.
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ПЕРЕДМОВА
У минУле десятиліття реформування сектору безпеки (РСБ) привернуло чи-
малу міжнародну увагу і стало елементом співпраці в сфері міжнародної безпеки та 
розвитку. Програма РСБ Академії Фольке Бернадотта (FBA) наполегливо працює для 
формування цілісного погляду на РСБ, що ґрунтується на ідеї безпеки людини, з осо-
бливим наголосом на різних потребах, перспективах і сприйнятті безпеки чоловіками 
та жінками, дівчатами й хлопцями.

ШВеЦія дАВнО й активно допомагає Україні. Ця допомога переважно надається Sida 
в рамках двосторонніх і багатосторонніх угод та співпраці задля розвитку. Ряд інших 
шведських установ теж підтримує чи підтримував Україну в різних сферах, таких, як 
Збройні Cили, пенітенціарна служба та поліція. FBA реалізує в Україні проект верхо-
венства права, приділяючи особливу увагу місцевому врядуванню. Крім того, FBA ор-
ганізує відрядження багатьох цивільних працівників до різних міжнародних місій та 
організацій в Україні.

У 2015 РОЦі ШВедсЬКА нАЦіОнАлЬнА КОнтАКтнА ГРУПА (SWEDISH 
NATIONAL CONTACT GROUP) з реформування сектору безпеки (NCSSR) за доручен-
ням шведського уряду здійснила оцінку реформування українського сектору безпеки. 
NCSSR сама є гарним прикладом того, як можна організувати та підтримувати співпра-
цю й координацію урядових агенцій. На основі цього досвіду та звіту, поданому уряду 
Швеції, FBA продовжила працювати над схематичним зображенням міжнародної під-
тримки РСБ в Україні. Результати багатьох зацікавили.

ОсКілЬКи сХемАтиЧне ЗОБРАЖення ҐРУнтУЄтЬся нА інФОРмАЦіЇ, яка 
з часом може змінюватись, це ніби моментальний знімок нинішнього стану допомоги 
Україні у реформуванні сектору безпеки. Я сподіваюсь, що завдяки цій схемі FBA змо-
же допомогти обміну інформацією і координації на користь ефективного, недорогого, 
підзвітного й прозорого сектору безпеки в Україні.

Леннарт Даніельссон (Lennart Danielsson)
Керівник програми РСБ  
Академії Фольке Бернадотта
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1 Див.: https://fba.se/contentassets/bf97e14d2341492cafaed1dfede54a7d/ssrassessmentframework.pdf

1. ВСТУП

Шведська національна контактна група з реформування сектору безпеки (NCSSR) була 
створена у 2008 році за ініціативою міністрів оборони, закордонних справ і юстиції Шве-
ції. Її метою було й залишається забезпечення скоординованого підходу Швеції до ре-
формування сектору безпеки (РСБ) шляхом обміну інформацією, спільних ознайомчих 
візитів та аналізу. NCSSR згодом розробила «Модель оцінки реформування сектору без-
пеки»1 – інструмент, який вплинув і на підхід Європейського Союзу до оцінювання РСБ. 
Використовуючи цей інструмент, відомства, що входять до складу NCSSR, створили ро-
бочі групи, які за кілька років здійснили ряд оцінок РСБ на прохання уряду Швеції: в Лі-
берії (2009), Колумбії (2011), Демократичній Республіці Конго (2011) та Україні (2015). До 
NCSSR зараз входять такі відомства шведського уряду:

•	 Збройні Cили
•	 Агентство оборонних досліджень (FOI)
•	 Академія Фольке Бернадотта (FBA)
•	 Національна судова адміністрація
•	 Поліція
•	 Пенітенціарно-виправна служба
•	 Прокуратура
•	 Шведське агентство міжнародного розвитку (Sida)

У травні 2015 р. уряд Швеції попросив урядові відомства, представлені в NCSSR, оцінити 
реформування українського сектору безпеки й надати звіт до 1 грудня 2015 р. Звіт мав 
включати рекомендації сфер, де Швеція могла б краще підтримати РСБ в Україні.
На початковому етапі роботи Дорадчу групу з міжнародної безпеки (International Security 
Sector Advisory Team, ISSAT) у Женевському Центрі демократичного контролю над зброй-
ними силами (ДКЗС) і шведське Агентство оборонних досліджень (FOI) попросили склас-
ти схеми поточної двосторонньої та багатосторонньої підтримки РСБ в Україні. Щоб за-
безпечити доступність зібраної інформації для громадськості й зацікавлених сторін, а та-
кож організацій і країн, які надали матеріали для схеми, FBA згодом оновила схему і взяла 
на себе ініціативу видати цей звіт.
Цей звіт має дати уявлення, хто, з ким і як взаємодіє у сфері реформування сектору безпе-
ки (РСБ) в Україні. Він не торкається питань, що стосуються потреб України і її відомств, 
участі України у згаданих проектах чи будь-яких інших питань, що стосуються ефекту чи 
ефективності цих проектів.
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1.1 ВИЗНАЧЕННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

ЗАВДАННЯ РСБ

Ефективність: Сектору безпеки потрібні кваліфіковані фахівці, чіткі завданння та правова база  
і обґрунтовані рішення.

Доступність: Сектор безпеки має бути недорогим і пристосованим до потреб безпеки чоловіків, жінок, 
дівчат і хлопців.

Підзвітність: Сектор безпеки має перебувати під демократичним цивільним контролем,  
що представляє все населення, і підлягати попередній та наступній звітності.

Прозорість: Сектор безпеки має бути прозорим для боротьби з корупцією і кумівством.  
Завжди має надаватись максимально можлива інформація.

ПРИНЦИПИ РСБ

Контекстуальні: Всі реформи слід адаптувати до ситуації; шаблону немає.

Зацікавленість на місцевому/національному рівні: Щоб реформи були стійкими, їх мають 
впроваджувати й контролювати діячі, які відповідають за здійснення цього мандату.

Врахування гендерних проблем: Всі реформи мають ґрунтуватись на і враховувати потреби безпеки 
чоловіків, жінок, дівчат і хлопців.

У цьому звіті використано концепцію широкого визначення поняття реформування сек-
тору безпеки (РСБ), що ґрунтується на понятті безпеки людини.

FBA визначає РСБ як «концепцію, що структурує технічні реформи у політичний про-
цес». Сектор безпеки охоплює різних учасників – юстицію, оборону, прикордонну службу 
тощо. Для реформи сектору безпеки важливо, як вони взаємодіють і як керуються. Про-
аналізувавши всіх цих учасників, можна визначити ряд завдань і принципів.

Виходячи зі шведської політики РСБ і роботи FBA, цей звіт зосереджується на керів-
ництві та нагляді за сектором безпеки, з тим, аби звернути більше уваги на цю (часто не-
хтувану) сторону РСБ.

Розбивка учасників по категоріях у цьому звіті ґрунтується на Підручнику з реформу-
вання сектору безпеки. Використані ЄС і Швецією визначення ґрунтуються на категорі-
ях Комітету ОЕСР з допомоги у розвитку (OECD DAC). Чотири категорії учасників, які 
використовує OECD DAC, далі поділяються і визначаються на основі роботи, здійсненої, 
зокрема, ДКЗС для більш детальної і практичної диференціації у цьому звіті. Таблицю 
нижче слід читати по горизонталі, щоб дізнатися, які характеристики були додані до ви-
значень, використовуваних OECD DAC і ДКЗС.

2 OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice (2008)
3 COM (2006) 253. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A Concept for 
European Community Support to Security Sector Reform, EU Concept for ESDP Support to Security Sector Reform 
(SSR) 12566/4/05
4 Chappuis, Fairlie (2015) DCAF SSR Backgrounders. http://www.dcaf.ch/SeriesCollections/SSRBackgrounders/
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Категорія 
учасників

Визначення OECD DAC/
ЄС/Швеція

Визначення  
ДКЗС 

Визначення  
у цьому звіті

1 Основні учасники сектору 
безпеки

Гаранти державної безпеки Основні гаранти безпеки

Навчальні та освітні 
заклади

5

2 Органи керівництва  
й нагляду

Голова виконавчої влади

Виконавча влада
Урядові міністерства

Парламент, або законодавчий 
орган

Парламент

Громадяни, ЗМІ та громадянське 
суспільство

Громадянське суспільство 
та ЗМІ

Передбачені законом 
спеціалізовані органи

Незалежні органи нагляду

3 Правосуддя та 
верховенство права

Органи судової влади Судові органи

4 Не передбачені законом 
сили безпеки

Не передбачені законом 
сили безпеки

6

Проекти також класифіковані згідно наступної тематичної легенди.

У цьому звіті представлена значна кількість проектів, які спочатку можна було б не кла-
сифікувати як РСБ. Однак вони включені до цього звіту на підставі їхнього зв’язку з по-
точним реформуванням сектору безпеки.

5 Додані також навчальні та освітні заклади, щоб не залишити поза увагою їхню важливість для сталого РСБ і зна
чення цих інституцій в Україні.
6 Оскільки цей звіт зосереджується на реформі офіційного сектору безпеки, не передбачені законом сили безпеки 
не розглядались, бо офіційна допомога задля розвитку рідко (напряму) буває адресована цим діячам. Вони, однак, 
є важливим елементом будьякого процесу РСБ і можуть бути об’єктом реформ, наприклад, в рамках процесу роз
зброєння, демобілізації і реінтеграції.

ТЕМАТИЧНА ЛЕГЕНДА

Боротьба з корупцією і підзвітність

Кібербезпека та ІКТ

Демократія і права людини

Гендерні проблеми

Врегулювання та попередження конфліктів і діалог

Державне управління

Парламентський і громадський контроль

Безпека кордону і незаконне переміщення людей

Роззброєння, демобілізація, реінтеграція, стрілецька 
зброя і легкі озброєння та розмінування

Судова реформа

Медична допомога та обладнання

Розбудова спроможностей
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1.2 ВИБІР ПРОЕКТІВ І ПЕРЕВІРКА ІНФОРМАЦІЇ
На початку необхідно зауважити, що реформування сектору безпеки (РСБ) відбувається 
не в ізоляції від інших процесів реформ і від суспільства в цілому. Тому при виборі проек-
тів використовується широке визначення, що включає не лише основні проекти РСБ, але 
й проекти, які напряму впливають на РСБ. Наприклад, проекти, що підвищують загальну 
спроможність громадянського суспільства та ЗМІ виконувати свої функції, теж можуть 
торкатись сектору безпеки. Тому важливо зауважити, що кожен проект може не зосеред-
жуватись виключно на секторі безпеки як такому, але мати очевидний зв’язок з його ре-
формуванням. Оскільки використовується широке визначення сектору безпеки, включені 
й проекти з вирішення конфліктів та діалогу. Це також показує політичний вимір усіх про-
цесів РСБ.

Наприклад, проекти, що мають на меті підвищити загальну спроможність українсько-
го Парламенту (Верховної Ради), впливають і на те, як Рада виконує свої функції нагляду 
та керівництва сектором безпеки. Про це може свідчити здатність Ради приймати свідомі 
й адекватні бюджетні рішення, що стосуються, наприклад, Збройних Сил. Тому РСБ не 
можна відокремити від таких загальних наскрізних питань, як права людини, врядування, 
демократія, проблеми гендерної рівності тощо.

В ході роботи зі схематичного зображення міжнародної підтримки РСБ в Україні зі-
брано чималий матеріал. У звіті міститься біля 250 окремих проектів, більшість із яких 
фінансується кількома різними донорами. Проекти перелічені за тематикою, з усією ін-
формацією, наданою в главі 4 цього звіту. Крім того, в главі 5 проекти перелічені за кра-
їнами, з зазначенням сторінки, де міститься повна інформація про них. Проте, важливо 
зауважити, що звіт містить лише інформацію, відому автору, і не претендує на подачу всієї 
інформації по кожному проекту.

Хоча багато проектів у 2015 році закінчились, вони включені до цього звіту, щоб пока-
зати ситуацію, у якій проекти реалізуються зараз або мають розпочатись у 2016 р.

До цього звіту не включені проекти, що стосуються хімічних, біологічних, радіоло-
гічних і ядерних вибухових речовин (CBRNE), крім випадків, коли такі проекти явно 
пов’язані з урядуванням. Такі проекти вважаються надто далекими від концентрації на 
врядуванні й нагляді, на чому будується цей звіт (як зазначено у главі 2.1). Через це інф-
раструктурні проекти теж не включені до цього звіту, хоча відомо чимало проектів, осо-
бливо пов’язаних з утриманням мігрантів. Допомога ЄС українській митниці та прикор-
донній службі обладнанням для спостереження не розглядалась.

Якщо донори вже надали фінансову підтримку багатостороннім організаціям, підтрим-
ка показана за установою-виконавцем, а не за країною-донором. Вона, однак, показана за 
країною-донором, якщо підтримка надана українським партнерам напряму. Наприклад, 
так буває, коли донор дає гроші неурядовій організації (НУО), незалежно від того, україн-
ська вона чи міжнародна.

НАТО вважається винятком із цього правила. Кожного донора показано відповідно до 
його підтримки збройним силам окремо, оскільки ця підтримка настільки значна, що од-
нієї помітки в розділі НАТО було б недостатньо, щоб описати її.

Фінансовий розмір кожного проекту в багатьох випадках перераховувався з валюти 
країни-донора. Через це можуть існувати певні розбіжності між сумами, зазначеними у 
цьому звіті, порівняно з іншими джерелами.
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2. СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 
МІЖНАРОДНОЇ ПІДТРИМКИ 
РСБ В УКРАЇНІ

Ця глава містить схему всієї відомої міжнародної підтримки Україні, яка впливає на 
український сектор безпеки. Схема має дві вісі й кольорове кодування. На вертикаль-
ній вісі розміщені українські установи, що входять до сектору безпеки, поділені на ка-
тегорії, визначені у главі 2.1.

На горизонтальній вісі показані міжнародні учасники та донори, які підтримують 
різні пов’язані з РСБ проекти в Україні. Вони поділені на групи учасників для спрощен-
ня ідентифікації спільних рис і відмінностей між ними.

Третій вимір передано забарвленням, яке показує тематичну спрямованість кожно-
го проекту.

У багатьох випадках іноземний учасник співпрацює з одним українським учасни-
ком з широкого кола питань. Як наслідок, деякі проекти не показані за їх тематичним 
кодуванням, якщо є інший, більш суттєвий тип зв’язку між цими учасниками (напри-
клад, фінансовий обсяг проекту чи прямий зв’язок з РСБ). Крім того, цей формат не до-
зволяє розрізняти фінансовий обсяг різних проектів. Тому схему не слід використову-
вати для оцінки ступеню залучення, а лише для того, щоб виявити загальні пробіли та 
перетинання. Для деталізації потрібен подальший глибокий аналіз кожної конкретної 
галузі та учасника.

Глава також містить пояснення схематичного зображення. Вона структурована на-
вколо широкого визначення кожної категорії учасників, і в окремих випадках подано 
докладніший опис тієї чи іншої установи. Пояснювальна частина описує лише тенден-
ції, і читача відсилають за докладнішою інформацією до опису кожного проекту.
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2.1 ОСНОВНІ ГАРАНТИ БЕЗПЕКИ
Є кілька великих з фінансової точки 
зору проектів, спрямованих на при-
кордонні та митні органи. Найбільший 
донор в цьому відношенні  – Європей-
ський Союз, який надає допомогу Укра-
їні напряму у вигляді фінансової під-
тримки політиці у сфері контролю

кордону, а також через Місію Євро-
пейського Союзу з прикордонної до-
помоги Молдові та Україні (EUBAM), розпочату в 2005  р., з базою в Одесі, Україна. 
EUBAM просуває контроль кордону, митні й торгівельні норми та практики, що відпо-
відають стандартам ЄС і слугують потребам двох її країн-партнерів (Молдови та Укра-
їни).10 Ряд країн-учасниць ЄС та інших організацій також надавав пріоритет підтримці 
контролю кордону в Україні, часто приділяючи особливу увагу питанням, пов’язаним 
з незаконним перетином.

Крім EUBAM, ЄС у 2014 р. створив Консультативну місію Європейського Союзу з 
реформування цивільного сектору безпеки України (Advisory Mission Ukraine, КМЄС). 
Місія повноцінно діє з середини 2015 р. КМЄС надає пріоритет таким сферам, як роз-
межування компетенції правоохоронних відомств, громадський порядок, реформа ко-
мунальної поліції, кримінального слідства і кадрового забезпечення. Ряд наскрізних 
питань, таких, як боротьба з корупцією, права людини, процедури найму та перевірки 
тощо, теж належать до її обов’язків. КМЄС також відповідає за групу координації доно-
рів з питань забезпечення правопорядку, тоді як ОЕСР і ПРООН співголовують у групі 
координації донорів по боротьбі з корупцією.11

Відомо лише декілька проектів, що стосуються Національної гвардії. Один проект, 
що фінансується США, має на меті підвищити ефективність Нацгвардії і тому підпа-
дає під т.зв. ініціативу «Навчити й оснастити».12 Інший проект фінансується Румунією 
і стосується інституційної спроможності Національної гвардії «виконувати безпекові 
завданння в межах своєї відповідальності».13

Єдиний відомий проект для Служби безпеки України (СБУ) – це пілотний проект 
ДКЗС, який фінансує Швейцарія. КМЄС також має функцію надання консультацій 
СБУ зі стратегічних питань. У першому кварталі 2016 року тривали розмови про більш 
системний діалог з СБУ у питаннях реформ, і деякі проекти можна було б розпочати на 
цій основі.

Збройні Сили України (ЗСУ) отримують найбільшу підтримку. Ця підтримка має 
форму розбудови спроможностей різних видів, в основному шляхом навчання та осві-
ти, нелетальної техніки та медичної допомоги. Близько 30% всіх учасників, представле-
них на схемі, допомагають Збройним Силам України. НАТО в рамках програми «Парт-
нерство заради миру» вже кілька років підтримує навчання ЗСУ для підвищення їхньої 
сумісності з силами НАТО. Практична підготовка надається насамперед на основі аме-
риканських, канадських, британських і литовських двосторонніх програм. Ці країни 
створили спільний орган для навчання ЗСУ – Багатосторонню спільну комісію.

Основні гаранти безпеки включають 
такі установи, як: збройні сили, поліція, 
жандармерія, служби розвідки та 
безпеки (військові й цивільні), берегова 
охорона, митні та прикордонні органи, 
пенітенціарні та виправні установи, 
Національна гвардія тощо.

10 Докладніше див.: http://eubam.org/
11 Докладніше див.: http://www.euamukraine.eu/
12 Див. стор. 42.
13 Див. стор. 42.
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Підтримка НАТО Україні організована в рамках наступних п’яти трастових фондів, 
внески до яких робить ряд країн:

•	 Командування,	управління,	зв’язок	і	комп’ютерні	мережі	(C4)
•	 Кіберзахист
•	 Логістика	й	стандартизація
•	 Медична	реабілітація
•	 Проходження	військової	служби

Ще один напрям розбудови спроможностей  – медичне забезпечення. Наприклад, 
Швеція і Велика Британія зосереджуються на навчанні медичному забезпеченню. Крім 
того, військові госпіталі НАТО надають пораненим українським воякам матеріали і ре-
абілітацію, включаючи психологічну допомогу.

Міжнародна підтримка боротьби з корупцією в українському оборонному секто-
рі переважно надається через НАТО і Програму розбудови доброчесності (Building 
Integrity Programme, BIP), яку в Україні реалізують з 2007 р. У 2015-2017 рр. BIP зо-
середиться на пропаганді думки, що корупція становить загрозу національній безпеці, 
і на зміцненні адміністративних і кадрових функцій в оборонному секторі. Насампе-
ред цим займається Норвегія, яка керує Центром удосконалення боротьби з корупцією 
НАТО (Centre for Integrity in the Defence Sector, CIDS) що спрямовує дії з виконання 
програми BIP в НАТО. Норвегія також підтримує Україну у двосторонньому порядку 
у боротьбі з корупцією в рамках проекту Міністерства оборони України зі зменшення 
корупції у кадровій політиці. Цей проект, імовірно, теж буде гендерно орієнтованим. 
Що стосується гендерних питань, то НАТО раніше реалізовувало програму з підтрим-
ки жінок – керівників оборонного сектору за проектом Smart Defence. Проте, наразі 
неясно, чи триватиме цей проект далі. НАТО також керує групою координації донорів 
з питань безпеки та оборони.

На схемі – лише п’ять проектів з реформування пенітенціарно-виправного сектору; 
два з них закінчились у 2015 р., і один ще не розпочато. У минулому в цю галузь вкла-
дали більше, але зараз міжнародна підтримка виглядає обмеженою.

В останні роки відмічено чимало уваги й підтримки поліції, особливо новій патруль-
ній поліції в Києві. Зараз планується поширити цю підтримку на інші міста України.

Всі визначені проекти (три), орієнтовані на Державну службу з надзвичайних ситуа-
цій, стосуються розмінування. Два з трьох показаних проектів закінчились у 2015 році, 
залишився один проект, який зараз фінансують Швейцарія та Німеччина і виконує 
Женевський Центр демократичного контролю над збройними силами (ДКЗС), Женев-
ський міжнародний центр з гуманітарного розмінування (Geneva International Centre 
for Humanitarian Demining, GICHD) і Координатор проектів Організації з безпеки та 
співробітництва у Європі в Україні.
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2.2 НАВЧАЛЬНІ ТА ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ
У цій сфері виявлено лише кілька про-
ектів. Чотири з них (три реалізує Ко-
ординатор проектів ОБСЄ в Україні і 
один  – Американська асоціація адво-
катів) насамперед стосуються навчаль-
них та освітніх закладів, що займають-
ся юридичною освітою, а один проект, 
який фінансує Чехія, призначений для 
поліцейських освітніх закладів. 

Проте, є й інші проекти, які непрямо впливають на питання, пов’язані з навчальни-
ми та освітніми закладами, але вони виглядають вузькоспеціальними та здійснюються 
в рамках проектів іншої спрямованості.

2.3 ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Є чимало проектів, які стосуються під-
тримки виконавчої влади. Більшість із 
цих проектів орієнтовані на конкретні 
міністерства, такі, як Міністерство юс-
тиції чи Міністерство оборони, і в дея-
ких випадках – Міністерство соціальної 
політики.

Міністерство оборони, однак, отри-
мує суттєву підтримку, зокрема, через 
НАТО. Велика Британія теж направила 
радника до МО. 

Міністерство соціальної політики також отримує значну підтримку від США в рам-
ках проекту з протидії незаконному переміщенню осіб. Ряд міністерств отримують ці-
льову підтримку, що фокусується саме на їхній здатності здійснювати реформи і гаран-
тує увагу сектору безпеки до гендерних питань. Швеція і ООН пропонують створити 
групу координації донорів з гендерних питань.

2.4 ПАРЛАМЕНТ
Кілька учасників мають проекти, пря-
мо призначені для Верховної Ради – зо-
крема, Координатор проектів ОБСЄ в 
Україні, ДКЗС, США і КМЄС. КМЄС 
має стратегічну дорадчу функцію щодо 
Верховної Ради і її ролі в секторі безпе-
ки. Європейський Парламент підписав 
Меморандум про взаєморозуміння з Верховною Радою, що визначив підтримку Євро-
парламенту на 2015-2017 рр.14

Навчальні та освітні заклади включають 
такі установи, як: юридичні навчальні 
заклади, навчальні заклади для персоналу 
тюрем, Університет національної оборони, 
Національна академія прокуратури, 
Національна школа суддів, заклади 
навчання поліції тощо.

Виконавча влада включає такі установи, 
як: Міністерство внутрішніх справ, 
Міністерство оборони, Міністерство 
соціальної політики, Міністерство фінансів, 
Адміністрація Президента, місцева 
влада, Рада національної безпеки і 
оборони, Національне агентство з питань 
запобігання корупції тощо.

Парламент включає такі установи, як: 
різні парламентські комітети (з безпеки та 
оборони, бюджету, боротьби з корупцією 
та законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності тощо), 
секретаріат Парламенту й інші допоміжні 
функції тощо.

14 Ця підтримка має більш загальний характер, але, як зазначено у главах 2.1 і 2.2, вона врахована у цьому звіті, 
особливо з огляду на те, що український парламент отримує обмежену іншу підтримку.



16

15 Див. стор. 64.

Координатор проектів ОБСЄ в Україні має декілька проектів, які допомагають Вер-
ховній Раді покращити її законодавчу функцію у сфері судочинства. ОБСЄ також ре-
алізує декілька різних завдань з підтримки країн-учасниць у питаннях правової екс-
пертизи тощо.

Координатор проектів ОБСЄ в Україні і КМЄС співпрацюють у цій допомозі, і в 
2015 р. вони створили платформу для діалогу між парламентом і громадянським сус-
пільством (Платформа громадянського суспільства та парламенту) з метою підтримки 
національного діалогу, публічних дебатів і поширення інформації про реформування 
сектору безпеки в Україні.

Крім цих проектів, деякі депутати парламенту брали участь у двосторонніх озна-
йомчих візитах до інших країн.

Крім того, є проекти, які впливають на Верховну Раду (парламент), але мають іншу 
основну мету. Ці проекти в основному стосуються різних конкретних законодавчих 
змін, необхідних для роботи та здійснення реформ на виконавчому рівні у різних уря-
дових відомствах, зокрема, в поліції та Збройних Силах.

1.5 СУДОВІ ОРГАНИ
Згідно з зібраною інформацією, ЄС 
ефективно координував свою допо-
могу судовим органам в рамках більш 
масштабних проектів. Більшість цієї 
підтримки спрямовувалась через такі 
інститути та ініціативи ЄС, як проект 
«super-twinning» Підтримка реформ у 
сфері юстиції в Україні, яку надає ряд 
країн-учасниць ЄС.15 Крім того, останнім часом з’явився ряд менших ініціатив у сфері 
правосуддя; зокрема, Нідерланди та Норвегія починають проекти в цій галузі. Крім 
ЄС і окремих країн-учасниць ЄС, вагомим внеском у цій сфері є проект за програмою 
«Справедливе, підзвітне, незалежне та відповідальне правосуддя» USAID-FAIR (Fair, 
Accountable, Independent and Responsible Justice Programme). USAID-FAIR також очо-
лює групу координації донорів у сфері юстиції.

Насамкінець, виявлено багато проектів з доволі великим бюджетом, що зосереджу-
ються на судовій реформі в Україні, насамперед – у судових органах, але також і в ряді 
інших установ.

1.6 НЕЗАЛЕЖНІ ОРГАНИ НАГЛЯДУ
Зі схеми видно, що незалежні ор-

гани нагляду в Україні отримували 
лише обмежену підтримку. Однак си-
туацію може змінити новостворене 
Національне антикорупційне бюро 
України (НАБУ), яке привернуло чи-
малу увагу й може здобути підтримку 
у майбутньому.

Судові органи включають такі установи, 
як: Верховний Суд, Конституційний 
Суд, Державна судова адміністрація, 
Асоціація правників Україні, захисники, 
адміністративні суди тощо.

Незалежні органи нагляду включають такі 
установи, як: Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини й інші омбудсменські 
органи, Рахункова палата, Національне 
антикорупційне бюро України, Державна 
служба статистики тощо.
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини (орган омбудсмена) отримує певну 
підтримку, переважно  – непряму, в рамках проектів під керівництвом, зокрема, ЄС, 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні і ПРООН.

1.7 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЗМІ
Українське громадянське суспіль-

ство і до певної міри ЗМІ отримують 
суттєву підтримку у розбудові спро-
можностей в галузях, тісно пов’язаних 
з РСБ, таких, як права людини, демо-
кратія, вирішення конфліктів і діалог. 
Проте, підтримка саме діяльності гро-
мадянського суспільства і ЗМІ в рамках 
РСБ обмежена. 

Однак фінансований Словаччиною проект прямо націлений на громадянське сус-
пільство і його роль у процесах РСБ протягом 2015 р.16 Одним із прикладів впливу гро-
мадянського суспільства на РСБ є платформа КМЄС і Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні, згадана вище у цьому звіті.17

Можна також сказати, що деяка базова підтримка, що надається кільком організаці-
ям, прямо впливає на їхню здатність долучитися до питань РСБ.

Громадянське суспільство та ЗМІ 
включають такі установи, як: профспілки 
й профспілкові об’єднання, аналітичні 
центри, дослідницькі установи, газети, 
телеканали, об’єднання жертв злочинів, 
правозахисні об’єднання тощо.

16 Див. стор. 44.
17 Див. стор. 15.
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3. ВИСНОВКИ

Ці висновки відображають стан справ на момент підготовки матеріалу і зосереджу-
ються на перетинаннях і пробілах, помітних в сучасній міжнародній підтримці РСБ 
в Україні. Ця схема дає фундамент для подальших досліджень і аналізу, особливо для 
підходу на основі потреб до кожної нової ініціативи РСБ в Україні. Але враховуючи, 
що РСБ  – це тривалий процес, і що для досягнення системних результатів потрібен 
час, виявлені потреби й наступні висновки, імовірно, залишаться чинними в осяжному 
майбутньому.

Всі зусилля з РСБ в Україні слід ретельно координувати. Цей звіт дає базову інформа-
цію, але не може замінити реальну координацію і повсякденний обмін інформацією. 
Для цього Національна рада реформ (НРР) і відповідні групи координації донорів на-
магаються забезпечити скоординований підхід до реформ загалом і до РСБ зокрема. 
Зокрема, існує п’ять координаційних груп, важливих для РСБ:

•	 З судової реформи – під проводом USAID FAIR
•	 З оборони та безпеки – під проводом НАТО
•	 З боротьби з корупцією – під проводом ПРООН і ОЕСР
•	 З правоохоронної діяльності – під проводом КМЄС
•	 З гендерної рівності – тривають дискусії про організацію цієї групи  

(основні рушії – Швеція та ООН)

Через великий обсяг міжнародної підтримки, що вже надається, і різноманіття цих 
проектів, необхідно приділяти більше уваги забезпеченню повноцінної роботи 
груп координації донорів і їх використанню для досягнення синергічного ефекту 
між проектами.

Загалом, схема показує явне тяжіння міжнародної підтримки РСБ до Збройних Сил 
України, безпеки й контролю кордону (включаючи незаконне переміщення) і судової 
реформи. Інші сфери та учасники, такі, як Національна гвардія, Державна служба з 
надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України (СБУ), навчальні та освітні заклади, 
пряма підтримка міністерствам, Парламенту, незалежним органам нагляду і, певною 
мірою, громадянському суспільству та ЗМІ, отримували набагато менше уваги. Якщо 
говорити конкретно, на основі схематичного зображення міжнародної підтримки РСБ 
в Україні можна зробити такі спостереження:

•	 РсБ в гендерних питаннях в Україні виглядає обмеженим. Рада Європи і Ко-
ординатор проектів ОБСЄ в Україні виконують або фінансують мало проектів, 
присвячених гендерній рівності, а більшості пов’язаних з РСБ проектів бракує 
прив’язки до гендерної рівності і деталізації.

•	 Основні гаранти безпеки в окремих випадках отримують значну підтримку, 
тоді як деякі установи взагалі не мають помітної підтримки. Зокрема, Збройні 
Сили, прикордонні та митні органи і поліція отримують цільову міжнародну 
підтримку. Ця підтримка виглядає націленою на підвищення ефективності цих 
учасників шляхом матеріальної підтримки і розбудови спроможностей.
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•	 навчальні та освітні заклади обмежено задіяні в різних реформаторських 
ініціативах, а коли вони є, це переважно стосується освіти й навчання у сфері 
судочинства. Вбачається брак всебічної системної підтримки реформуванню на-
вчальних та освітніх закладів.

•	 Виконавча влада, зокрема, силові міністерства, не отримували адекватної під-
тримки здатності здійснити реформи. Цільова підтримка міністерствам, особли-
во з РСБ в гендерних питаннях, виглядає недостатньою.

•	 Роль Верховної Ради (Парламенту) в секторі безпеки й особливо демократич-
ному керівництві сектором безпеки не привернула належної уваги. Є, однак, дея-
кі нові, хоч і обмежені, ініціативи, які намагаються виправити ситуацію.

•	 судові органи, як виглядає, отримують скоординовану підтримку від різних 
учасників. Є деякі ширші ініціативи, і при подальшому залученні треба знати про 
перетинання і потурбуватися, щоб не було дублювання.

•	 Виглядає на те, що незалежним органам нагляду при реформуванні приділя-
ють недостатньо уваги.

•	 Громадянське суспільство та Змі отримували загальну підтримку в питаннях 
РсБ, але обмежену цільову підтримку для підвищення ефективності залучення 
до РСБ.

Зі схематичного зображення та браку підтримки РСБ для врядування у главі 2 випли-
ває, що керування й нагляд за сектором безпеки не були пріоритетною сферою під-
тримки міжнародного співтовариства; пріоритетом була допомога основним складо-
вим сектору безпеки й судовим органам на тактичному рівні.
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4. ПРОЕКТИ ЗА ТЕМАТИКОЮ
Цей перелік проектів складено за їх тематикою. Якщо інформація не знайдена, стоїть позначка: «не-
має». Проекти перелічені за країнами наприкінці звіту (з зазначенням сторінки, де можна знайти повну 
інформацію про проект).

Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

KIE, ЗМІЦНЕННЯ СПІЛЬНИХ ЗУСИЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
ТА ПАРЛАМЕНТУ У БОРОТЬБІ З МАСШТАБНОЮ ПОЛІТИЧНОЮ 
КОРУПЦІЄЮ
Центр протидії корупції

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Громадянське 
суспільство та 

ЗМІ, парламент

Проект має на меті зменшити масштабну політичну корупцію в державних фінансах за допомогою 
спільного громадянського і парламентського контролю та заохотити реформи боротьби з корупцією.

http://antac.org.ua/en/about-us/

Донор

немає

Сума (євро)

немає

Період

2015–2016

ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ 
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ (МО) УКРАЇНИ
Центр доброчесності в оборонному секторі (CIDS)

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Міністерство 
оборони

Проект має на меті зменшити ризик корупції в системі управління кадрами Міністерства оборони 
(МО) України.
Мета цього проекту – надати МО України підтримку для адаптації його системи управління кадрами 
відповідно до Стандартів ЄС (SIGMA). Успішна реалізація збільшить стійкість системи до впливу 
корупції і, як наслідок, знизить корупцію. Проект поділено на два етапи, часові межі – чотири роки 
(2015-2018).
1 етап розпочався у 2015 р. і включає аналіз потреб для визначення завдань, які необхідно викона-
ти, та наступних пропозицій по проекту; і ті, й інші розроблятимуться паралельно і в співробітництві 
з МО України. 2 етап передбачатиме усунення виявлених проблем шляхом виконання цих завдань. 
Конкретний зміст 2 етапу, що матиме часові межі у три роки (2016-2018), буде визначено на підставі 
висновків 1 етапу.
Проект також матиме два специфічні завдання, прямо пов’язані з загальною метою проекту:  
1) підвищення компетентності чиновників МО, щоб зробити їх більш професійними, виходячи з 
заслуг і доброчесності, і 2) зміцнення правової бази, адміністративних процедур і практик для до-
сягнення вищого ступеню професіоналізму. Крім того, проект включає і третє завдання, більш опо-
середковано пов’язане з загальною метою проекту: 3) систематизація досвіду проекту, що може 
виявити потребу реформ в інших сегментах державного управління в Україні.
http://cids.no/?page_id=5106 2
http://www.mil.gov.ua/en/news/2015/10/20/project-groups-of-ukrainian-and-norwegian-mods-reduce-
risks-in-ukraines-defence-ministry/

Норвегія

немає

2015–2018

ПРОЕКТ ОЕСР З РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ
ОЕСР

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Виконавча 
влада

Внесок до ОЕСР у розмірі 30 000,00 євро на підтримку проекту з розслідування податкових злочинів в 
Україні. У тісній співпраці з українськими міністерствами було розроблено попередній план дій з наголо-
сом на боротьбі з корупцією, державних закупівлях, податкових розслідуваннях, підвищенні прозорості 
уряду, державних підприємств і загальній організації діяльності з метою інституційного зміцнення.
http://www.estemb.kiev.ua/eng/news/aid-970

Естонія

30 000

немає
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ПРОГРАМА НАТО-УКРАЇНА З РОЗБУДОВИ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
НАТО

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Збройні Сили

Від її початку у 2007 році, НАТО і країни-учасниці допомагають Україні за допомогою Програми 
розбудови доброчесності у зміцненні доброчесності, прозорості й підзвітності в секторі оборони 
та безпеки і зменшенні ризику корупції. У 2014 р. участь українських цивільних службовців і 
військовослужбовців у заходах освіти та навчання розбудові доброчесності потроїлась. У 2015-2017 
рр. ця допомога триватиме і включатиме спеціальні учбові програми з розбудови доброчесності, 
спрямовані на підвищення поінформованості про корупцію як загрозу безпеці і на покращення 
управління коштами й кадрами. Крім того, НАТО і провідні країни з розбудови доброчесності 
проводили й брали участь у різних зустрічах, у т.ч. в Києві – з військовими аташе, представниками 
розташованих тут посольств і міжнародних організацій, для обміну поглядами на пропоновану 
допомогу, координації зусиль та уникнення дублювання у їхній діяльності.
Бюро антикорупційних процедур МО Польщі співпрацює з Україною в рамках Програми розбудови 
доброчесності НАТО. Воно передає польський досвід боротьби корупцією в оборонному секторі.
Польща, 2007–2017, фінансування немає.

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Польща

немає

2007–2017

РОЗБУДОВА ДОБРОЧЕСНОСТІ
Спеціальний радник з питань оборони та Tранспаренсі Iнтернешнел

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Збройні Сили

Від її початку у 2007 році, НАТО і країни-учасниці допомагають Україні за допомогою Програми 
розбудови доброчесності у зміцненні доброчесності, прозорості й підзвітності в її секторі оборони 
та безпеки і зменшенні ризику корупції. У 2014 р. участь українських цивільних службовців і 
військовослужбовців в заходах освіти та навчання розбудові доброчесності потроїлась. У 2015-2017 
рр. ця допомога триватиме і включатиме спеціальні учбові програми з розбудови доброчесності, 
спрямовані на підвищення поінформованості про корупцію як загрозу безпеці і на зміцнення 
управління коштами й кадрами. Крім того, НАТО і провідні країни з розбудови доброчесності 
проводили й брали участь у різних зустрічах, у т.ч. в Києві з військовими аташе, представниками 
розташованих тут посольств і міжнародних організацій, для обміну поглядами на пропоновану 
допомогу, координації зусиль та уникнення дублювання у їхній діяльності.

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Велика 
Британія

немає

немає

ПРОГРАМА РОЗБУДОВИ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ NBAP
Скандинаво-Балтійська програма допомоги (NBAP)

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Збройні Сили

Данія розглядає можливість перебрати на себе керівництво Скандинаво-Балтійською програмою 
допомоги (Nordic-Baltic Assistance Programme, NBAP) у розбудові доброчесності у зв’язку з 
боротьбою з корупцією і шахрайством в Україні. Проект триватиме з 2015 по 2017 рр., служба 
внутрішнього аудиту Міністерства оборони Данії виконуватиме координуючу роль.

Данія

немає

немає

БУДУЄМО МОСТИ ЗАРАДИ РЕФОРМ І ДОВІРИ
Інститут масової інформації

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Проект допоможе підвищити обізнаність місцевих громад про реформи, включаючи 
децентралізацію, боротьбу з корупцією і роботу місцевих НУО, що має підвищити довіру 
громадськості до них. Він має на меті допомогти місцевій владі виробити кращий підхід до 
комунікації і покращити участь місцевого населення у прийнятті рішень та громадському контролі 
завдяки кращому висвітленню у місцевих ЗМІ.

Велика 
Британія

116 454

2015–2016
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА УРЯДУ УКРАЇНИ
Велика Британія

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Виконавча 
влада

Підтримка здатності Уряду України розслідувати й запобігати корупції. Донор

Велика 
Британія

Сума (євро)

1 250 000

Період

2014–2017

ОБСЄ – ІНТЕРАКТИВНА ТРЕНУВАЛЬНА ПРОГРАМА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
В УКРАЇНІ ТА МОЛДОВІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Виконавча 
влада

немає Фінляндія

50 000

немає

ПРОЕКТ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ
ОЕСР

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Виконавча 
влада

У листопаді 2014 р., згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між ОЕСР і Україною, ОЕСР 
розпочала національний проект підтримки боротьби з корупцією в Україні. Проект має зміцнити 
правові та організаційні можливості ефективно виявляти, розслідувати та карати складні схеми 
корупції на високому рівні в Україні, а саме:
•	 надати спеціалізовану допомогу українській владі у створенні Національного антикорупційного 

бюро
•	 надати спеціалізованому підрозділу в Генеральній прокуратурі, який співпрацюватиме з 

Національним антикорупційним бюро, допомогу у створенні можливостей для забезпечення 
ефективного виявлення і розслідування випадків корупції 

•	 розробити спільну програму навчання окремим аспектам виявлення, розслідування, 
переслідування і засудження складних випадків корупції, включаючи фінансові розслідування, 
для правоохоронних і судових органів

•	 допомогти Україні покращити рівень дотримання стандартів ОЕСР щодо хабарів закордонним 
чиновникам, зосереджуючи увагу на відповідальності юридичних осіб за корупційні 
правопорушення, конфіскації, міжнародній співпраці та поверненні активів.

Швеція

немає

2014–

ПІДТРИМКА ВИЯВЛЕННЯ, ВІДСТЕЖЕННЯ ТА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ  
КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Судові органи

Підтримка запровадження ефективних інструментів виявлення корупції; підтримка вдосконалення 
національної судової практики при виконанні законодавства та міжнародних зобов’язань боротьби 
з корупцією

ОБСЄ

193 400

немає
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БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
Велика Британія

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Міністерство 
оборони

Надання МО України порад з удосконалення структур і процесів. На цей час 60 військових аудиторів 
навчені затвердженим міжнародним стандартам, і МО України повідомило про відчутні успіхи у 
виявленні корупційних практик. Додаткові аудитори та фахівці будуть підготовлені у найближчому 
майбутньому. Управління внутрішнього аудиту Великої Британії незабаром проведе зовнішню оцінку 
українських військових аудиторських органів – це стане фундаментом для подальшої допомоги. 
Спеціальний радник з питань оборони також надає поради й допомогу у створенні структур, 
потрібних для зменшення ризику корупції у процесі оборонних закупівель – ключовій області ризику 
(в уряді), якою, очевидно, доведеться займатись майбутньому діючому уряду.

Велика 
Британія

немає

немає

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
Рада Європи

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

немає

Враховуючи велику кількість донорів у цій галузі, заходи в рамках цього проекту залишатимуться 
гнучкими, завдяки відкритому дорадчому фонду, і стосуватимуться центрального елементу 
експертного досвіду РЄ – реалізації рекомендацій GRECO.

Європейський 
Союз

1 000 000

2015–2017

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
Центральне антикорупційне бюро Польщі

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

немає

Зміцнення верховенства права шляхом зміцнення інститутів, відповідальних за питання 
громадської безпеки в галузі боротьби з корупцією.
Проект безпосередньо допоможе попереджувати корупцію та боротись із нею.
Проект зараз розглядається. Виконавчий орган у Польщі: Центральне антикорупційне бюро у 
співробітництві з Міністерством внутрішніх справ – підлягає уточненню.

Польща

немає

2014–2015

ТРАСТОВИЙ ФОНД СВІТОВОГО БАНКУ
Світовий банк

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

немає

Підтримка уряду України у таких сферах, як реформа закупівель для боротьби з корупцією і 
спрощення регуляторних вимог ведення бізнесу.

Велика 
Британія

2 700 000

2014–2016

РЕФОРМА РОЗВІДКИ
ДКЗС

Боротьба  
з корупцією 

і підзвітність

Служба 
безпеки 

України (СБУ), 
Парламент, 

громадянське 
суспільство, 

РНБО

Це пілотний проект. Оцінка варіантів організаційних реформ, розробка  
нових принципів нагляду, розробка політики, розпорядження ресурсами,  
перевірка, механізми розгляду скарг.

Швейцарія

10 000

2016–
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ПРОГРАМА ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
ЄІСП УГОРЩИНА-СЛОВАЧЧИНА-РУМУНІЯ-УКРАЇНА 2007-2013 рр.  
І ПРОГРАМА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЄІС 2014–2020 рр.
Спільна оперативна група, Спільний технічний секретаріат

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

немає

Мета проекту – покращити транспортну інфраструктуру для перетину кордону та обладнання для 
контролю кордонів. Великий контракт було підписано 6 грудня 2013 р.; реалізація мала тривати 
до червня 2015 р. (18 місяців). Проект фінансується спільно з ЄС. Угорщина робить грошові та 
інші матеріальні внески. Проектом керує Угорщина (штаб Угорської національної поліції). Іншими 
бенефіціарами проекту є Державна прикордонна служба України і Чопська митниця Міністерства 
податків і зборів України.

http://www.huskroua-cbc.net/uploads/editors/Draft_Final_JOP%201.pdf http://www.huskroua-cbc.net/en/
objectives-priorities-and-measures

Донор

Європейський 
Союз, 

Угорщина, 
Словаччина, 

Румунія

Сума (євро)

149 985 483

Період

2007–2020

БОРОТЬБА З НЕЗАКОННИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ДІТЕЙ
ABA ROLI

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Навчальні та 
освітні заклади

Заходи зі зміцнення обмежених можливостей України з протидії випадкам незаконного 
переміщення дітей. Включають визначення елементів, яких зараз бракує у навчанні 
правоохоронців, і підтримку створеній робочій групі у розробці програми навчання, спеціалізованих 
курсів та настанов з розслідування незаконного переміщення дітей.

http://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/where_we_work/europe_eurasia/ukraine/news/ news_
ukraine_training_on_combating_child_trafficking_0511.html

США

немає

немає

ПРОГРАМА СПІВПРАЦІ ПОЛІЦІЇ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
Польща, Фінляндія, Франція, Німеччина, Литва, Швеція

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Поліцейські, 
прикордонні  

та митні органи

Програма має на меті заохочення співпраці у поліцейських питаннях, пов’язаних із транскордонною 
злочинністю, між країнами Східного партнерства, включаючи Україну, країни ЄС і власне країни Схід-
ного партнерства, що сприятиме зміцненню верховенства права у цих країнах. Програма будується 
навколо двох компонентів: партнерське навчання органів поліції країн ЄС і Східного партнерства, а 
також керівна й оперативна підтримка поліцейських органів та органів безпеки в країнах-партнерах.
В рамках першого компоненту створюються партнерські стосунки між поліцейськими силами ЄС 
і країн Східного партнерства, що має наслідком програми обміну, спеціальне навчання підрозді-
лів, що займаються серйозними транснаціональними злочинами, підвищення кваліфікації в галузі 
боротьби з фінансовими злочинами та відмиванням грошей, організованою злочинністю, кіберзло-
чинністю, контрабандою наркотиків, незаконним переміщенням людей, робочі зустрічі для спільних 
розслідувань, регулярні зустрічі з відповідальними за співпрацю співробітниками ЄС і персоналом 
таких спеціалізованих органів ЄС, як EUROPOL, CEPOL і FRONTEX, а також підготовку можливих 
майбутніх угод про обмін даними.
В рамках другого компоненту організують спеціальне навчання підрозділів, що займаються серйоз-
ними транснаціональними злочинами, зосереджуючи увагу на правовій базі протидії цим злочинам 
і методах ефективного розслідування. Програма також сприяє обміну кращими практиками управ-
ління, покращенню управлінських стандартів органів поліції та безпеки країн Східного партнерства. 
Основна увага приділяється етиці та корупції в правоохоронних відомствах і управлінню кадрами.

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=554&id_type=10 https://mswia.gov.pl/en/international-
cooperati/907,EU-projects.html#EPPCP

Європейський 
Союз

5 000 000

2013–2017



25

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ПЕРЕТИНІ КОРДОНУ НА УКРАЇНСЬКО-
УГОРСЬКІЙ ДІЛЯНЦІ КОРДОНУ
Угорщина

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Прикордонні 
та митні органи

1. Розбудова пункту перетину кордону на дорозі Берегшурань-Лужанка.
2. Створення спільного контактного пункту Захонь – консультативного центру в пункті перетину 

кордону Захонь-Чоп.
3. Розбудова пункту перетину кордону Тисабеч-Вилок – для спрощення паспортного контролю 

туристів, які сплавляються на каное або каяках по річці Тиса.
4. Придбання обладнання; навчання українських прикордонників.

http://www.huskroua-cbc.net/en/news/draft-joint-operational-programme-for-the-hungary-slovakia-
romania-ukraine-european-neighbourhood-instrument-cross-border-cooperation-programme-2014-
2020-/225

Угорщина

немає

немає

ПРОЕКТ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЛЮДЕЙ 
IOM

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Прикордонні 
та митні органи

Мета проекту – зменшити незаконне переміщення людей в Україні шляхом передачі Україні 
можливості надання жертвам незаконного переміщення таких послуг, як допомога в реєстрації, 
звернення по допомогу і реінтеграція.

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-
governance

США

немає

2004–2018

ДОПОМОГА ПРИКОРДОННИКАМ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Прикордонні 
та митні органи

немає ОБСЄ

26 000

2016

ДОПОМОГА У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ  
І ЗЛОЧИНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Прикордонні 
та митні органи

Допомога Державній прикордонній службі у зміцненні безпеки та контролю на північній і східній 
ділянках державного кордону України.

Європейський 
Союз

немає

2012–2017

ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ У СФЕРІ КОНТРОЛЮ КОРДОНУ 
Уряд України

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Прикордонні 
та митні органи

Бюджетна підтримка пов’язана з реформою в галузі контролю кордону, включаючи допомогу 
прикордонній і митній службам з метою забезпечення більш безпечних та відкритих кордонів.

Європейський 
Союз

60 000 000

2011–2017



26
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партнер

МІГРАЦІЯ І КОНТРОЛЬ КОРДОНУ
немає

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Прикордонні 
та митні органи

Мета/підгалузь: міграція, притулок, лібералізація візового режиму, всебічний контроль кордону. 
Географія діяльності: Київ, спеціальні заходи EUBAM в Одеській області на кордоні ЄС та Молдови.

Донор

Європейський 
Союз

Сума (євро)

114 000 000

Період

2011–2018

МІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ПРИКОРДОННОЇ ДОПОМОГИ МОЛДОВІ  
ТА УКРАЇНІ (EUBAM)
EUBAM

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Прикордонні 
та митні органи

Допомога в реалізації пунктів Плану дій EU ENP, пов’язаних з міграцією та контролем кордону, 
мирним врегулюванням Придністровського конфлікту і розбудовою оперативних та інституційних 
можливостей систем контролю кордону.

Європейський 
Союз

немає

2005–2017

СПІВРОБІТНИЦТВО СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА У БОРОТЬБІ  
ПРОТИ НЕЗАКОННОЇ МІГРАЦІЇ – ПІДТРИМКА ПЛАНУ ДІЙ  
З ВИКОНАННЯ ПРАЗЬКОГО ПРОЦЕСУ (ПРОЕКТ EAP-SIPPAP)
Міністерство внутрішніх справ Угорщини

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Прикордонні 
та митні органи

Загальне завдання – допомогти зміцненню стратегічної та оперативної співпраці в регіоні Східного 
партнерства. Ця співпраця буде насамперед спрямована на недопущення незаконної міграції і 
підтримку більш ефективного та скоординованого контролю кордону. Зокрема, проект має:
•	 зміцнити двосторонню та багатосторонню міжнародну співпрацю між країнами ЄС-СП і СП-СП 
згідно з існуючою концепцією контролю кордону;
•	 покращити національну міжвідомчу співпрацю в країнах-учасницях згідно з існуючою 
концепцією контролю кордону;
•	 вдосконалити програми навчання в національних міграційних/правоохоронних навчальних 
закладах країн Східного партнерства.

Європейський 
Союз, 

Угорщина, 
Латвія, 

Польща, 
Словаччина, 

Румунія

немає

2013–2015

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ПЕРЕТИНІ КОРДОНУ  
НА УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКІЙ ДІЛЯНЦІ КОРДОНУ
немає

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Прикордонні 
та митні органи

1. Розбудова пункту перетину кордону на дорозі Берегшурань-Лужанка.
2. Створення спільного контактного пункту Захонь – консультативного центру в пункті перетину 

кордону Захонь-Чоп.
3. Розбудова пункту перетину кордону Тисабеч-Вилок – для спрощення паспортного контролю 

туристів, які сплавляються на каное або каяках по річці Тиса.
4. Придбання обладнання; навчання українських прикордонників.

Угорщина

немає

немає
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СЕМІНАР З ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ У БОРОТЬБІ З КОНТРАБАНДОЮ 
НАРКОТИКІВ І НЕЗАКОННИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЛЮДЕЙ
Греція

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Основні 
гаранти 
безпеки

Семінар проходить в рамках існуючої двосторонньої Угоди про боротьбу з тероризмом, незаконним 
переміщенням наркотичних речовин, організованою злочинністю та іншими видами злочинів (2001 р.).

Греція

немає

2015

НЕДОПУЩЕННЯ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ
Різні

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Міністерство 
соціальної 

політики

немає Швейцарія

224 400

2012–2015

БОРОТЬБА З НЕЗАКОННИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЛЮДЕЙ
Міністерство соціальної політики

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Міністерство 
соціальної 

політики

Мета – зменшити незаконне переміщення і запровадити національний механізм передачі. США

10 300 000

2004–2018

АКТИВНІШЕ РЕАГУВАННЯ УКРАЇНИ НА МІГРАЦІЮ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

немає

Зміцнення механізмів національного реагування з метою інтеграції людей, постраждалих від 
міграції внаслідок конфлікту; і зміцнення здатності державної влади та громадянського суспільства 
забезпечити умови для інтеграції людей, постраждалих від міграції внаслідок конфлікту, на основі 
прав людини.

ОБСЄ

1 050 000

немає

ДОПОМОГА У ПОПЕРЕДЖЕННІ ТА ПЕРЕСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО 
ПЕРЕМІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ І КІБЕРЗЛОЧИНІВ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Поліція

Підвищення здатності українських учасників боротися з незаконним переміщенням людей і 
кіберзлочинами; недопущення незаконного переміщення людей завдяки обізнаності.

ОБСЄ

99 300

немає
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ПОСИЛЕННЯ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ  
З НЕЗАКОННИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЛЮДЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, В УКРАЇНІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Поліція

Підвищення здатності українських правоохоронних органів боротися з незаконним переміщенням 
людей за допомогою інформаційних технологій; сприяння кращому розумінню та реагуванню 
українського ланцюга кримінального судочинства на незаконне переміщенням людей за допомогою 
інформаційних технологій.

Донор

ОБСЄ

Сума (євро)

679 600

Період

немає

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ (ДФС) УКРАЇНИ  
У ПІДСИЛЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЄДИНОГО КОНТРОЛЮ КОРДОНУ У МИТНІЙ СФЕРІ
Міністерство фінансів Литви, Митний департамент

Безпека кордону 
і незаконне 

переміщення 
людей

Державна 
фіскальна 

служба

Сприяння ефективній реалізації митних аспектів єдиного контролю кордону, що забезпечить більшу 
безпеку міжнародних кордонів, зменшить транскордонну злочинність і забезпечить потрібний 
баланс. Проект ЄС Twinning.

Німеччина, 
Польща, Литва

1 800 000

2015–2016

БАГАТОСТОРОННЯ СПІЛЬНА КОМІСІЯ (MJC)
Збройні сили США, Великої Британії, Канади, Литви

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

немає

http://www.forces.gc.ca/en/operations-abroad/op-unifier.page

США, Велика 
Британія, 

Канада, Литва

немає

–2017

КУРСИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Збройні сили Латвії

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Чотири українських офіцери відвідують чотиримісячні курси вивчення англійської мови у Мовній 
школі Національних збройних сил Латвії.

http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Латвія

немає

2015

ПІДТРИМКА СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
немає

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Латвія надала кошти через фонди НАТО для створення системи управління у Збройних Силах 
України.

http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Латвія

50 000

немає
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СТИПЕНДІЯ BALDEFCOL
немає 

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Латвія спонсорує навчання одного офіцера в Балтійському оборонному коледжі (BALDEFCOL).

http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Латвія

немає

2015–2016

ОФІЦЕРСЬКА ОСВІТА
Збройні Сили України

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Офіцерська освіта: Від серпня 2015 р. Латвія спонсоруватиме навчання одного українського слухача 
на Спільних командно-штабних курсах у BALTDEFCOL.

http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Латвія

немає

2015

ПЛАН СПІВРОБІТНИЦТВА, СХВАЛЕНИЙ МО ЛАТВІЇ ТА УКРАЇНИ
немає

Розбудова 
спроможностей

Прем’єр-
міністр і 
міністри

План включає 11 заходів щороку, у т.ч. семінари та візити.

http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Латвія

немає

немає

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ЗСУ
Збройні сили Латвії

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Психологічна допомога: У квітні головний психолог і головний капелан відвідали Україну, щоб 
оцінити ситуацію та узгодити бажану допомогу Збройним Силам. У червні буде розгорнута мобільна 
навчальна група для підготовки українських військових психологів.

http://www.mil.gov.ua/en/news/2015/10/21/ukrainian-and-latvian-experts-exchange-experience-in-army-
psychological-support/

Латвія

немає

2015
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ОБМІН ДАНИМИ ПРО ПОВІТРЯНУ ОБСТАНОВКУ НАТО (ASDE) –  
СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Україна приєдналась до програми НАТО з обміну даними про повітряну обстановку (Air Situation 
Data Exchange, ASDE) в липні 2006 р. Ця програма має на меті зменшити конфлікти у повітряному 
просторі двома шляхами: мінімізувавши можливі інциденти на спільних кордонах і оптимізуючи 
реакцію на терористичні акти з використанням цивільних літаків. Вона здійснюється шляхом 
обміну відфільтрованої інформації про повітряну ситуацію, що збільшує взаємну поінформованість і 
прозорість подій у повітряному просторі. Програма також знайомить Україну з процедурами НАТО і 
дає цінний досвід навчання.
Після заходів з офіційного схвалення та реалізації, перша лінія зв’язку між НАТО і Україною, через 
Угорщину, діє з грудня 2008 р. Друга лінія зв’язку, через Туреччину, діє з середини 2011 р.
Після російсько-української кризи на прохання України інформацію про повітряну обстановку, яку 
надає НАТО, поширили на більшу площу.

http://www.nato.int/docu/update/2008/06-june/e0613a.html

Донор

НАТО

Сума (євро)

немає

Період

немає

ПРОГРАМА УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
(ПРОГРАМА УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ, DEEP) 
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

DEEP Україна почалась у 2013 р. на початковий термін у три роки. Це спеціальна програма, за 
допомогою якої Альянс дає поради, як створювати, розвивати й реформувати освітні заклади у 
сфері безпеки, оборони та збройних сил. Два її основні напрями допомоги стосуються розробки 
методики (як навчати) і навчальної програми (чому навчати) для восьми основних українських 
закладів у Києві, Львові, Харкові, Одесі й Житомирі.
Провідна країна – Польща. Додаткову матеріальну та (або) фінансову підтримку надають Канада, 
Чехія, Данія, Франція, Німеччина, Угорщина, Литва, Словаччина, Велика Британія і США.
У 2014 р. НАТО призначило спеціального Радника з реформи військової освіти, який координує 
допомогу Альянсу у цій галузі. На 2015 рік допомогу поширили на сержантський корпус.
Це найбільша в історії програма DEEP з країною-партнером. У 2015 р. кількість заходів DEEP 
подвоїться і сягне 60, за участі 360 українських викладачів і 60 фахівців Альянсу. 
Данія, 100 000 євро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_02/20150203_1502-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Данія, Канада, 
Чехія,Франція,

Німеччина, 
Угорщина, 

Литва, 
Словаччина, 

Велика 
Британія, США

немає

2013–2016

ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ, СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

НАТО надає консультативну й фінансову підтримку Україні у сфері публічної дипломатії, відносин зі 
ЗМІ та стратегічних комунікацій української влади і здатності протистояти російській пропаганді. 
Зокрема, НАТО з 2014 р. допомагає Українському кризовому медіа центру і газеті Kyiv Post подавати 
фактичні репортажі з окупованого Кримського півострова та зі Східної України. Як було домовлено 
на зустрічі міністрів закордонних справ у квітні 2014 р., Офіс зв’язку НАТО у Києві також підсилили 
сімома національними фахівцями. НАТО регулярно навчає українських урядовців і громадянських 
активістів комунікаційним дисциплінам, включаючи стратегічні комунікації і публічну політику.

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_02/20150203_1502-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

НАТО

немає

2014–2016
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ТРАСТОВИЙ ФОНД З ЛОГІСТИКИ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ НАТО-УКРАЇНА
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Реформування системи тилового забезпечення України і підвищення взаємосумісності з НАТО.

Провідні країни: Чехія, Нідерланди і Польща. Агентство НАТО з забезпечення та закупівель 
(NSPA) буде виконавцем і відповідатиме за використання Трастового фонду. 28 квітня 2015 р. 
NSPA і Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння, який формалізує роль агентства як 
розпорядника Трастового фонду з логістики та стандартизації.
Додаткові учасники (на 18 червня 2015): Бельгія, Болгарія, Канада, Данія, Туреччина, США.
Завдання: допомогти реформувати систему тилового забезпечення України і підвищити її 
взаємосумісність з НАТО, зокрема, шляхом прийняття стандартів НАТО для обліку й використання 
національної військової техніки та матеріальних запасів.
Тривалість: проект триватиме, початковий період – два роки.
Реалізація: Три ініціативи з підтримки системи постачання та складського зберігання Збройних сил 
заплановані на 2015 р.

На саміті в Уельсі Польща оголосила, що бере на себе роль однієї з провідних країн Трастового 
фонду з логістики та стандартизації НАТО-Україна і внесе 150 000 євро до кінця 2015 р. Для 
підтримки завдань Фонду польське МО підготувало додатковий (матеріальний) внесок у вигляді 
освітніх (навчальних) заходів, що здійснюватимуться у 2015-16 рр., зокрема:
•	 курси практичного застосування тилового програмного забезпечення;
•	 семінари та експертні консультації з таких тем: системи стандартизації і кодифікації НАТО, 

забезпечення якості тилового забезпечення.

Провідною країною проекту Трастового фонду НАТО з логістики та стандартизації є Нідерланди. 
Завдання цього проекту – надавати консультативну й технічну допомогу в галузі логістики і 
впроваджувати стандарти НАТО у Збройних Силах України. Всього Нідерланди внесуть 400 000 до 
Трастового фонду НАТО з логістики та стандартизації.

Було вирішено укласти угоду з кодифікації між Україною і Данією, прив’язану до Трастового 
фонду НАТО з логістики та стандартизації. Очікують, що ця угода буде остаточно підготовлена у 
найближчому майбутньому.

Польща, 2015–2016, 150 000 євро
Нідерланди, 2015–2017, 400 000 євро
Данія, 150 000 євро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Польща, 
Нідерланди, 

Данія

немає

2014–2016
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ТРАСТОВИЙ ФОНД КОМАНДУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ, ЗВ’ЯЗКУ  
І КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ (С4) НАТО-УКРАЇНА
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Провідні країни: Канада, Німеччина, Велика Британія. Агентство зв’язку та інформації НАТО 
(NCIA) діє як розпорядник і, разом з Відділом оборонних інвестицій (Defence Investment Division), 
відповідає за використання Трастового фонду C4. 24 квітня 2015 р. NCIA і Україна підписали 
Меморандум про згоду з C4, що сприятиме використанню Трастового фонду НАТО-Україна C4. 
Завдяки цьому ЗСУ отримають 200 пристроїв закритого зв’язку.
Інші країни-учасниці (на 18 червня 2015 р.): Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Польща, Туреччина, США.
Завдання: Допомогти МО України модернізувати його структури та можливості C4 і посприяти їх 
взаємосумісності з НАТО, що допоможе навчанням і операціям під проводом НАТО, і зміцнити 
здатність України гарантувати свою безпеку. Виходячи з наявності коштів і пріоритетних 
сфер допомоги, виявлених в ході вивчення C4, практична допомога має включати: оцінку, 
запровадження і реалізацію архітектури сучасної мережі C4; закупівлю обладнання C4; придбання 
сучасних інформаційно-комунікаційних послуг і технологій; і забезпечення відповідного навчання у 
сфері інформаційно-комунікаційних послуг.
Тривалість: Трастовий фонд діятиме протягом початкового періоду у два роки.
Реалізація: Були розпочаті проекти, що закривають пробіли у можливостях закритого зв’язку і 
безпеці регіонального повітряного простору.
Австралія, 2015, 160 000 євро
Латвія, 2014, 50 000 євро
Литва, 2014–2015, 50 000 євро
Данія, 150 000 євро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Донор

Велика 
Британія,

Німеччиrна, 
Канада, 

Литва, Латвія, 
Австралія,

Данія

Сума (євро)

4 200 000

Період

2014–2016

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (PDP) НАТО ЗА УЧАСТІ УКРАЇНИ
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Програма НАТО з підвищення кваліфікації за участі України, розпочата у 2005 р., допомагає 
вдосконалити професійні навички ключового цивільного персоналу, щоб зміцнити можливості 
ефективного демократичного керування. У 2014 р. бюджет, виділений на PDP Україна, подвоївся, 
завдяки внескам Великої Британії (провідна країна) і Данії. Додаткові внески включають 
відрядження фахівців з Німеччини і прийняття Туреччиною навчальних та освітніх заходів на 
своїй території. Діяльність зосереджується на реформі Національної гвардії, захисті важливої 
інфраструктури і стратегічних комунікацій.
Німеччина відрядила на довгостроковій основі консультанта до Офісу зв’язку НАТО в Києві і 
підтримує Україну в рамках Програми підвищення кваліфікації. Німеччина допомагатиме Україні в 
якості «базової країни» Трастового фонду C4.
Данія 2015-2016, 100 000 євро
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Різні, 
Німеччина, 

Данія

немає

немає

СТИПЕНДІЇ УКРАЇНЦЯМ
Збройні сили Данії

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Данія спонсорує навчання українців на курсах NORDEFCO в Данії, в Балтійському оборонному 
коледжі в Тарту (Естонія) або у Навчальному центрі з підтримки миротворчих операцій (Peace 
Support Operations Training Center, PSOTC) в Сараєво (Боснія і Герцеговина). 
Данія спонсорує навчання одного офіцера в Балтійському оборонному коледжі (BALDEFCOL) в Тарту 
на спільних командних курсах генеральних штабів (Joint Command General Staff Course, JCGSC) або 
вищих командно-штабних курсах (Higher Command Staff Course, HCSC).
Данія спонсорує два місця на курсах цивільно-військової співпраці ООН I та/або II. Курси проходять 
в Данії, і Данія оплачує авіаквитки, харчування, транспорт і проживання. 
Данія спонсорує два місця на кожному з курсів військової поліції ООН I чи II. Курси проходять в 
Данії, і Данія оплачує авіаквитки, харчування, транспорт і проживання.

http://www.statewatch.org/news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

Данія

18 000

2014–2015
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СПІВПРАЦЯ ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛ
Збройні сили Данії

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Данія і Україна продовжують співпрацю військово-повітряних сил, зокрема, шляхом подовження 
і можливого розширення співпраці за програмою Northern Falcon. Спеціальна підготовка органу 
управління крила для впровадження належних процедур координації повітряних перевезень, 
сумісних зі стандартами НАТО. Стандартні процедури авіаперевезень та обробки вантажів НАТО. 
Проводитиметься спільно з авіашоу «Каруп 2014».

http://www.statewatch.org/news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

Данія

23 500

2015

СПІВПРАЦЯ ПОЛІЦІЇ В ОСВІТІ ТА НАВЧАННІ
Поліцейська академія в Празі

Розбудова 
спроможностей

Навчальні та 
освітні заклади

Співпраця між Поліцейською академією (Прага) і Луганським університетом внутрішніх справ ім. 
Е.О. Дидоренка (донецька Школа права) на основі договору про співпрацю. На цей час відбулись 
два візити до Поліцейської академії в Празі (2009, 2010).

http://www.statewatch.org/news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

Чехія

немає

2009–

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Центр удосконалення стратегічних комунікацій НАТО організував два навчальних курси стратегічної 
комунікації для українських представників. Мета – навчити слухачів висловлювати й захищати свої 
позиції та думки на міжнародній арені.

http://www.stratcomcoe.org/centre-organized-workshops-about-hybrid-warfare-and-its-challenges- 
nato-countries

Латвія

немає

немає

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА У МІСЦЕВОМУ ВРЯДУВАННІ
Академія Фольке Бернадотта (FBA)

Розбудова 
спроможностей

Місцева влада

Проект має на меті зміцнення принципів верховенства права при наданні громадських послуг на 
муніципальному рівні шляхом застосування й поширення настанов з оцінки верховенства права в 
державному управлінні, підвищення спроможності урядових установ і організацій громадянського 
суспільства та поширення громадських вимог прозорості, ефективності й підзвітності громадських 
послуг.
Заходи в рамках проекту проходитимуть у містах Харків, Чугуїв, Пирятин, Південне, Миколаїв, 
Вилкове, Івано-Франківськ, Самбір, Долина, Дніпропетровськ, Вільнянськ і Мелітополь.
Виконує Академія Фольке Бернадотта (FBA) разом з Центром Разумкова, НУО Асоціація малих міст 
України та іншими.

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_37487/cf_347/Project_list_Ukraine_January_2016.PDF

Швеція

3 039 640

2014–2018
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ГРОМАДЯНИ В ДІЇ
Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД)

Розбудова 
спроможностей

Громадянське 
суспільство та 

ЗМІ

Кінцева мета заходів зі створення сприятливого середовища для розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні – покращити законодавче й політичне середовище, щоб воно краще відповідало по-
требам громадянського суспільства, з урахування Європейських стандартів. Для досягнення цього 
УНЦПД зосереджується на трьох завданнях: 1) підвищити якість законодавства та політики заохо-
чення громадянського суспільства; 2) підвищити здатність посадовців та організацій громадянсько-
го суспільства забезпечити ефективну реалізацію законодавства і політики; і 3) підвищити технічну 
й організаційну спроможність УНЦПД як провідника й рушія законодавчих зусиль громадянського 
суспільства. Унікальний підхід УНЦПД охоплюватиме весь цикл покращення законодавчого й ад-
міністративного середовища розвитку громадянського суспільства в його ключових сферах. Якщо 
конкретніше, УНЦПД поєднає аналіз недоліків і можливостей, моніторинг нових викликів, розробку 
пропозицій з метою покращення правових актів і адміністративних практик, ініціювання та прове-
дення правозахисних кампаній, заходи інформування та навчання, методологічну підтримку і моні-
торинг ухвалених законодавчих актів задля розвитку громадянського суспільства.

http://www.ucipr.kiev.ua/lang/en

Донор

США

Сума (євро)

немає

Період

2014–2019

РОБОЧЕ НАВЧАННЯ РСБ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ КМЄС 
Академія Фольке Бернадотта (FBA)

Розбудова 
спроможностей

немає

FBA провела три робочі навчальні збори з РСБ для персоналу КМЄС. Навчальні збори 
зосереджувались не лише на питаннях РСБ як таких, але й на тому, як навчити змінам і стратегічній 
комунікації. Навчальні збори також допомогли сформувати спільне бачення РСБ в КМЄС, оскільки 
персонал працював разом у навчальних групах. Навчальні збори проводить FBA спільно з ESDC і 
КМЄС.

https://fba.se/en/newspress/nyhetsarkiv/2015/FBA-delivering-in-mission-training-on-SSR-to-EUAM/

Швеція

немає

2014–2015

ПРОГРАМА БЕЗПЕКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ (RASP): 
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Мета Програми безпеки регіонального повітряного простору (Regional Airspace Security Programme, 
RASP) – надати Україні можливості з транскордонної координації для вирішення інцидентів з 
авіаційною безпекою, а також заохотити співпрацю в регіональному повітряному просторі та 
покращити внутрішню координацію між цивільними та військовими. Загальний бюджет –  
EUR 1 700 000. Велика Британія внесла EUR 400 000 і, таким чином, є головним донором  
трастового фонду.

https://www.ncia.nato.int/NewsRoom/Pages/150703-NATO-C4-Trust-Fund.aspx

Велика 
Британія та 

інші

1 700 000

немає

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Фонд «Демократичні ініціативи»

Розбудова 
спроможностей

Громадянське 
суспільство та 

ЗМІ

Зміцнення впливу громадянського суспільства на процес реформ в Україні шляхом здійснення 
аналізу думок суспільства і окремих його членів для уряду та громадськості.

http://dif.org.ua/en/publications/press-relizy/reformi-v-ukselennja.htm

немає

немає

2015–2016
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ПРОФЕСІЙНА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Збройні сили Австралії 

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Повністю спонсоровані коротко- й довгострокові курси в Австралії. Австралія

немає

2015–2016

СПІВПРАЦЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗА ПРОГРАМАМИ LOGEX І LOGREP
Збройні сили Данії

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Навчальні заходи згідно LOGEX15 з різних питань. Данія

6 400

2015

ПІДТРИМКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Збройні сили Франції

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Розбудова спроможностей шляхом освітніх ініціатив, медичного забезпечення й розмінування. Франція

немає

немає

ПІДТРИМКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ДОПОМОГА У ВІЙСЬКОВОМУ 
НАВЧАННІ
Збройні Сили України

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Двосторонні військові та безпекові зв’язки перебувають на стабільному рівні. З 1993 р. проводяться 
переговори штабів. Частка МО в українському Плані дій: «розвиток і допомога у військовому 
навчанні з наголосом на забезпеченні верховенства права (військове законодавство, кадрове 
забезпечення, інфраструктура, тилове забезпечення)»; двосторонній семінар «Збройні сили 
в умовах демократії», що проводиться з 1994 р. як щорічна дискусія високого рівня за участі 
німецьких та українських генералів (адміралів) і у співпраці з аналітичним центром SWP. 
Започаткування допомоги у військовому навчанні та двосторонньої щорічної програми у 1994 р. 
На цей час 489 українських військових успішно пройшли підготовку в Німеччині, 53 з них – рівня 
генерал (адмірал). На 2015 р. Україні запропонували 22 навчальних місця. В рамках річної програми 
на цей час усього було виконано 366 заходів. Річна програма на 2015 рік передбачає 20 заходів.

Німеччина

немає

1993–2015
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АНГЛІЙСЬКА МОВНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОГО СПРЯМУВАННЯ
Угорщина

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Англійська мовна підготовка військового спрямування для вдосконалення мовних навичок 
українських офіцерів і сержантів. Від одного до трьох курсів на рік по 300 годин кожен в Будапешті. 
Будапештські курси в основному безкоштовні для українських учасників (держави). Проте, запит 
України на участь дуже низький.

Донор

Угорщина

Сума (євро)

немає

Період

немає

ЕКСПЕРТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПЕРЕХОДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ НА ПРОФЕСІЙНУ 
ОСНОВУ
Угорщина

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Оскільки Угорщина пройшла такий самий процес відмови від призову тощо, ми запропонували 
консультації з метою передачі нашого досвіду.

Угорщина

немає

немає

АНГЛІЙСЬКА МОВНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОГО СПРЯМУВАННЯ
немає

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Англійська мовна підготовка військового спрямування для вдосконалення мовних навичок 
українських офіцерів і сержантів. Курси військової термінології.
Саперна підготовка українського персоналу. Два курси на рік по 120 годин в Будапешті.
Два двотижневих курси на рік. Всі витрати оплачує Міністерство оборони Угорщини. Ця допомога 
узгоджена з Україною та НАТО.

Угорщина

немає

немає

ЕКСПЕРТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПЕРЕХОДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ НА ПРОФЕСІЙНУ 
ОСНОВУ
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Фахівця з C4 (командування, управління, зв’язку і комп’ютерних мереж) буде відряджено до Офісу 
зв’язку НАТО в Києві для надання консультацій з перебудови української системи C4. Офіцера-
медика буде відряджено до Києва для допомоги в перебудові української системи військової 
медицини.

Угорщина

немає

2015–

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ, ОРГАНІЗОВАНИХ ПОСТІЙНИМИ 
СИЛАМИ ОБОРОНИ ІРЛАНДІЇ
Ірландія

Розбудова 
спроможностей

Збройні сили

Покращити можливості Збройних Сил. Співпраця у навчанні здійснюється в рамках ПЗМ. Ірландія

немає

немає
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ПІДТРИМКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Збройні сили Італії

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Мовна підготовка, освіта (навчання) в Італії, участь у військових навчаннях, ознайомчі візити. Італія

немає

немає

КАПЕЛАНСЬКІ СЛУЖБИ
Збройні сили Латвії

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

У липні буде відряджено старшого капелана для проведення всебічних консультацій з метою 
удосконалення служби військових капеланів. Буде проспонсорована участь двох українських 
капеланів у Балтійській конференції капеланів у серпні у Фінляндії.

Латвія

немає

2015

СТВОРЕННЯ КАПЕЛАНСЬКОЇ СЛУЖБИ
немає

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Мета – підтримати Україну у створенні капеланської служби в Збройних Силах України. Як правило, 
ця служба входить до складу збройних сил, але її раніше не було в Україні.

Латвія

немає

немає

СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
немає

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Мета – підтримати Україну у створенні психологічної служби в Збройних Силах України. Як правило, 
ця служба входить до складу збройних сил, але її раніше не було в Україні.

Латвія

немає

немає

МОВНА ПІДГОТОВКА
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Центр удосконалення стратегічних комунікацій НАТО організував два навчальних курси зі 
стратегічних комунікацій для українських представників на міжнародній арені.

Мовна підготовка: З 13 серпня по 11 грудня Латвія забезпечить підготовку з англійської мови для 
чотирьох військових слухачів в Латвії.

Латвія

немає

немає
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НАВЧАННЯ НУО
Збройні Сили України

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Латвія планує навчати українські НУО в Латвії або Україні. Донор

Латвія

Сума (євро)

немає

Період

2015

СТИПЕНДІЯ BALTDEFCOL 
Збройні сили Литви

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Фінансування навчань українських офіцерів на вищих командних курсах у Балтійському оборонному 
коледжі. Два місця у 2015 р. і одне заплановане у 2016 р.

Литва

30 000

2015-2016

НАВЧАННЯ СЕРЖАНТІВ
Збройні сили Литви

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Проведення курсу з підготовки інструкторів для українських сержантів за стандартами НАТО. Литва

немає

2015–2016

НАВЧАННЯ ТА ОСВІТА ЗСУ
Збройні сили Литви

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Литва розширює можливості для навчання українських офіцерів і сержантів у 2014 і 2015 рр.  
на звичайних курсах в литовських навчальних закладах і в Балтійському оборонному коледжі:
•	Міжнародні курси англійської мови 2 і 3 рівня 
•	Медичні курси – курс навчання дошпитальному поводженню з пораненими 
•	Командно-штабні курси сухопутних військ в литовській Військовій академії
•	Курси молодших штабних офіцерів в литовській Військовій академії
•	Сержантські курси з підготовки інструкторів (включаючи додатковий курс лише для українських 

сержантів)
•	Вищі командні курси в Балтійському оборонному коледжі
Троє литовських військових приєдналися до медичної навчальної місії сил спецоперацій США  
в Україні в лютому-квітні 2015 р.

Міністерство національної оборони Литви зараз планує нові ініціативи на підтримку розвитку 
Збройних сил України. Вони включають:
•	Проведення індивідуальних, орієнтованих на інструкторів, і спеціалізованих навчальних курсів 

(наприклад, бойових дій в міських умовах, для снайперів, контрснайперів, медичних)
•	Обмін досвідом стратегічної комунікації
•	Організацію навчання розробці доктрин
•	Допомогу у розбудові сил спеціальних операцій
•	Надання підтримки у розробці системи першої психологічної допомоги

Литва

немає

немає
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ОБОРОННИЙ ОЗНАЙОМЧИЙ КУРС НІДЕРЛАНДІВ 
немає

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Ознайомлення учасників з міжнародними військовими та безпековими структурами. Нідерланди

немає

немає

ПІДТРИМКА ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ 
Збройні Сили України

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Нідерланди надають українським офіцерам можливість проходження різних курсів. Українські 
офіцери брали участь у двох курсах:
•	 Курс ознайомлення з міжнародними військовими та безпековими структурами.
•	 Медичний курс для військових медиків.

Нідерланди

немає

немає

ПІДТРИМКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Збройні сили Норвегії

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Тренування, навчання, консультації, раціони харчування, обміни тощо Норвегія

немає

немає

НАВЧАННЯ ТА ОСВІТА УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ
Збройні сили Польщі

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

МО Польщі з 2005 р. організує стажування для українських цивільних і військових посадових осіб. 
На 2014 рік проведено десять зборів (останні три – в рамках Програми підвищення кваліфікації 
НАТО) для 140 учасників. Цього року Польща планує запросити ще одну групу до 20 стажерів. 
З 2013 року Університет національної оборони у Варшаві відіграє провідну роль у Програмі 
удосконалення військової освіти (DEEP) НАТО для України. У минулому році генерал-майора у 
відставці Богуслава Пацека (колишнього ректора Університету національної оборони) призначили 
радником НАТО з реформи військової освіти в Україні. В рамках DEEP, Університет національної 
оборони організує спеціальні та мовні курси, семінари та навчання для цивільних і військових 
посадових осіб з України. Цього року Університет національної оборони проведе десять заходів 
для більше як 100 учасників. Інші заклади військової освіти (зокрема, Військово-технічна академія 
у Варшаві, Військово-морська академія у Гдині) також брали участь у програмі. Крім того, Польща 
розглядає участь у навчанні українських сержантів.

Польща

немає

2005–
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ПРОГРАМА СПІВПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ 
МО України

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили 

Допомога у навчанні Збройних Сил України, у т.ч. у Військово-морській академії. Донор

Польща

Сума (євро)

немає

Період

2014–2016

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ВІДБУДОВІ ТА ВІДНОВЛЕННЮ ПІСЛЯ КОНФЛІКТІВ
Румунія

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Програма проходить двічі на рік і збирає докупи експертів миротворчих операцій з різних країн, 
що розвиваються. Вона має створити інтерактивне середовище для учасників, зосереджуючись на 
практичному досвіді та уроках попередніх і нинішніх миротворчих операцій, і має на меті допомогти 
учасникам отримати нові навички, обмінюватись досвідом, розширювати свою теоретичну 
підготовку і знайомитись з можливостями один одного, перед практичною участю у місіях з 
відбудови.

Румунія

37 000

немає

СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
Збройні сили Швеції

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

•	Двостороння співпраця між Збройними силами Швеції і Міністерством оборони України.
•	Переговори військових штабів.
•	Обмін між Міжнародним центром Збройних сил Швеції (SWEDINT) і Навчально-науковим центром 

міжнародної миротворчої діяльності (ННЦММД) в Україні.
•	 Участь у таких навчаннях, як SeaBreeze і Rapid Trident.
•	Консультації з питань екології, а також багатонаціональних бойових груп.
•	Підтримка Україні з боку шведського центру розмінування (SWEDEC).
•	Підтримка у реформуванні Військово-морських сил України.
•	 Участь Збройних сил Швеції у реформуванні сектору безпеки в Україні.
•	Навчання українських військових надавати першу медичну допомогу в бойових умовах (на полі 

бою), включаючи навчальне приладдя.
•	Фінансова підтримка Британській раді у Києві для мовної підготовки військовослужбовців.
•	Підтримка Програми підвищення кваліфікації НАТО для України.
•	Фінансова підтримка трастовим фондам НАТО/ПЗМ в Україні для розбудови спроможностей.
•	Навчання на виконання резолюції РБ ООН 1325.
•	Фінансове сприяння Британській раді в Києві для мовної освіти військових. 
•	Передача досвіду Міністерству оборони України, включаючи цивільно-військову координацію, 

демократичний контроль та оборонну реформу.

Швеція

немає

2007–

ПІДТРИМКА ЗСУ
Збройні сили Великої Британії

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

Фахові консультації, підготовка, освіта й навчання у різних галузях, таких, як медична допомога, 
піхотні навички, тактична розвідка і тилове забезпечення.

Велика 
Британія

немає

немає
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СТРАТЕГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ
МО Великої Британії

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

МО Великої Британії в рамках ширшої програми британського уряду займається підтримкою 
розбудови спроможностей МО України в галузі стратегічних комунікацій. Ця робота здійснюється 
у тісній співпраці з НАТО. Програма охоплює ряд заходів навчання та підготовки зі стратегічних 
комунікацій і підтримку деяких комунікаційних кампаній.

Велика 
Британія

1 200 000

2015–2016

ПРОЕКТ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ УРЯДОВЦІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА КОМУНІКАЦІЮ,  
У СПІВПРАЦІ З УКРАЇНСЬКИМ КРИЗОВИМ МЕДІА ЦЕНТРОМ
Український кризовий медіа центр

Розбудова 
спроможностей

Виконавча 
влада

Розвиток комунікації в уряді України. Впровадження кращих комунікаційних практик уряду Естонії. 
Естонське комунікаційне агентство «Peegel ja Partnerid» у співпраці з Міністерством закордонних 
справ.

Естонія

39 020

немає

ПІДТРИМКА МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МО України

Розбудова 
спроможностей

Міністерство 
оборони

Велика Британія кілька років делегувала спеціального радника з питань оборони до МО України. На 
основі власного досвіду і використовуючи фахові знання, у т.ч. з Великої Британії, він співпрацював 
з МО України у сферах боротьби з корупцією/розбудови доброчесності, врегулювання криз, 
оборонної реформи, стратегічних комунікацій і закупівель. Спеціальний радник з питань оборони 
також давав поради з розробки оборонної політики і допомагав Раді національної безпеки та 
оборони України розробляти Стратегію національної безпеки.

Велика 
Британія

немає

немає

ПРОГРАМА СПІВПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
Мінюст України

Розбудова 
спроможностей

Міністерство 
юстиції

Тісна й ефективна співпраця з обміну інформацією та досвідом в галузі права та юридичної 
практики.
Регулярні експертні консультації з цивільного та пенітенціарного права.

Польща

немає

2014–2016

СПІВПРАЦЯ У БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ, ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 
ТА ІНШИМИ ЗАГРОЗАМИ БЕЗПЕЦІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Розбудова 
спроможностей

немає

Зміцнення можливостей України у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю та іншими 
загрозами національній і міжнародній безпеці.

ОБСЄ

39 700

2015
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ДОПОМОГА УКРАЇНІ У ПОПЕРЕДЖЕННІ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ  
І ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Розбудова 
спроможностей

немає

Зміцнення здатності України дотримуватись міжнародних стандартів протидії відмиванню грошей і 
боротьби з фінансуванням тероризму.

Донор

ОБСЄ

Сума (євро)

79 000

Період

немає

РОЗРОБКА ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНИХ РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ  
І ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ 
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Розбудова 
спроможностей

немає

Зміцнення українських процедур протидії відмиванню грошей і боротьби з фінансуванням 
тероризму.

ОБСЄ

267 800

немає

ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Розбудова 
спроможностей

немає

Підтримка міжнародної співпраці у питаннях тероризму, впровадження підходу ОБСЄ до безпеки, 
перегляд законодавчої бази і сприяння діалогу з питань насильницького екстремізму  
та радикалізації.

ОБСЄ

немає

немає

НАДЗВИЧАЙНИЙ ФОНД ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (GLOBAL SECURITY 
CONTINGENCY FUND)
173 бригада

Розбудова 
спроможностей

Національна 
гвардія

Допомога у навчанні з метою розвитку можливостей Національної гвардії. США

немає

2014–2015

ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ
Румунська жандармерія

Розбудова 
спроможностей

Національна 
гвардія

Проект був спрямований на розвиток загальної спроможності Національної гвардії виконувати 
безпекові завдання у сфері її відповідальності шляхом підвищення професіоналізму і передачі 
знань і навичок згідно з європейськими стандартами.

Румунія

64 154

2014–2015
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА І ПРАВ ЛЮДИНИ У ЗАКОНОДАВЧІЙ  
І СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Розбудова 
спроможностей

Парламент

Розбудова спроможностей законотворчості в Україні для адаптації її законодавства до зобов’язань 
в рамках ОБСЄ і міжнародних стандартів прав людини; підвищення здатності судової системи 
застосовувати судові механізми для захисту прав людини.

ОБСЄ

75 250

немає

I ЕТАП
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Розбудова 
спроможностей

Поліція

Впровадження принципів комунальної поліції. Аудит львівської поліції та оптимізація структури і 
розбудова можливостей львівської обласної поліції.

ОБСЄ

259 630

немає

ПІДТРИМКА РОЗРОБКИ РЕФОРМИ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Розбудова 
спроможностей

Поліція

Підтримка розробки стратегічного підходу до реформування поліції згідно з кращим досвідом країн-
учасниць; зміцнення спроможності поліцейських освітніх закладів забезпечувати навчання поліції 
до та під час служби згідно з кращими практиками країн-учасниць ОБСЄ; підвищення обізнаності 
про вигоди реформи поліції серед українського населення та поліції.

ОБСЄ

1 639 400

немає

РОЗБУДОВА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
СИЛ
Румунська жандармерія

Розбудова 
спроможностей

Поліція

Головним завданням було підвищення загальної спроможності українських поліцейських 
сил успішно і професійно виконувати поставлені завдання та службові обов’язки, згідно з 
європейськими стандартами у цій сфері. Проект виконувала румунська жандармерія на основі 
протоколу про співпрацю з Україною і на продовження подібного проекту, виконаного на 
європейські кошти.

Румунія

79 000

2014–2015

ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ СУДДІВСЬКОГО НАВЧАННЯ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Розбудова 
спроможностей

Навчальні та 
освітні заклади

Підвищення якості судової освіти та навчання. ОБСЄ

45 760

немає
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

КМЄС: КОНСУЛЬТАТИВНА МІСІЯ ЄС З РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ ЦИВІЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (КМЄС в Україні)
КМЄС

Розбудова 
спроможностей

Всі, крім 
оборони

Завдання: надавати стратегічні консультації для розбудови ефективних, спроможних і підзвітних 
служб безпеки, які сприятимуть зміцненню верховенства права в Україні для блага всіх українських 
громадян в усій країні.
Створена рішенням Ради ЄС від липня 2014 р. 
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/euam-ukraine/index_en.htm

Участь різних країн, у т.ч.: Естонії, Литви, Люксембургу, Швеції тощо.

Донор

Європейський 
Союз

Сума (євро)

немає

Період

2014–2017

РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ШЛЯХОМ 
ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ НУО, А ТАКОЖ УРЯДОВИХ 
УСТАНОВ В ГАЛУЗІ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ
Center for European and North Atlantic Affairs (CEENA)

Розбудова 
спроможностей

Громадянське 
суспільство та 

ЗМІ

Головне завдання цього проекту – розвиток українського громадянського суспільства шляхом 
зміцнення спроможності українських НУО в галузі реформування сектору безпеки (РСБ) і 
передачі словацького досвіду перетворень. Цей проект є відгуком на останні події в Україні і 
був започаткований у співпраці з нашими партнерами, Фондом А. Яценюка «Відкрий Україну». 
Наслідком проекту має бути створення програми навчання для українських НУО, підвищення 
професійного потенціалу українських НУО в галузі РСБ, а також формування критичного 
професійного середовища, здатного планувати та реалізовувати РСБ в Україні. Реалізація проекту 
розпочалась 1 січня 2015 р., а завершення проекту заплановане на 30 вересня 2015 р.

http://cenaa.org/en/transition/ukraine/

Словаччина

85 000

2015

ПРОГРАМА СПІВПРАЦІ НАТО З УКРАЇНОЮ «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ  
ТА БЕЗПЕКИ» (SPS) 
НАТО

Розбудова 
спроможностей

Збройні Сили

З 17 грудня 2014 р. програма співпраці НАТО з Україною «Наука заради миру та безпеки» (SPS) 
включає 17 нових проектів, що ґрунтуються на українських пропозиціях, у таких різноманітних 
галузях, як радіаційний захист, нанотехнології, датчики для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), 
хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні речовини та інтелектуальна енергетика, а також вирішення 
конфліктів і захист прибережної зони.
Крім того, члени НАТО зробили нові суттєві внески до Програми підвищення кваліфікації, що сприяє 
розбудові спроможностей і реформуванню інститутів безпеки та оборони в Україні.
Внаслідок призупинення заходів SPS з Росією і наступного перерозподілу фінансування на користь 
співпраці з Україною бюджет програми співпраці з Україною в рамках SPS лише у 2014 р. сягнув 
2,2 млн. євро і оцінюється в 10 млн. євро в період 2014-2017 рр., що робить Україну найбільшим 
отримувачем за програмою НАТО SPS.

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_02/20150203_1502-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_2015_09/20150921_150921-sps-ukraine.pdf

НАТО

10 000 000

2014–2017

БЕЗПЕКА ЖУРНАЛІСТІВ І РЕПОРТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС КРИЗИ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Розбудова 
спроможностей

Громадянське 
суспільство та 

ЗМІ

немає Люксембург

15 000

2014–2015
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СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ОБСЄ В УКРАЇНІ (СММ ОБСЄ)
СММ ОБСЄ

Врегулювання та 
попередження 
конфліктів і діалог

Різні

Загальне завдання – розгорнути моніторингову місію міжнародних спостерігачів в Україні з метою 
сприяння на всій території країни, у співпраці з відповідними виконавчими структурами ОБСЄ і 
відповідними учасниками міжнародного співтовариства (зокрема, ООН і Ради Європи), зменшенню 
напруги й зміцненню миру, стабільності й безпеки; і моніторингу й підтримки реалізації всіх 
принципів і зобов’язань ОБСЄ згідно з внутрішнім рішенням ОБСЄ № 1117.

http://www.osce.org/ukraine-smm

Латвія, Японія,
Європейський 
Союз, Естонія,

Данія, 
Німеччина, 

Болгарія, 
Фінляндія, 

Швеція, Литва, 
Норвегія, 

Люксембург, 
Мальта, 
Австрія, 

Нідерланди

немає

немає

ЗМІЦНЕННЯ ЗДАТНОСТІ ГРОМАД ОБМЕЖУВАТИ НАСИЛЛЯ Й ЗАХИСТИТИ 
ЦИВІЛЬНИХ
Association of Middle East Studies

Врегулювання та 
попередження 
конфліктів і діалог

Громадянське 
суспільство та 

ЗМІ

Протягом місяця дві сесії навчань інструкторів будуть проведені в містах, прилеглих до зони 
конфлікту – Харкові та Одесі, всього для 40 учасників. Учасниками будуть активні члени 
громадянського суспільства, які були обрані в громадах в зоні конфлікту і прилеглих містах.

http://www.patheos.com/blogs/teachingnonviolentatonement/2015/03/nonviolence-in-action-good- news-
for-holy-week-from-mel-duncan/

Нідерланди

немає

2014–2015

КОНФЛІКТ У ЗМІ ТА ЗМІ У КОНФЛІКТІ: ДОНЕСЕННЯ ЧУТЛИВИХ ПИТАНЬ 
ЧЕРЕЗ ЗМІ
Український католицький університет (Україна)

Врегулювання та 
попередження 
конфліктів і діалог

Громадянське 
суспільство та 

ЗМІ

Цей проект має на меті покращити якість повідомлення про дражливі питання, заохотити мирне 
вирішення конфліктів, стимулювати національний діалог і отримати розуміння питань з високим 
конфліктним потенціалом. Він допоможе здійснити всебічні дослідження, щоб зрозуміти важелі 
конфлікту; отримати статті та відеоматеріали про національне примирення, внутрішньо переміщених 
осіб і питання, пов’язані з зонами конфліктів; і навчити принаймні 1,500 студентів-журналістів 15 
університетів з усієї України зваженості при повідомленні про ці речі.

https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-funded-projects-in-ukraine-2015-2016

Велика 
Британія

107 615

2015–2016
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

УКРАЇНСЬКА ІНІЦІАТИВА З ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ (UCBI)
Chemonics International Inc.

Врегулювання  
та попередження 

конфліктів і діалог

Громадянське 
суспільство та 

ЗМІ

Українська ініціатива з підвищення довіри (Ukraine Confidence Building Initiative, UCBI) USAID 
доповнить поточні зусилля USAID з побудови процвітаючої і стабільної України. Ця програма 
надасть швидку і гнучку коротко- і довгострокову допомогу українським партнерам для підтримки 
успішних і мирних демократичних змін і єдності суспільства в умовах посилення соціальної 
напруги та конфлікту на сході. Кінцеві завдання програми – дати громадам і уряду можливість 
пом’якшити дестабілізуючі наслідки конфлікту і розширити участь громадськості у реагуванні Уряду 
України на кризу і політичні перетворення загалом. Допомога UCBI надаватиметься у вигляді 
невеликих грантів у матеріальній формі (товарів, послуг і технічної підтримки) ряду партнерів, 
включаючи національні та місцеві органи цивільної влади, організації громадянського суспільства і 
громадських діячів. Пріоритети другого рівня включають:
1.1: Зменшення напруги та розчарувань через обмеженість ресурсів у вражених конфліктами 
громадах 
1.2: Підтримку єдності та продуктивного залучення громадян у розділених громадах
1.3: Підтримку суспільного залучення вразливих груп у вражених конфліктами громадах 
2.1: Заохочення членів місцевих органів влади робити реформи
2.2: Розширення участі громадян у питаннях місцевого самоврядування і реалізації національного 
процесу реформ
3.1: Збільшення споживання інформації з різних і збалансованих джерел
3.2: Підвищення здатності регіональних ЗМІ давати корисні, потрібні новини та інформацію місцевій 
аудиторії.

https://www.usaid.gov/political-transition-initiatives/ukraine

Донор

США

Сума (євро)

немає

Період

2014–2017

НЕДОПУЩЕННЯ/СТАБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ КРИЗ
Різні

Врегулювання 
та попередження 

конфліктів і діалог

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Проекти зміцнення верховенства права, заходів боротьби з корупцією, посередництва на місцевому 
рівні та громадянського суспільства. (Включає поточні та плановані проекти на 2015 рік)

Німеччина

14 200 000

2015

ПІДТРИМКА НАЦІОНАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ЗАРАДИ РЕФОРМ, 
СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА РОЗВИТКУ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Врегулювання 
та попередження 

конфліктів і діалог

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Сприяння ефективному діалогу між урядом і різними частинами українського суспільства з питань 
реформ задля мирного, сталого й усеохоплюючого процесу реформ; підвищення доступності 
та прозорості конституційного судочинства; сприяння суспільному діалогу, системі завчасного 
попередження й недопущення конфліктів на основі прав людини в Україні, що сприятиме 
національній єдності.

ОБСЄ

6 969 350

немає

СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ І НЕДОПУЩЕННЯ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ 
ПРИКОРДОННІ
Association of Middle East Studies

Врегулювання 
та попередження 

конфліктів і діалог

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Розробка та реалізація довгострокових стратегій трансформації місцевих конфліктів у прикордонних 
регіонах України у процес посередництва за участі місцевих активістів, журналістів і органів влади.

Велика 
Британія

417 266

2014–2015
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ВІДНОВЛЕННЯ ВРЯДУВАННЯ І ПРИМИРЕННЯ У ВРАЖЕНИХ КОНФЛІКТОМ 
ГРОМАДАХ
ПРООН

Врегулювання 
та попередження 

конфліктів і діалог

Міністерство 
регіонального 

розвитку

Мета: підтримати появу політики примирення і побудови миру зусиллями уряду та інтелігенції для 
збереження цінностей інклюзивного громадянства.

Швейцарія

54 518

2015–2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В УКРАЇНІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Врегулювання 
та попередження 

конфліктів і діалог

немає

Визначення початкових точок для подальшої цілеспрямованої діяльності ОБСЄ, спрямованої на 
заохочення ефективного діалогу між різними частинами суспільства, що сприятиме мирному й 
стабільному процесу перетворень і швидкому вирішенню проблем завдяки діалогу.

ОБСЄ

304 406

немає

ПОЧАТОК СПРАВЖНЬОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ
Міжнародний центр перспективних досліджень

Врегулювання 
та попередження 

конфліктів і діалог

Різні

Початок, планування та здійснення національного діалогу в Україні шляхом залучення регіональних 
еліт, громадських активістів, політичних лідерів для визначення планів подальшого розвитку 
України як єдиної та суверенної держави.

Нідерланди

10 241 244

2014–2015

ПІДТРИМКА ICITAP В УКРАЇНІ
ICITAP (Міжнародна програма сприяння навчанню методам розслідування 
злочинів)

Кібербезпека  
та ІКТ

Міністерство 
внутрішніх 

справ

ICITAP з 2005 р. співпрацює з Міністерством внутрішніх справ України з метою покращення його 
можливостей в галузі інформаційних технологій шляхом розробки програмного забезпечення, апа-
ратної частини і засобів зв’язку. Діяльність ICITAP підвищує здатність українських правоохоронців 
ефективно вести кримінальне слідство і боротись із корупцією. ICITAP також допомагає внутріш-
ньому слідчому підрозділу Державної прикордонної служби боротись із корупцією і нарощувати 
можливості збору та класифікації інформації про злочини. ICITAP встановила партнерські стосунки 
з Державною митною службою України з питань регуляторної реформи у торгівлі та на транспорті 
і для допомоги уряду України у розробці цілісної системи інформації про закордонні перевезення. 
Нарешті, ICITAP співпрацювала з органами влади у питаннях прав інтелектуальної власності, щоб 
інспектори могли отримати переконливі докази проти злочинних угруповань.

http://www.justice.gov/criminal-icitap/europe-and-eurasia

США

немає

2005–
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ТРАСТОВИЙ ФОНД З КІБЕРЗАХИСТУ НАТО-УКРАЇНА
НАТО

Кібербезпека
та ІКТ

Збройні Сили

Провідна країна: Румунія. Діючи через румунську державну компанію з великим досвідом у 
кіберзахисті (RASIROM R.A.), Румунія також відповідає за реалізацію проекту як Розпорядник.
Додаткові учасники (на 18 червня 2015 р.): Албанія, Естонія, Угорщина, Італія, Португалія, 
Туреччина, США.
Завдання: допомогти Україні створити технічні можливості для протидії кіберзагрозам. За наявності 
коштів, допомога може включати створення Центру вирішення інцидентів для моніторингу 
кіберзагроз і лабораторій для розслідування кіберзагроз. Проект також забезпечує навчання 
персоналу використанню цих технологій і обладнання, а також практичні поради з вироблення 
стратегії.
Тривалість: до 24 місяців.
Фонд має на меті допомогти Україні створити технічні можливості для протидії кіберзагрозам. Фонд 
був створений восени 2014 року і має працювати 24 місяці. Угорщина внесла 100.000 євро.
Інші учасники – Албанія, Естонія, Італія, Португалія, Румунія, Туреччина і США. Ця допомога 
узгоджена з Україною та НАТО.
Естонія зробила внесок до трастового фонду НАТО з кіберзахисту у натуральній формі: у вигляді 
кібернавчання (на суму 100 000 євро).
Румунія, 2014–2016, 1 200 000 євро
Угорщина, 2014–2016, 100 000 євро
Естонія, 2015–2017, 100 000 євро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Донор

Румунія, 
Угорщина, 

Естонія

Сума (євро)

немає

Період

2014–2016

ПІДТРИМКА ЗМІ, ЗАХИСТ ДАНИХ І ВРЯДУВАННЯ (РЄ)
Рада Європи

Кібербезпека
та ІКТ

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

EIDHR Європейський  
Союз

1 500 000

–2015

ФІНАНСУВАННЯ УЧАСТІ П’ЯТИ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВООХОРОНЦІВ,  
ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ КІБЕРЗАХИСТОМ/КІБЕРЗЛОЧИНАМИ, В СЕМІНАРІ CEPOL 
З КІБЕРЗАХИСТУ
Естонія

Кібербезпека
та ІКТ

Основні 
гаранти 
безпеки

Підвищення кваліфікації українських кібер-криміналістів і захист. Естонія

15 000

немає
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Кібербезпека
та ІКТ

немає

Базове навчання розслідуванню кіберзлочинів. ОБСЄ

немає

немає

ЦИВІЛЬНА РЕФОРМА
Conflict Stability and Security Fund (CSSF)

Кібербезпека
та ІКТ

немає

Основні заходи цивільної реформи в рамках програми Фонду стабільності й безпеки конфліктів 
(Conflict Stability and Security Fund, CSSF) в Україні зосереджуються на кіберзлочинах і боротьбі з 
корупцією. Інші галузі програми CSSF також стосуються реформ у таких сферах, як миротворчість, 
стратегічні комунікації і енергетична безпека. Деякі з цих галузей програми були взяті до уваги при 
розрахунку наведених цифр.

https://www.gov.uk/government/world-location-news/conflict-stability-and-security-fund-call-for-
project-proposals-for-2015-2016-in-ukraine

Велика 
Британія

3 500 000

немає

ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ НАТО-УКРАЇНА
НАТО

Роззброєння, 
демобілізація, 
реінтеграція, 

стрілецька зброя 
і легкі озброєння, 

розмінування

Міністерство 
оборони

Додаткові учасники (на 18 червня 2015 р.): Албанія, Хорватія, Греція, Люксембург, Португалія, 
Туреччина.
Завдання: Проект має на меті допомогти Міністерству оборони України у розробці програми 
довгострокової та ефективної реінтеграції військовослужбовців, які повертаються до цивільного 
життя. Допомога надаватиметься шляхом фахових консультацій з вироблення стратегії і 
застосування найкращих практик інших країн НАТО. Проект ґрунтується на інших заходах 
перенавчання, які зараз здійснюються НАТО і фінансуються з цивільного бюджету НАТО.
Тривалість: Проект буде виконуватись протягом трьох років.

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Норвегія, 
Албанія, 

Хорватія, 
Греція, 

Люксембург, 
Португалія, 
Туреччина

немає

2015–2018

НАВЧАННЯ З ПРОТИПІХОТНИХ МІН
Словаччина

Роззброєння, 
демобілізація, 
реінтеграція, 

стрілецька зброя 
і легкі озброєння, 

розмінування

Збройні Сили

Навчання збройних сил поводженню та знешкодженню протипіхотних мін.

http://www.state.gov/documents/organization/28971.pdf

Словаччина

немає

2015
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

СПРАВИ ВЕТЕРАНІВ
немає

Роззброєння, демо-
білізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Збройні Сили

Данія шукає можливість підтримати ветеранів, враховуючи досвід Балкан. Донор

Данія

Сума (євро)

немає

Період

немає

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРАНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Естонський центр реабілітації Seli 

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Збройні Сили

Пропозиція надання послуг з реабілітації для поранених українських військовослужбовців і 
цивільних в естонському центрі реабілітації Seli.

Естонія

x

немає

ПАРТНЕРСЬКИЙ ТРАСТОВИЙ ФОНД НАТО 
НАТО

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Збройні Сили

Через Партнерський трастовий фонд НАТО Фінляндія надала 40 000 євро для виконання 
зобов’язань України в рамках Оттавської Конвенції, включаючи знищення протипіхотних мін.

Фінляндія

40 000

2014–2015

ДОПОМОГА З РЕІНТЕГРАЦІЇ ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  
У СУСПІЛЬСТВО
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Збройні Сили

Підвищення здатності демобілізованих військовослужбовців реінтегуватись у суспільство. ОБСЄ

260 000

2015

ПІДТРИМКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Румунська жандармерія

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Збройні Сили

Освіта, навчання, реабілітація поранених військовослужбовців тощо. Румунія

немає

2014–2015
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ДОПОМОГА ГУМАНІТАРНОМУ РОЗМІНУВАННЮ В УКРАЇНІ
Danish Refugee Council (DRC)

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Освіта для постраждалих громад – з особливою увагою до дітей і того, як уникнути шкоди 
від мін і нерозірваних боєприпасів, розвідка імовірних і підтверджених замінованих зон або 
зон нерозірваних боєприпасів, розбудова спроможностей національних служб розмінування, 
міжнародних і місцевих неурядових організацій, благодійних організацій.

Європейський 
Союз

1 579 356

2015–2018

НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ, БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ, РОЗМІНУВАННЯ  
І ПОВ’ЯЗАНІ ПРОГРАМИ
Різні

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Правоохоронні 
відомства, 

Збройні Сили

Розбудова спроможностей правоохоронних органів і збройних сил для вирішення проблем 
тероризму, розмінування, стрілецької зброї і легких озброєнь.

США

немає

немає

ПРОГРАМА ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ І РЕІНТЕГРАЦІЇ НАТО, ЕТАПИ 1 І 2
НАТО

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Міністерство 
оборони

Запит уряду про вирішення питань демобілізації після 2012 р. зараз розглядається НАТО та іншими.
1 етап: 2015, EUR 5424
2 етап: Бюджет і терміни мають бути уточнені

Швейцарія

5 424

2015–

ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ  
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД ЧОРНОГО Й АЗОВСЬКОГО МОРІВ  
ВІД ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАЛИШКІВ ВІЙН (ERW)
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Міністерство з 
надзвичайних 

ситуацій

Розвиток можливостей підрозділів підводного розмінування Міністерства з надзвичайних ситуацій 
України для очищення прибережних вод України від вибухонебезпечних залишків війн.

ОБСЄ

70 000

немає

ДОПОМОГА УРЯДУ УКРАЇНИ У РЕАБІЛІТАЦІЇ МІСЦЕВОСТЕЙ, ЗАБРУДНЕНИХ 
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ЗАЛИШКАМИ ВІЙНИ ТА БОЄПРИПАСАМИ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Міністерство з 
надзвичайних 

ситуацій

Розвиток можливостей підрозділів розмінування Міністерства з надзвичайних ситуацій України для 
безпечного й ефективного очищення та реабілітації територій України, забруднених вибуховими 
залишкам війни та боєприпасами.

ОБСЄ

214 100

немає
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ЗНИЩЕННЯ БОЄПРИПАСІВ СЕРІЇ ПФM1 В УКРАЇНІ
НАТО

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

немає

Виконано Агентством НАТО з технічного обслуговування і постачання (NAMSA). Донор

Європейський 
Союз

Сума (євро)

1 800 000

Період

2014–2017

ОЧИЩЕННЯ ВІД ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАЛИШКІВ ВІЙНИ ТА РАКЕТНОГО 
ПАЛИВА
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

немає

Підтримка національних можливостей з реагування на загрозу від вибухонебезпечних речовин та 
екологічні наслідки військової діяльності.

ОБСЄ

79 300

немає

ПІДТРИМКА СММ ОБСЄ ЧЕРЕЗ ЖЕНЕВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР  
З ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ
GICHD

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

СММ ОБСЄ

Розгляд можливостей інформаційного забезпечення для розмінування та навчання контролерів. Швейцарія, 
Німеччина

1 356 170

2015–2018

КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ГУМАНІТАРНЕ РОЗМІНУВАННЯ 
(включаючи вибухові залишки війни і нерозірвані боєприпаси)
ДКЗС, GICHD, Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Парламент, 
РНБО, Держав-
на служба з над-
звичайних ситу-
ацій, Міністер-
ство оборони, 
громадянське 

суспільство

Вирішення питань розбудови спроможностей. 
Вирішення питань розвитку законодавства. 
Вирішення питань міжвідомчої координації.
Вирішення кращих міжнародних практик гуманітарного розмінування.

Швейцарія: 250 000 євро
Німеччина: 198 000 євро

Швейцарія, 
Німеччина

448 000

2015–2016
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РОЗМІНУВАННЯ
Франція

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Державна 
служба з 

надзвичайних 
ситуацій

Навчання саперів. Франція

немає

2015

РОЗЧИЩЕННЯ ВІД ВИБУХОВИХ БОЄПРИПАСІВ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Роззброєння, де-
мобілізація, реінте-

грація, стрілецька 
зброя і легкі озбро-
єння, розмінування

Державна 
служба з 

надзвичайних 
ситуацій

Навчання, оснащення і технічна допомога Державній службі з надзвичайних ситуацій для 
створення можливостей з розчищення від вибухових боєприпасів у Донецькій і Луганській областях.

Німеччина

1 000 000

2015

MATRA 14-15
Нідерланди

Демократія і права 
людини

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Двостороння програма підтримки процесів трансформації у співробітництві з місцевими НУО; 
основна увага – до верховенства права та демократизації.

http://ukraine.nlembassy.org/organization/departments/governance-and-human-rights/governance-and-
human-rights.html

Нідерланди

1 850 000

2014-2015

ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ МОЛОДІ ПРИ КОНТАКТАХ З ПОЛІЦІЄЮ
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності 
правоохоронних органів

Демократія і права 
людини

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Недопущення порушення прав людини поліцією.

http://umdpl.info/

немає

немає

2015–2016

НАВЧАННЯ СУДДІВ ПРАВАМ ЛЮДИНИ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Демократія і права 
людини

Навчальні та 
освітні заклади

Проект має на меті покращити захист прав українських громадян в судах, забезпечуючи добру по-
інформованість українських правників про норми Європейського суду з прав людини. Проект має 
виробити методику навчання та підготувати десять курсів з Європейської конвенції з прав людини 
та прецедентного права Європейського суду з прав людини для Національної школи суддів Україні і 
українських університетів. Проект також забезпечує навчання для покращення навичок і підвищен-
ня кваліфікації 1000 українських суддів, які представляють усі суди першої інстанції, адміністративні 
та господарські суди, і 3000 адвокатів, студентів-правників і правозахисників. Для забезпечення 
сталості, проект має створити інструкторську мережу, навчивши 250 суддів для навчання інших суд-
дів застосуванню правозахисного права.
Крім того, проект допомагає збільшити можливості організацій громадянського суспільства з моні-
торингу застосування Європейської конвенції з прав людини і прецедентного права Європейського 
суду з прав людини. Проект також підтримує кампанію інформування громадськості про права лю-
дини і Європейську конвенцію.
Головні партнери – Національна школа суддів і господарські, адміністративні суди та суди першої 
інстанції.

http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCSAZEn/9F4760918B2A6B1B85257C7F003B2AD4

Канада

2 081 700

2014–2017
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ І ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ БОРОТЬБИ  
З КСЕНОФОБІЄЮ ТА РАСИЗМОМ
ABA ROLI

Демократія  
і права людини

Судові органи

Підтримка розробки стандартних процедур розслідування, що відповідають міжнародним 
стандартам. Допомога міжвідомчій робочій групі в оцінці існуючої системи звітності та 
документуванні злочинів на ґрунті ненависті. Збільшення можливостей для захисників жертв 
злочинів на ґрунті ненависті.

http://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/where_we_work/europe_eurasia/ukraine/programs.
html

Донор

США

Сума (євро)

немає

Період

немає

ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОСУДДЯ
Міжнародний фонд «Відродження»

Демократія  
і права людини

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Вивчення антидискрімінаційної практики та формування законодавчих механізмів для захисту 
від різних форм дискримінації; збільшення можливостей громадянських активістів відстежувати 
й попереджати катування і погане поводження в місцях позбавлення волі; розвиток системи 
державних гарантій правової допомоги; забезпечення стабільного доступу до правової інформації і 
консультацій на місцевому рівні.

http://www.irf.ua/en/programs/human_rights/

немає

немає

немає

ЗМІЦНЕННЯ ДІАЛОГУ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА З УРЯДОВИМИ 
ДІЯЧАМИ В УКРАЇНІ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
БДІПЛ

Демократія  
і права людини

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Підвищення ефективності механізмів багатостороннього діалогу, з повноцінною участю 
громадянського суспільства, при розгляді ключових гуманітарних питань в Україні згідно з 
зобов’язаннями ОБСЄ і міжнародними стандартами.

http://www.osce.org/odihr/ukraine/factsheet?download=true

Нідерланди

2 025 000

2015–2016

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУДАХ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Демократія  
і права людини

Судові органи

Завдання проекту – покращити функціонування української судової системи згідно з міжнародними 
стандартами захисту прав людини. Проект захисту прав людини в судах буде виконуватись 
Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки канадського уряду. Понад 
3000 українських суддів навчать краще застосовувати Європейську конвенцію з прав людини і 
прецедентне право Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Українці – серед найчисленніших 
скаржників до ЄСПЛ у зв’язку з порушеннями прав людини.

http://www.osce.org/ukraine/123616

Канада

2 219 815

2014-2018

БАЗОВА ПІДТРИМКА ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА
Центр Разумкова

Демократія  
і права людини

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Завдання й очікувані результати основних заходів пов’язані з загальною місією Центру Разумкова: 
сприяння побудові в Україні демократичної, правової, соціально орієнтованої європейської 
держави, розвиток громадянського суспільства, підвищення рівня життя її громадян, покращення 
міжнародного іміджу української держави і забезпечення її національних інтересів.

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_37487/cf_347/Project_list_Ukraine_January_2016.PDF

Швеція

1 608 020

2013–2017
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ПРОГРАМА «ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ, ПРАВА ЛЮДИНИ І РОЗВИТОК 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»
ПРООН

Демократія  
і права людини

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Програма підтримує відкрите демократичне суспільство, яке ґрунтується на верховенстві права 
і керується цінностями верховенства прав людини, відкритості та підзвітності влади всіх рівнів. 
Вона також допомагає зміцнити можливості організацій громадянського суспільства з ефективної 
підтримки демократичних цінностей, допомогти правозахисникам просувати й захищати права 
людини в Україні і заохочує всебічний і результативний діалог між урядом та організаціями 
громадянського суспільства.

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/operations/projects/democratic_governance/project_ 
sample11211.html

Данія

3 687 830

2013–2016

РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДЯН ТА ПРАВОЗАХИСНИКІВ В УКРАЇНІ (ПРОГРАМА 
«ПРАВА ЛЮДИНИ В ДІЇ»)
Українська Гельсінська спілка з прав людини

Демократія  
і права людини

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Підтримка Української Гельсінської спілки з прав людини для посилення моніторингу і захисту прав 
людини, участь у стратегічних судових справах з прав людини, інформування і посилення правової 
спроможності громадян у питаннях прав людини, підтримка Освітнього дому прав людини-Чернігів.

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-
governance

США

немає

2014–2017

ЗМІЦНЕННЯ РОЛІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАХИСТІ ПРАВ 
ВРАЗЛИВИХ ГРУП ПРАВОПОРУШНИКІВ В УКРАЇНІ
Penal Reform International UK LGB

Демократія  
і права людини

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

немає Європейський 
Союз

287 618

2015–2018

ЗМІЦНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АДВОКАТІВ З ПИТАНЬ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ» 
(ЄКПЛ) ТА ПЕРЕГЛЯНУТОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ 
Рада Європи

Демократія  
і права людини

Судові органи

Завдання: Розширити національні можливості для ефективного захисту прав людини шляхом 
збільшення знань та навичок у сфері Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) та переглянутої 
Європейської соціальної хартії (ЄСХ).

http://www.coe.int/en/web/kyiv/39

Європейський 
Союз

400 000

2013–2015

ПРОЕКТ TWINNING: ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДІВ ЦИВІЛЬНОЇ  
І КРИМІНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ПРАКТИК (ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ) 
Європейський Союз

Демократія  
і права людини

Судові органи

Конкурс пропозицій оголошено в листопаді 2015 р. Європейський
Союз

1 600 000

2015–2017
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БЕЗПЕКА ВИБОРІВ
Міністерство внутрішніх справ

Демократія  
і права людини

Виконавча 
влада

немає Донор

Франція

Сума (євро)

104 000

Період

2014–2015

МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ (HRMMU)
UNHCR

Демократія  
і права людини

немає

Підтримка моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (HRMMU) на суму 30 000 євро для 
підтримки й захисту прав людини.

Естонія, 30 000 євро
Литва, 2014, 20 000 євро
Європейський Союз, 2015–2018, 3 199 522 євро

Естонія, 
Європейський 

Союз, Литва

30 000

немає

РОЗРОБКА ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ БАЗИ НА ОСНОВІ 
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ, 
З НАГОЛОСОМ НА БОРОТЬБІ З ПОГАНИМ ПОВОДЖЕННЯМ
Харківська правозахисна група (ХПГ)

Демократія  
і права людини

немає

немає Європейський
Союз

209 981

2012–2016

ГРОМАДЯНСЬКА КАМПАНІЯ ПРОТИ КАТУВАНЬ І ЖОРСТОКОГО 
ПОВОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Харківська правозахисна група (ХПГ)

Демократія  
і права людини

немає

немає Європейський
Союз

260 000

2014–2017
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ – КОЛЕКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІЦНЕННЯ 
РІВНОСТІ Й ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ
Громадянська організація «Центр соціальної дії»

Демократія  
і права людини

немає

немає Європейський
Союз

214 149

2014–2017

ЗМІЦНЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ
Рада Європи

Демократія  
і права людини

немає

Сприяння зміцненню й захисту прав людини шляхом недопущення насилля проти дітей, включаючи 
сексуальну експлуатацію і сексуальні домагання.
Просування настанов прихильного до дітей правосуддя.

Норвегія

600 000

2013–2015

СПРИЯННЯ ВПРОВАДЖЕННЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ 
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ І НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Рада Європи

Демократія  
і права людини

Бюро 
омбудсмена

Завдання: 1. Зміцнення робочих можливостей Бюро уповноваженого з прав людини в Україні 
(жорстоке поводження в місцях позбавлення волі, відсутність дискримінації, захист даних). 2. 
Підтримка реформи поліції і боротьби з жорстоким поводженням та безкарністю. 3. Реалізація 
Європейської конвенції з прав людини.

Європейський
Союз

1 700 000

2015–2017

ПРОЕКТ TWINNING: ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ  
З МЕТОЮ ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СЕКРЕТАРІАТУ 
(АПАРАТУ) УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ УКРАЇНСЬКОГО 
ПАРЛАМЕНТУ
Європейський Союз

Демократія  
і права людини

Бюро 
омбудсмена

Конкурс пропозицій оголошено в лютому 2016 р. Європейський
Союз

1 500 000

2015–2017

НЕДОПУЩЕННЯ КАТУВАНЬ І ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Демократія  
і права людини

Бюро 
омбудсмена

Покращення роботи національного механізму моніторингу і недопущення катувань і жорстокого 
поводження в Україні згідно з Додатковим протоколом до Конвенції ООН проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (OPCAT), 
на основі моделі Ombudsman Plus NPM.

ОБСЄ

83 800

немає
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ДОПОМОГА ПРАВОВИМ ШКОЛАМ У ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Демократія  
і права людини

Навчальні та 
освітні заклади

Розширення можливостей для того, щоб майбутні правники вдосконалювали свої правові знання і 
тим самим краще захищали права людини.

Донор

ОБСЄ

Сума (євро)

50 000

Період

немає

РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ОСВІТИ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Демократія  
і права людини

Навчальні та 
освітні заклади

Покращення правової освіти і підтримка запровадження підходу до шкільної освіти на основі прав 
людини.

ОБСЄ

93 100

немає

ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА «ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРАВОСУДДЯ»
немає

Демократія  
і права людини

Громадянське 
суспільство, 

Прем’єр-
міністр і 

міністри, судові 
органи

Допомога громадянському суспільству у здійсненні та моніторингу реформ:  
1. Розробка методик та системи навчання прокурорів. 2. Підтримка поліцейських структур на 
національному та місцевому рівнях. 3. Зміцнення можливості Національного бюро розслідувань 
розслідувати злочини, скоєні працівниками кримінального судочинства. 4. Підтримка незалежних 
контролерів Національного превентивного механізму проти катувань. 5. Розробка показників для 
оцінки наслідків реформи кримінального судочинства; дослідження.

Міжнародний 
фонд 

«Відродження»

320 000

2016–2017

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ  
З НАГОЛОСОМ НА ДОТРИМАННІ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я  
ТА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ 
Харківська правозахисна група

Демократія  
і права людини

Пенітенціарні 
та виправні 

установи

Проект націлений на аналіз ситуації з правами людини в пенітенціарній системі України і надання 
рекомендацій для її покращення, забезпечуючи право на медичну допомогу й охорону здоров’я для 
ув’язнених, інформування фахівців і суспільства загалом про міжнародні стандарти дотримання 
прав ув’язнених, і зокрема, права на медичну допомогу.

немає

немає

2014–2015
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ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБА З НАСИЛЬСТВОМ ЩОДО ЖІНОК ТА ДОМАШНІМ 
НАСИЛЬСТВОМ В УКРАЇНІ
Рада Європи

Гендерні 
проблеми

Міністерство 
соціальної 

політики

Україна готова ратифікувати та впровадити Стамбульську конвенцію: Уряду надано експертний 
звіт РЄ щодо сумісності українського законодавства зі Стамбульською конвенцією, що включає 
визначення поправок до існуючого національного законодавства, розробку і схвалення нового 
законодавства, запропонований пакет також внесено до Парламенту в рамках супроводу процесу 
ратифікації.

http://www.coe.int/en/web/kyiv/preventing-and-combatting-violence-against-women-and-domestic- 
violence-in-ukraine

Швеція

1 300 000

2013–2016

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ В УКРАЇНІ
Indevelop Sweden AB

Гендерні 
проблеми

Міністерство 
фінансів

Завдання – надати консультативну підтримку Міністерству фінансів Україні у такій сфері: 
впровадження бюджетного процесу з урахуванням гендерних питань в Україні. Проект також 
передбачає надання фахових консультацій і, відповідно, підвищення ефективності та прозорості 
розподілу бюджету з точки зору гендерних питань. Головний партнер – Міністерство фінансів, 
але до роботи залучені й інші міністерства. Проект розроблений у тісній співпраці з проектом 
верховенства права FBA і проектом SKL з питань децентралізації.

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_37487/cf_347/Project_list_Ukraine_January_2016.PDF

Швеція

5 270 440

2013–2019

ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ ДЛЯ УКРАЇНИ (2008-2011) І НАСТУПНІ ПЛАНИ ДІЙ 
(2012-2014) І (2015-2017)
Рада Європи

Гендерні 
проблеми

Виконавча влада

Мета проекту – допомогти Україні у процесі ратифікації Стамбульської конвенції. Конвенція 
стосується насильства щодо жінок та домашнього насильства і є найповнішою у світі правовою 
базою з цих питань. Проект зосереджується на розбудові спроможностей і перегляді українського 
законодавства з тим, щоб рекомендувати можливі поправки, які забезпечили б відповідність 
української законодавчої бази Стамбульській конвенції.
Латвія внесла 15 000 євро до бюджету Плану дій Ради Європи для України, який торкається 
прав людини, демократичного врядування, реформи судової системи, економічних злочинів, 
конституційної реформи та функціонування демократичних інститутів в Україні.

Швеція: 6 130 920 євро
Фінляндія: 500 000 євро
Латвія: 15 000 євро

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_37487/cf_347/Project_list_Ukraine_ January_2016.PDF
http://www.mfa.gov.lv/en/news/developments-in-ukraine/latvia-supports-ukraine

Швеція, 
Фінляндія, 

Норвегія, Латвія

6 645 920

2009–2017

УЧАСТЬ ЖІНОК ЯК РІВНИХ ПАРТНЕРІВ У МИРОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
В УКРАЇНІ
Інформаційно-консультативний жіночий центр – ІКЖЦ

Гендерні 
проблеми

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Проект має підвищити здатність жінок – особливо з числа внутрішньо переміщених осіб і 
сільських жінок – захистити себе, розширити права жінок і їхню участь у процесах прийняття 
рішень, і поінформувати відповідальних осіб в Україні про міжнародні документи щодо миру 
та безпеки для жінок і механізми захисту жінок під час військових конфліктів і політичної, 
економічної та соціальної кризи.

немає

немає

2015–2016
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ДОПОМОГА З МЕТОЮ ОЦІНКИ МОЖЛИВОГО ВІДКРИТТЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
В УКРАЇНІ
Kvinna till Kvinna

Гендерні проблеми Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Підтримка Kvinna till Kvinna з метою оцінки можливості довгострокової присутності в Україні з 
особливою увагою до резолюції РБ ООН 1325 і внутрішньо переміщених осіб.

Донор

Швеція

Сума (євро)

366 000

Період

2015–2016

ПІДВИЩЕННЯ ПІДЗВІТНОСТІ ПРИ ФІНАНСУВАННІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ – 
ПАРТНЕРСТВО ЄС-ООН З ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 2011-2015 рр.
Туринський інститут МОП, «ООН-жінки»

Гендерні проблеми Виконавча 
влада

Врахування гендерних проблем у бюджеті. Виконано Туринським інститутом МОП та організацією 
«ООН-жінки».

Європейський
Союз

630 000

2011–2015

ГЕНДЕРНЕ НАСИЛЬСТВО
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Гендерні проблеми немає

Допомога у навчанні та ознайомленні з кращими міжнародними практиками подолання гендерного 
насильства. Допомога у розробці Національного плану дій згідно резолюції РБ ООН 1325.

ОБСЄ

немає

немає

ЗБІЛЬШЕННЯ УВАГИ ДО ГЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ  
В УМОВАХ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Гендерні проблеми Поліція, 
громадянське 

суспільство  
і ЗМІ

Збільшення уваги до гендерних проблем в українському законодавстві; зміцнення здатності 
українських надавачів соціальних послуг, правоохоронних відомств і ЗМІ сприяти гендерній рівності 
і протидіяти гендерному насильству.

ОБСЄ

74 100

немає

МІЖНАРОДНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА (ITP) 
РЕГІОНАЛЬНИЙ КУРС З ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА
Kvinna till Kvinna, шведська поліція

Гендерні проблеми Різні

Проект був ініційований, але не визначений і не розпочатий. Швеція

немає

немає
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РЕФОРМА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ТА МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
Global Rights Compliance LLP

Судова реформа Судові органи

Мета цього проекту – створення інституційних і людських можливостей для збільшення підзвітності 
згідно міжнародного гуманітарного права. Він сприятиме миру, поширюючи ідеали Римського 
статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), включаючи поради з його ратифікації, і 
здійснюючи оцінку потреб відповідних внутрішніх перехідних процедур правосуддя.

https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-funded-projects-in-ukraine-2015-2016

Велика 
Британія

284 789

2015–2016

ПРОГРАМА ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ І ПРАВ ЛЮДИНИ
Рада Європи, ПРООН

Судова реформа немає

Програма спрямує 60 млн. данських крон на покращення врядування і прав людини в Україні з 
середини 2015 до кінця 2018 року. Враховуючи пропоновані сфери діяльності, її загальна ціль – 
підвищити ефективність і підзвітність публічних інститутів, включаючи їхні обов’язки з точки 
зору прав людини і правосуддя, що допоможе подальшому демократичному розвитку України. Це 
буде досягнуто шляхом втручання задля змін у трьох сферах (1) судової реформи, (2) боротьби з 
корупцією, і (3) прав людини. Зміни в усіх трьох сферах будуть визначені з позицій прав людини, з 
уникненням минулих стереотипів гендерних проблем.

http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/Danida/About-Danida/Danida%20transparency/ 
Consultations/2014/2nd%20half%202014/Ukraine%20-%20ny%20version.pdf

Данія

8 040 030

2015–2018

СУДДІВСЬКА ОСВІТА ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
National Judicial Institute

Судова реформа Судові органи

Мета цього проекту – підвищити ефективність і справедливість судів при вирішенні комерційних 
суперечок українських компаній, що у кінцевому підсумку допоможе створити сприятливе бізнес-
середовище в Україні.

Складові проекту включають покращення можливостей з керівництва Національною школою суддів, 
під наглядом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, для забезпечення та здійснення спрямованої 
на підвищення кваліфікації, чутливої до гендерних проблем, орієнтованої на суспільство та 
бізнес освіти кандидатів, новопризначених і практикуючих суддів. Водночас її мета – покращити 
можливості обраних пілотних суддів у судах Івано-Франківської та Одеської областей з розгляду 
комерційних справ і використання механізмів раннього врегулювання. Серед канадських 
виконавців – Національний судовий інститут і бюро Комісара з федеральних судових справ.

http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCSAZEn/390B615868D4863A852579A3003B4A94

Канада

4 616 850

2012–2017
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ЯКІСНА Й ДОСТУПНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
Canadian Bureau for International Education

Судова реформа Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Цей проект має на меті покращити доступ до правосуддя для українських громадян, особливо 
громадян з маргіналізованих груп. Бідні й найменш захищені громадяни України не можуть 
захистити свої права та інтереси в судах, часто стикаючись з недоступно дорогими судовими 
витратами і з необізнаністю про юридичну підтримку, що надається їм через новостворену систему 
безкоштовної правової допомоги. Цей проект забезпечує канадську технічну допомогу для сприяння 
реалізації і сталій роботі системи правової допомоги і для підвищення обізнаності українських 
громадян про їхні права на правову допомогу.
Заходи включають: (i) створення необхідних кадрових можливостей у широкого кола учасників 
з метою підвищення їх здатності надавати та відстежувати якісні послуги правової допомоги 
громадянам; (ii) розробку необхідної політики, процедур і систем, включаючи систему обробки 
інформації для збору й аналізу гендерних даних, для забезпечення стабільної роботи та моніторингу 
системи правової допомоги; (iii) підтримку відповідних організацій громадянського суспільства по 
всій Україні, що займаються інформаційно-просвітницькою роботою для підвищення обізнаності 
громадськості про послуги правової допомоги; і (iv) створення фонду залучення громад з метою 
надання грантів або внесків юридичним консультаціям і організаціям громадянського суспільства 
для вирішення питань і усунення перешкод, з якими стикаються вразливі українські громадяни, 
особливо жінки, при доступі та користуванні послугами правової допомоги.

http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCSAZEn/9BA0CE9909EA5C8285257C2A003B20F1

Донор

Канада

Сума (євро)

6 361 370

Період

2011–2018

ПРОЕКТ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 
(UJJRP)
Agriteam Canada Consulting Ltd.

Судова реформа Виконавча 
влада

Мета цього проекту – підтримка зусиль українського уряду зі створення ефективної цілісної системи 
ювенальної юстиції шляхом удосконалення кримінального судочинства і соціальних послуг, що 
надаються українській молоді в разі конфлікту із законом. Очікується, що ця система включатиме 
міжнародні стандарти ювенальної юстиції, у т.ч. відновне правосуддя та інші принципи ювенальної 
юстиції, які ефективно захистять молодь завдяки належній процедурі і сприятимуть її реабілітації та 
реінтеграції до своїх громад.

http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebCSAZEn/F887200DA6151B4E85257664003CB629, 
Веб-сайт проекту: http://www.youthjustice.org.ua/

Канада

6 995 600

2010–2017

РЕФОРМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, БОРОТЬБА З НЕЗАКОННИМ 
ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЛЮДЕЙ І РОЗВИТОК АДВОКАТУРИ
ABA ROLI

Судова реформа Навчальні та 
освітні заклади

ABA ROLI готує захисників в регіональних школах адвокатури, підтримує зусилля зі створення 
єдиної національної адвокатури, пропонує експертні висновки й аналіз законодавства з нагальних 
питань кримінального судочинства і допомагає створити постійну правову освіту для захисників.

http://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/where_we_work/europe_eurasia/ukraine/programs.
html

США

немає

немає
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ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ПІДЗВІТНОСТІ СУДІВ В УКРАЇНІ
Рада Європи

Судова реформа Судові органи

Підтримка України у реформуванні системи підзвітності судів згідно з європейськими стандартами з 
такими конкретними завданнями:
•	Розробка й ухвалення змін до законодавства, що вимагаються, як загальні заходи в рамках 

виконання Україною рішення у справі Олександра Волкова проти України і Салова проти України.
•	Вдосконалення правил і процедур дисциплінарних органів судової системи України для 

забезпечення справедливого й ефективного розгляду справ по скаргах на суддів.

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/co-operation_projects/Judicial_accountability_ukraine/
Agenda_Final_Visit_Strasbourg_June_16-19_2015.pdf

Рада Європи

немає

2015–2016

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
Рада Європи

Судова реформа Судові органи

Загальне завдання проекту – підвищити ефективність кримінального судочинства в Україні згідно з 
Європейськими стандартами.
Конкретні завдання проекту:
1. Допомогти фактичному застосуванню нового Кримінально-процесуального кодексу (КПК) і 

розвитку нової інституційної ролі та функціональної якості служби прокуратури.
2. Надавати юридичні консультації і сприяти розробці закону про прокуратуру згідно з новим КПК, 

а також будь-якого іншого відповідного законодавства, у т.ч. про Національне бюро розслідувань 
України, і підзаконних актів та внутрішніх нормативних документів прокуратури, і допомагати їх 
фактичному застосуванню.

3. Розвивати здатність основних груп фахових правників застосовувати європейські стандарти у 
своїй повсякденній роботі на основі нового КПК.

Проект має досягти загального і специфічних завдань шляхом удосконалення нормативної 
бази, зміцнення інституційної системи та діяльності, підвищення рівня знань і навичок у зв’язку 
з європейськими стандартами шляхом розбудови спроможностей і надання цільовим групам 
можливості інтегрувати ці стандарти у своїй повсякденній практиці, на адміністративному, 
управлінському й операційному рівнях. Проект також заохочує і підтримує обмін кращими 
європейськими практиками в сфері кримінального судочинства.
В рамках першого завдання проект має оцінити впровадження КПК і надати фахові рекомендації 
з метою подальшого покращення законодавчої і нормативної бази та внутрішніх нормативних 
документів, а також практичної реалізації для ефективного застосування КПК згідно зі стандартами 
ECHR.
Другий компонент проекту має забезпечити надання юридичних консультацій українській 
владі при розробці нового закону про прокуратуру і закону про Державне бюро розслідувань 
згідно з європейськими стандартами і рекомендаціями відповідних органів Ради Європи. Після 
впровадження вищезгаданих законодавчих реформ проект передбачає здійснення ряду заходів для 
зміцнення інституційних та операційних можливостей прокуратури і сприяння її ефективній роботі.
У рамках третього завдання, проект підтримує розробку відповідних навчальних планів і 
проведення серії семінарів, навчальних зборів та інших заходів з розбудови спроможностей для 
суддів, прокурорів, слідчих, правників при застосування європейських стандартів у кримінальному 
процесі на основі нового КПК, а також зміцнення спроможностей інституту обмудсмена та 
правозахисних НУО для моніторингу такого застосування.

http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/проекти/ukraine_Support_Criminal_Justice_Reform_en.asp

Данія

1 800 000

2012–2015
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ЗАТРЕБУВАНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ
HiiL

Судова реформа Судові органи

Звіт про затребуваність правосуддя. Загальний аналіз по заданих параметрах, що дає уявлення 
про (1) поширеність затребуваності правосуддя в обраних регіонах, (2) те, як люди вирішують цю 
проблему, і (3) чи задоволені вони наслідками.

http://www.hiil.org/insight/ukraine-how-war-disrupts-justice

Донор

Нідерланди

Сума (євро)

285 000

Період

2015

ПІДТРИМКА OPDAT УКРАЇНІ
OPDAT

Судова реформа Поліція, судові 
органи

В Україні місцеві юридичні консультанти OPDAT надають допомогу українським правникам і право-
охоронцям, в основному – з кримінального процесу, а також боротьби з такими транскордонними 
злочинами, як незаконне переміщення людей і відмивання грошей. Зусилля місцевих юридичних 
консультантів призвели до появи проекту сучасного кримінально-процесуального кодексу взамін 
нинішнього КПК, що діє ще з 1960-х рр. Український уряд подав його для розгляду Раді Європи (РЄ), 
щоб упевнитись, що він відповідає зобов’язанням України згідно Європейської конвенції з прав 
людини (ECHR). Очікується, що проект Кодексу надійде до Парламенту до кінця року. Нарешті, спе-
ціальний місцевий юридичний консультант з боротьби з корупцією надає своєчасну пряму допомогу 
українцям для дотримання їх зобов’язань з недопущення і виконання згідно Конвенції ООН проти 
корупції та інших міжнародних документів проти корупції.

http://www.justice.gov/criminal-opdat/eurasia

США

немає

немає

ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ  
(«SUPER-TWINNING») (AAP 2010)
Франція (Justice Cooperation International), Литва, Німеччина

Судова реформа Судові органи

Проект об’єднує всіх діячів сектору, щоб допомогти їм з розробкою спільної секторальної стратегії 
реформ. Ця стратегія буде реалізована шляхом координації сектору і включатиме положення реалі-
зації, підтримані багаторівневими фінансовими зобов’язаннями українського уряду.
Реалізація: Франція, Німеччина, Польща, Литва (керівник групи д-р Віргіліус Валанчюс; Міністер-
ство юстиції, литовський Інститут права, Національна судова адміністрація Литви)
Проект фінансує ЄС.
Завдання: допомогти діячам сектору правосуддя з розробкою спільної секторальної стратегії судо-
вої реформи і забезпечити ефективну реалізацію цієї стратегії.
Очікувані результати:
Ефективна координація в секторі створена і працює. Обов’язки сторін і «розподіл праці» всім зрозумілі.
В основних галузях права розроблені законопроекти, які ґрунтуються на позитивній оцінці Ради Єв-
ропи. Серед них: Закон про прокуратуру, поправка до Закону про судочинство і статус суддів, проект 
змін до відповідних положень Конституції щодо незалежності судової влади, підзаконні акти до Кри-
мінально-процесуального кодексу і, можливо, законопроект про поліцію.
Кожен діяч сектору зробив свій внесок в оновлення Концепції реформи кримінального судочинства 
2008 р. після схвалення Кримінально-процесуального кодексу України в координації і під керівни-
цтвом Міністерства юстиції України у співпраці з іншими діячами сектору. Буде розроблено план 
реалізації з показниками для всього сектору і окремих учасників, в т.ч. – з метою зменшення коруп-
ції в організаціях учасників.
Виконання спирається на механізм реалізації, який у довгостроковій перспективі має бути підтри-
маний програмою багаторічного фінансування.
Учасники мають адекватні можливості виконати майбутню стратегію реформ сектору правосуддя, 
прагнуть і можуть спільно здійснити реформи сектору.
Створена основа для системи моніторингу роботи сектору. Завдання: допомогти діячам сектору 
правосуддя з розробкою спільної секторальної стратегії судової реформи і забезпечити ефективну 
реалізацію цієї стратегії.

http://www.justicereformukraine.eu/

Європейський
Союз

8 600 000

2013–2016
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СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ ПРАВОСУДДЯ/ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ПІДТРИМКА 
ПІДГОТОВКИ/НАВЧАННЯ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Чехія

Судова реформа Міністерство 
юстиції

Кінцева мета – надати підтримку українській судовій системі шляхом допомоги і заходів підготовки/
навчання для суддів, прокурорів і посадовців Міністерства юстиції України.
Підготовка до укладання Меморандуму про порозуміння, що дозволяє співпрацю та допомогу 
у підготовці/навчанні, почалась у 2013 р. (перший проект наданий українській стороні у квітні 
2013 р.) Подальші переговори відкладені через кризу в Україні; Чехія готова поновити процес 
підготовки Меморандуму.

http://www.statewatch.org/news/2014/jun/eu-council-crisis-management-ukraine.pdf

Чехія

немає

2013–

ПІДТРИМКА CONVICTUS УКРАЇНА (ТРИСТУПЕНЕВА ПРОГРАМА РЕІНТЕГРАЦІЇ 
У СУСПІЛЬСТВО ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ВИПРОБУВАЛЬНОМУ 
ТЕРМІНІ, ТА ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ) – І ЕТАП
НУО «Convictus Україна»

Судова реформа Пенітенціарні 
та виправні 

установи, 
громадянське 

суспільство

В рамках проекту створено центр реінтеграції «Будинок на півдороги», адаптуючи 
західноєвропейський метод реінтеграції колишніх ув’язнених на теренах України. Центр має справу 
з жінками, звільненими після ув’язнення, і співпрацює з усіма 15 жіночими тюрмами в Україні. 
Центр може одночасно приймати 19 жінок. Його завдання:
1) покращити організаційні та професійні можливості української НУО «Convictus Україна»;
2) випробувати модель реабілітаційного центру для звільнених з ув’язнення жінок, зробивши його 

елементом української системи реабілітації та виправлення.
Мета – вбудувати Триступеневу програму інтеграції в законодавчу базу України.

http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_37487/cf_347/Project_list_Ukraine_January_2016.PDF

Швеція

1 014 900

2013–2016

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ:
РОЗГЛЯД ПРИЧИН І НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ
ПРООН

Судова реформа Судові органи, 
громадянське 
суспільство та 

ЗМІ

Кінцева мета: розвиток громад, залучення організацій громадянського суспільства та 
громадськості, що забезпечить двосторонній зв’язок між місцевими громадами і реформами на 
національному рівні та діалог з питань відновлення. 1: Підвищення можливості судових органів 
ефективно й прозоро надавати послуги. 2: Зміцнення цивільного нагляду за захистом прав. 
3: Підвищення особистої та громадської безпеки. 4: Зміцнення довіри всередині громад і між 
громадами та державними інститутами.

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/UKR/00090629_RoL_Project%20document%20 
signed_2015_part%201.pdf

Нідерланди

14 892 060

2015–2018

УКРАЇНА: ПРАЦЯ ЗАРАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ
UNHCR

Судова реформа немає

Цей проект має на меті підвищити відповідальність за порушення прав людини і доступ до 
правосуддя для жертв цих порушень та інших людей, постраждалих від конфлікту, і покращити 
законодавчу та нормативну базу для вирішення проблем з правами людини, пов’язаних з 
конфліктом на Сході. Він має допомогти зменшити ізоляцію та маргіналізацію тих, хто найбільше 
постраждав від конфлікту, включаючи внутрішньо переміщених осіб і громади в донецькій і 
луганській областях.

https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-funded-projects-in-ukraine-2015-2016

Велика 
Британія

589 476

2015–2016
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ПРОГРАМА «СПРАВЕДЛИВЕ, ПІДЗВІТНЕ, НЕЗАЛЕЖНЕ ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ 
ПРАВОСУДДЯ» («СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ» – FAIR)
Chemonics International Inc.

Судова реформа Судові органи

USAID підтримує законодавчу, регуляторну та інституційну реформу судових органів шляхом 
створення фонду для більш підзвітного і незалежного судочинства. Програма FAIR зміцнює 
підзвітність і прозорість основних судових органів; сприяє відповідності українського законодавства 
та норм міжнародним і європейським стандартам; підвищує професіоналізм та ефективність 
українського судочинства; підтримує організації громадянського суспільства у просуванні та 
моніторингу судової реформи. Заходи Програми FAIR включають: підтримку підготовки проектів 
законів і норм; аналіз існуючих законів і процедур; допомогу Вищій кваліфікаційної комісії суддів 
у запровадженні нової системи суддівського відбору та дисципліни; підтримку Національній школі 
суддів у розробці, впровадження та оцінці навчальних програм для судової системи; підтримку 
робочих груп, конференцій і круглих столів, присвячених судовій реформі. Діючи через Програму 
FAIR, USAID також підтримує організації, що беруть участь у моніторингу та оцінці діяльності судів, 
інформуванні громадськості про судові процеси та процедури і просуванні питань судової реформи 
та стандартизованого тестування для судової реформи. Проект «Справедливе правосуддя» 
зосереджується на п’яти основних завданнях:
•	Підтримка розробки законодавчої та регуляторної бази судової реформи, яка відповідає 

європейським та міжнародним нормам і сприяє підзвітності та незалежності судової влади;
•	Підвищення рівня прозорості та підзвітності діяльності ключових судових установ;
•	Підвищення професіоналізму та ефективності судової системи;
•	Посилення ролі громадських організацій у проведенні моніторингу та підтримці ходу судової 

реформи; і
•	Реалізація Закону «Про очищення влади». Завдання: підтримати розробку та впровадження 

базового законодавства з судової реформи і вдосконалити судову політику та процедури, 
сприятливі для більш ефективного, підзвітного і незалежного судочинства.

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-
governance
http://www.fair.org.ua/index.php/en

Донор

США

Сума (євро)

17 700 000

Період

2011–2016

РЕФОРМА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
Центр Разумкова

Судова реформа Основні 
гаранти 
безпеки

Проект націлений на любіювання та підтримку докорінних змін у правоохоронних органах і має 
заохотити відповідних політичних гравців (Президента, Парламент та Уряд) діяти для соціально 
орієнтованої реформи правоохоронних органів.

Нідерланди

84 137

2014–2015

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ШЛЯХОМ НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ВИСОКИХ 
СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ / Українська фундація 
правової допомоги

Судова реформа Судові органи

Проект націлений на любіювання та підтримку докорінних змін у правоохоронних органах і має 
заохотити відповідних політичних гравців (Президента, Парламент та Уряд) діяти для соціально 
орієнтованої реформи правоохоронних органів.

Європейський
Союз

159 790

2012–2016
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КОНСОЛІДАЦІЯ РОЗРОБКИ РЕФОРМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
Рада Європи

Судова реформа Судові органи

Конкретні завдання:
Допомогти українській владі у визначенні цілей та контрольних показників процесу реалізації 
стратегії реформи сфери юстиції.
Надавати експертну допомогу, аби забезпечити проведення реформи сфери юстиції відповідно до 
стандартів Ради Європи.
Ефективно нарощувати можливості та сприяти популяризації у процесі реалізації стратегії реформи 
сфери юстиції та допомагати у координації та моніторингу її реалізації з тим, щоб активно сприяти 
впровадженню стандартів Ради Європи у сфері юстиції.

Європейський 
Союз і Рада 

Європи

1 100 000

2015–2016

ПІДТРИМКА РЕФОРМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ У МОЛДОВІ ТА УКРАЇНІ
Литва

Судова реформа Судові органи

Представники Верховного Суду України, які брали участь у Правовому форумі, отримали можливість 
ознайомитись із форматом співпраці між Литвою та Молдовою (захід проекту – щорічний Правовий 
форум). Обговорювалась можливість створення подібного форуму правників України та Литви. 
Створення подібних форумів в регіоні допомогло б краще визначити питання судової реформи, що 
стосуються окремих країн та всього регіону, і сприяло б ефективнішій передачі литовського досвіду 
при реформуванні судової системи в Україні. Фінансується Програмою розвитку та підтримки 
демократії Міністерства закордонних справ Литовської Республіки.

Литва

12 000

2015

СЕМІНАР ІЗ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ З СУДОВИМИ  
ТА ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ В ЛЮКСЕМБУРЗІ
КМЄС

Судова реформа Судові органи

Семінар організовано на додачу до мандату КМЄС в Україні. Це дало можливість обговорити 
стратегії законодавчих і політичних комунікацій. Фінансування здійснювалось через осередок 
проекту КМЄС в Україні.

Люксембург

6 000

2015

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
НЕЗАКОННИХ МЕТОДІВ ДІЗНАННЯ
Донецький центр прав людини

Судова реформа Судові органи

Підвищити кількість ефективних розслідувань фактів незаконного затримання, насилля та катувань 
затриманих і фактів відмови у наданні медичної допомоги цій категорії осіб.

немає

немає

2014–2015

НЕМАЄ
Center for International Legal Cooperation

Судова реформа Судові органи

Проект зосередиться на Львівській області і стосуватиметься як судів, так і слідчих органів 
різних рівнів. Організації громадянського суспільства теж певною мірою будуть залучені у проект, 
насамперед – для відстеження та звітування про роботу судової системи. Його завдання – 
підвищити ефективність і довіру до судової системи.

Нідерланди

немає

немає
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СПРИЯННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ 
УКРАЇНИ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Судова реформа Судові органи

Подальше підвищення єдності практики адміністративних судів в Україні, організуючи навчання 
суддів одноманітному тлумаченню законодавства і покращуючи навички судових працівників з 
написання судових рішень.

Донор

ОБСЄ

Сума (євро)

623 460

Період

немає

ПІДТРИМКА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ
Норвегія

Судова реформа Судові органи, 
поліція, 

пенітенціарні 
та виправні 

установи

Норвегія прийняла рішення у 2016 р. здійснити проект з верховенства права. Буде відряджена 
група з 6–7 норвезьких експертів, які представляють поліцію, прокуратуру, правників, суди та 
пенітенціарні служби, тобто весь ланцюжок кримінального судочинства. Крім того, буде найнято ряд 
місцевих працівників, внаслідок чого загальна чисельність групи складе 10–11 осіб. Очікується, що 
початковий етап триватиме до березня-квітня 2016 р.

Норвегія

немає

немає

ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВРАЗЛИВИХ ГРУП СУСПІЛЬСТВА 
ЗАХИЩАТИ СВОЇ ПРАВА / Всеукраїнська асоціація громадських організацій 
«Українська Гельсінська спілка з прав людини»

Судова реформа немає

Допомога у вдосконаленні кримінального законодавства, включаючи сприяння експертному діалогу. Європейський
Союз 

214 587

2012–2016

РЕФОРМА КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Судова реформа Парламент

Допомога у вдосконаленні кримінального законодавства, включаючи сприяння експертному діалогу. ОБСЄ

немає

немає

ПІДТРИМКА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕФОРМИ (ВІД КАРАЛЬНОГО  
ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПІДХОДУ)
Рада Європи

Судова реформа Пенітенціарні 
та виправні 

установи

Загальне завдання:
Посилення дотримання прав людини та верховенства права щодо поводження з засудженими та 
ув’язненими в Україні. 
Очікувані результати:
1. Більш активне застосування реабілітаційного підходу при виконанні кримінальних покарань у 

відповідності до європейського досвіду.
2. Удосконалення процедур та практики проведення внутрішніх в’язничних інспекцій та механізму 

розгляду скарг ув’язнених.

Європейський
Союз

1 000 000

2015–2017
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ІНТЕГРАЦІЯ У СУСПІЛЬСТВО ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ (ВІДБУЛИ) ПОКАРАННЯ 
У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Human Rights Euroclub

Судова реформа Пенітенціарні 
та виправні 

установи

Сприяння реабілітації і реінтеграції у суспільство ув’язнених у тісній співпраці з фахівцями 
Державної пенітенціарної служби України.

немає

немає

2014–2015

ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Судова реформа Поліція

Підтримка у розробці методики подолання ризиків у сфері організованої злочинності та заохочення 
її використання правоохоронними відомствами, що займаються боротьбою з організованою 
злочинністю.

ОБСЄ

немає

немає

ПРОЕКТ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
Міністерство юстиції Уряду Альберти та Генеральний прокурор

Судова реформа Судові органи

Цей проект підтримує зусилля України з розробки та забезпечення ефективної системи ювенальної 
юстиції, яка включатиме міжнародні стандарти й ефективно захистить молодь та підтримає 
її реабілітацію і реінтеграцію у громади. Кінцевим наслідком проекту буде більш ефективна й 
адаптивна система ювенальної юстиції в Україні, яка відповідатиме міжнародним стандартам. 
Проект виконується з використанням підходу, націленого на розбудову спроможностей. Проект 
структуровано навколо трьох головних компонентів:
Національний фокус: Цей компонент має виробити законодавчу й політичну базу для підтримки 
системи кримінального судочинства для неповнолітніх.
Розбудова спроможностей судової системи та інших учасників: Цей компонент має зміцнити 
здатність судів та інших органів ювенальної юстиції застосовувати ефективні й адаптивні підходи 
та кращі практики для підтримки реабілітації і недопущення подальших порушень, при дотриманні 
прав дітей і молоді, які конфліктують із законом.
Регіональний фокус: Цей компонент створює моделі вдосконалення підходів ювенальної юстиції у 
двох пілотних регіонах України для кращого розуміння та демонстрації того, що працює в Україні, і 
для отримання інформації для інших компонентів проекту.

http://www.agriteam.ca/projects /profile/ukraine-juvenile-justice-reform-project-design-and- 
implementation/

Канада

4 692 620

2007–2015

ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА «ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРАВОСУДДЯ»
Міжнародний фонд «Відродження»

Судова реформа Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Допомога громадам у розробці місцевих програм безпеки («Безпечне місто»); просування якісних 
стандартів безоплатної правової допомоги; допомога громадам у визначення їхніх пріоритетів і 
систем звітності місцевої поліції. Розвиток співпраці між державними й неурядовими надавачами 
безоплатної правової допомоги (через «мережу інтеграторів»). Підтримка центрів безпеки та 
центрів комунального права. 2. Розбудова спроможностей НУО та органів влади зі збору даних 
про міжнародні злочини та масові порушення прав людини в ході збройного конфлікту в Донбасі 
та анексованому Криму; правова допомога жертвам; просування визнання Україною юрисдикції 
Міжнародного кримінального суду і ратифікації Римського статуту; сприяння комунікації з МКС у 
розслідуванні військових злочинів і злочинів проти людства; забезпечення громадського контролю 
за розслідуваннями.

немає

630 000

2016–2017
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ТРАСТОВИЙ ФОНД МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НАТО-УКРАЇНА
НАТО

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Цей проект має забезпечити доступ поранених українських військовослужбовців до належних 
послуг реабілітації і належне оснащення місцевих українських медичних закладів для надання 
таких послуг реабілітації. За наявності коштів, допомога могла б включати безпосередню 
організацію медичного забезпечення, фізичну та психологічну терапію пацієнтів; будівництво, 
оновлення, переобладнання та оснащення українських об’єктів; та організацію спеціальної 
підготовки для подальшого підвищення кваліфікації спеціалізованого медичного персоналу.
Провідна країна: Болгарія. NSPA діятиме як розпорядник. 28 квітня 2015 р. NSPA і Україна 
підписали Меморандум про взаєморозуміння, який формалізує роль відомства для Трастового 
фонду медичної реабілітації.
Додаткові учасники (на 18 червня 2015 р.): Естонія, Словаччина, Туреччина, США. 
Завдання: Цей проект має забезпечити доступ поранених українських військовослужбовців до 
належних послуг реабілітації і належне оснащення місцевих українських медичних закладів для 
надання таких послуг реабілітації. За наявності коштів, допомога могла б включати безпосередню 
організацію медичного забезпечення, фізичну та психологічну терапію пацієнтів; будівництво, 
оновлення, переобладнання та оснащення українських об’єктів; та організацію професійного 
навчання для подальшого підвищення кваліфікації спеціалізованого медичного персоналу.
Тривалість: проект буде виконуватись протягом 24 місяців.
З лютого 2015 р. виконано ряд заходів у рамках цивільного бюджету НАТО, що доповнюють 
Трастовий фонд медичної реабілітації НАТО-Україна. Це включає надання психологічної допомоги 
300 військовим після бойових дій; організацію освіти в галузі медичної та психологічної реабілітації 
понад 300 українських фахівців; і практичну медичну реабілітацію одного військового.
Болгарія, 2015-2017, 250 000 євро

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150624_1506-Factsheet_ 
PracticalSupportUkraine_en.pdf

Донор

Болгарія, 
Естонія, 

Словаччина, 
Туреччина, 

США

Сума (євро)

немає

Період

2014–2017

ЕКОЛОГІЧНІ ГІБРИДНІ АВТОМОБІЛІ ДЛЯ НОВОЇ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
В КИЄВІ
Міністерство внутрішніх справ Україні

Медична допомога 
та обладнання

Поліція

Японія передала понад 1500 сучасних екологічно безпечних автомобілів з гібридними двигунами 
Міністерству внутрішніх справ Україні в рамках Кіотського протоколу.

http://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-ta-premyer-ministr-yaponiyi-peredali-
ukra-35443

Японія

немає

2015

ПІДТРИМКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Збройні сили Австралії 

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Передача в дар нелетального обладнання (зимовий одяг). Австралія

немає

2015
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КУРСИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ
Збройні сили Естонії

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

У 2015 р. Естонія запропонувала три курси першої допомоги тактичного рівня для українських 
медиків. (Всього буде навчено 60 медиків.)

Естонія

немає

2015

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА
Збройні сили Естонії

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Троє естонських військових медичних інструкторів були відряджені до України разом з 
американськими військовими.

Естонія

немає

немає

ЗАПИТ МАТЕРІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
МО України

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

На початку травня 2015 р. МО Фінляндії отримало від України останні запити матеріальної підтримки 
та пропозицію двосторонньої співпраці (партнерський обмін досвідом з СПБО ЄС і НАТО, співпраця 
у вирішенні криз), які зараз розглядаються фінським оборонним керівництвом.

Фінляндія

немає

2015–

ПЕРЕДАЧА В ДАР ЗИМОВИХ НАМЕТІВ
МНС України 

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

У січні 2015 р. Міністерство внутрішніх справ подарувало українському МНС зимові намети з 
обігрівачами.

Фінляндія

немає

2015

МЕДИКАМЕНТИ ТА МЕДИЧНА ТЕХНІКА
Український військовий госпіталь у Запоріжжі

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Безоплатна передача медикаментів і медичної техніки від госпіталю Збройних сил Німеччини в 
Гамбурзі українському військовому госпіталю в Запоріжжі на суму біля 30 000 євро, включаючи 
ремонт.

Німеччина

30 000

немає
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МЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ
Міністерство оборони Угорщини

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Лікування і реабілітація до 20 поранених українських військовослужбовців. Станом на 4 вересня 
2015 р. було прийнято 15 українських вояків. Усі витрати покрило Міністерство оборони Угорщини.
Ця допомога узгоджена з Україною та НАТО.

Донор

Угорщина

Сума (євро)

немає

Період

немає

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ
Збройні Сили України

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Медична допомога та реабілітація у 2014 р.:
•	Оперування та реабілітація 10 поранених українських військовослужбовців у латвійських 

медичних закладах.
•	 Імплантація 60 штучних очей пораненим військовослужбовцям безкоштовно.
•	Передача в дар медикаментів і медичної техніки.
Медична допомога та реабілітація у 2015 р.:
•	Оперування та реабілітація 15 поранених українських військовослужбовців у латвійських 

медичних закладах.

Латвія

немає

2014–2015

ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРАНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Збройні сили Литви

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Лікування і реабілітація поранених військовослужбовців.
У вересні 2014 р. Литва доставила 14 українських військовослужбовців для лікування і реабілітації 
до литовських закладів. У 2015 р. на реабілітацію до Литви доправили ще 50 українських 
військовослужбовців.

Литва

немає

2014–2015

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ЗСУ
Збройні сили Литви

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

З початком тяжких боїв у Східній Україні у Збройних Силах України проявилась нестача їжі та 
медикаментів. Литва трьома партіями доправила до України:
•	 Пайки.
•	 Медикаменти (джгути, перев’язувальні матеріали тощо).

Литва

немає

немає
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ПЕРЕДАЧА В ДАР ОБЛАДНАННЯ
Збройні сили Литви

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Збройні сили Литви подарували Збройним Силам України: захисні окуляри, наколінники, черевики, 
фляги, біноклі, каримати, офіцерські сумки, аптечки, водонепроникну тканину.

Литва

немає

немає

BATLS/BIUPAMA
немає

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Медичні курси для військових лікарів. Нідерланди

немає

немає

НАДАННЯ ОБЛАДНАННЯ
Збройні Сили України

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Польща подарувала деяке нелетальне обладнання (вживані автомобілі та елементи солдатського 
спорядження) і 18 тон небойового оснащення (зокрема, намети, пайки, солдатське спорядження) та 
розглядає надання подальшої технічної допомоги іншими видами нелетального обладнання.

Польща

немає

немає

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗСУ
Збройні сили Великої Британії

Медична допомога 
та обладнання

Збройні сили

Нелетальна підтримка (обладнання і навчання) Збройних Сил України. Велика Британія подарувала 
Збройним Силам України різноманітне обладнання: бронежилети, каски, аптечки, зимовий одяг, 
зимове паливо, ковдри, системи GPS, прилади нічного бачення, ноутбуки в жорсткому корпусі, 
каски, індивідуальні аптечки.

Велика 
Британія

немає

2014-2015
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ДОПОМОГА В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ
Defense Cooperation Agency

Медична допомога 
та обладнання

Збройні Сили

Різне обладнання для ЗСУ. США

немає

2014-20016

ПІДТРИМКА КООРДИНАТОРА ПРОЕКТІВ ОБСЄ В УКРАЇНІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

немає немає

Люксембург: 2014–2016, 30 000 євро. 
Литва: 2015–2016, 69 000 євро. Відрядження Координатора проектів ОБСЄ в Україні і внески на 
поточні проекти.

Люксембург, 
Литва

99 000

2014–2016

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
ПАРЛАМЕНТОМ І ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ПРО СПІЛЬНІ РАМКИ 
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ПІДТРИМКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ 
СПРОМОЖНОСТІ
Європейський Парламент

Парламентський 
і громадський 

контроль

Верховна Рада

Європарламент і Рада домовились співпрацювати для:
•	 забезпечення ефективного виконання конституційних функцій Верховної Ради України – 
законодавчої, контролюючої та представницької
•	 підвищення якості українського парламентаризму, підвищення прозорості, передбачуваності, 
ефективності та відкритості процесу роботи Верховної Ради України
•	 Реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

http://www.europarl.europa.eu/the-president/resource/static/files/mou_ep-vru_030715.pdf

Донор

Європейський 
парламент

Сума (євро)

немає

Період

2015–2017
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RADА: ПІДЗВІТНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ
Фонд «Східна Європа»

Парламентський 
і громадський 

контроль

Парламент

Програма RADA має сприяти подальшому зміцненню дієвої і незалежної законодавчої влади 
в Україні та ширшій участі громадян у процесах розробки державної політики. До конкретних 
завдань програми належать допомога народним депутатам у розбудові відносин з виборцями 
та вдосконаленні своїх представницьких функцій, розширення заходів громадської просвіти та 
моніторингу діяльності народних депутатів, що має забезпечити їхню кращу підзвітність, а також 
забезпечення більшої незалежності парламенту за рахунок більш досконалого дотримання норм 
його діяльності.

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine/democracy-human-rights-and-
governance

США

немає

2013–2018

РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕФОРМ – ПІДТРИМКА КОНСТИТУЦІЙНОЇ, 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ТА ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
Інститут Медіа Права

Парламентський 
і громадський 

контроль

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

немає Європейський
Союз

410 000

2014-2016

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО МОНІТОРИНГУ 
КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
Transparency International Moldova

Парламентський 
і громадський 

контроль

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

немає Європейський
Союз

400 000

2013–2015

ПІДТРИМКА НАЦІОНАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Парламентський 
і громадський 

контроль

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Заохочення різних форм діалогу в суспільстві і між урядом та суспільством у контексті реформ, прав 
людини і правосуддя.

ОБСЄ

53 300

немає
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Парламентський 
і громадський 

контроль

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Сприяння перегляду та вдосконаленню стратегії громадянського суспільства в Україні. ОБСЄ

65 000

немає

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УРЯДУ УКРАЇНИ  
ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ  
У ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Парламентський 
і громадський 

контроль

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

немає ОБСЄ

121 300

немає

ДОПОМОГА У РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЧНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ 
УРЯДОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Парламентський 
і громадський 

контроль

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Сприяння розробці стратегічної основи для взаємодії між державою та організаціями 
громадянського суспільства, забезпечення ефективної участі організацій громадянського 
суспільства у процес формування державної політики.

ОБСЄ

146 100

немає

РОЗВИТОК В УКРАЇНІ ЖУРНАЛІСТИКИ З ВІДПОВІДАЛЬНИМ ПІДХОДОМ  
ДО ВИСВІТЛЕННЯ КОНФЛІКТІВ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Парламентський 
і громадський 

контроль

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Забезпечення розвитку журналістики з відповідальним підходом до висвітлення конфліктів і 
безпеки журналістів у зонах конфліктів згідно з кращими міжнародними практиками.

ОБСЄ

399 800

немає
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ОНОВЛЕННЯ АЛЬМАНАХУ
ДКЗС, ЦДАКР

Парламентський 
і громадський 

контроль

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

Оновлення попередніх альманахів сектору безпеки з урахуванням подій 2014–2016 рр. Донор

Швейцарія

Сума (євро)

10 000

Період

немає

СПІДОМЕТР УКРАЇНА-ЄС: КОНСТИТУЦІЙНА ТА СУДОВА РЕФОРМИ
Центр політико-правих реформ

Парламентський 
і громадський 

контроль

Громадянське 
суспільство  

та ЗМІ

«Спідометр» показує хід виконання зобов’язань держави у трьох ключових сферах: конституційній 
реформі, судовій реформі та реформи органів прокуратури.

Європейський
Союз

218 885

2014–2017

ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ  
І ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ
Координатор проектів ОБСЄ в Україні, ДКЗС

Парламентський 
і громадський 

контроль

Міністерство 
оборони і Комі-

тет Верховної 
Ради з питань 
національної 

безпеки та 
оборони

немає ОБСЄ

100 000

2016

ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ДКЗС

Парламентський 
і громадський 

контроль

Парламент, 
громадянське 

суспільство

Оновлення збірки законів про сектор безпеки України різними мовами. Швейцарія

10 000

2006–

РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТЕЙ ПАРЛАМЕНТУ
ДКЗС

Парламентський 
і громадський 

контроль

Парламент,
РНБО

Розбудова спроможностей апарату, розгляд законодавства з усіх аспектів нагляду, співпраця  
з багатьма комітетами.

Швейцарія

10 000

2016–
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ РСБ
ДКЗС і Центр Разумкова

Парламентський 
і громадський 

контроль

Центр 
Разумкова, 

громадянське 
суспільство

Програма пропонує документування та аналіз реформування сектору безпеки в Україні з позицій 
громадянського суспільства протягом початкового періоду у два роки, в ідеалі – починаючи з липня 
2015 р.
•	Вісім доповідей про поточний стан і конференцій з оцінки потреб з міжнародною участю
•	Публікація звітів (матеріалів) конференцій
•	Вісім комплектів рекомендацій на основі висновків конференцій
•	Відкрита публікація на спеціальному сайті повних даних програм співпраці, що стосуються РСБ і 

керівництва сектором безпеки 
•	Викладення на веб-сайті Бібліотеки кращих практик
•	Повний доступ до законодавства і політичних документів, що стосуються сектору безпеки
•	Публікація двох представницьких опитувань громадської думки щодо уявлень про керівництво 

сферою безпеки.

Нідерланди

482 272

2015–2017

ОЦІНКА СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ І ДОПОМОГА ЄС З 2010 р.
NTU International A/S

Державне 
управління

Незалежні 
органи нагляду

Головне завдання – здійснити огляд стану справ у сфері статистики після використання допомоги 
ЄС з 2010 р.
Конкретні завдання цієї оцінки стосуються необхідності дати чітку картину статистики в Україні 
(статус ДССУ, її функції і завдання, фінансові ресурси, сильні та слабкі сторони тощо), щоб краще 
визначити сфери, де ЄС міг би допомогти Україні у наступному періоді. Ця оцінка ґрунтуватиметься 
на переконливих даних, зібраних в рамках послідовних проектів ЄС Twinning, виконаних під час 
останнього періоду. В рамках цього проекту команда NTU:
Оцінить досягнення та результати проектів twinning: Розгляне, чи покращились за цей період збір, 
підготовка й поширення статистичних даних, і оцінить ступінь виконання запланованих досліджень 
і заходів;
Виявить основні складнощі та перешкоди, що заважають реалізації проектів;
Оцінить вплив проектів twinning на передачу європейських стандартів у методології;
Оцінить передачу кращих практик ЄС і їх сприяння покращенню якості та обробки статистичних 
даних (результати досліджень, збір та обробку даних, аналіз тощо); 
Оцінить, наскільки ці статистичні продукти покращили ефективність і моніторинг державної 
політики;
Оцінить поточну незалежність і доброчесність ДССУ порівняно зі стандартами ЄС і виявить пробіли 
між двома системами;
Визначить нинішній статус і функції ДССУ, фінансові ресурси, сильні та слабкі сторони сектору;
Виробить рекомендацій ДССУ з подальшої підтримки сектору та відповідальних установ; 
Підготує план розвитку сектору, включаючи основні завдання і негайні кроки (план інституційного 
розвитку, функціональний огляд тощо);
Виробить рекомендації ЄС з підтримки Україні у модернізації її сектору статистики згідно з 
вимогами Угоди про асоціацію;
Визначить необхідність втручання ЄС і засоби, що мають бути використані для цієї мети.

http://ntu.eu/news/365/ntu-has-been-awarded-the-eu-funded-project-evaluation-of-the-statistics-
sector-in-ukraine-and-eu-assistance-provided-since-2010.html?page_id=315

Європейський 
Союз

40 617

2015–2016
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КОНСУЛЬТАЦІЇ МО УКРАЇНИ З УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУР І ПРОЦЕСІВ
Велика Британія

Державне 
управління

Збройні Сили

На цей час 60 військових аудиторів навчені затвердженим міжнародним стандартам, і МО України 
повідомило про відчутні успіхи у виявленні корупційних практик. Додаткові аудитори та фахівці 
будуть підготовлені у найближчому майбутньому. Управління внутрішнього аудиту Великої Британії 
незабаром проведе зовнішню оцінку українських військових аудиторських органів – це стане 
фундаментом для подальшої допомоги. Спеціальний радник з питань оборони також надає поради 
й допомогу у створенні структур, потрібних для зменшення ризику корупції у процесі оборонних 
закупівель – ключовій області ризику (в уряді), якою, очевидно, доведеться займатись майбутньому 
діючому уряду.

Донор

Велика 
Британія

Сума (євро)

немає

Період

немає

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБОРОНИ
Велика Британія, США, Польща

Державне 
управління

Збройні Сили

У зв’язку з поточною кризою, яка виявила брак надійного оборонного потенціалу, є бажання 
реформувати ЗСУ. Раніші дискусії з міністрами оборони дозволяють зробити припущення про деякі 
організаційні реформи, наприклад, Міністерство оборони і Генеральний штаб невдовзі можуть 
об’єднати; для більш радикальних реформ доведеться чекати вирішення поточної політичної кризи. 
Це може включати пропозиції докорінних реформ і збільшення інвестицій у слабкі наразі оборонні 
можливості. Після обговорення з керівництвом Ради національної безпеки та оборони цю роботу 
може очолити міжнародна (США, Велика Британія, Польща) група радників, яка працюватиме з 
українськими посадовцями.

Велика 
Британія

немає

немає

ПОСИЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Рада Європи

Державне 
управління

Судові органи

Завдання: 1. Підтримати судові реформи в Україні в тому, що стосується покращення розгляду 
справ у судах, статистики, витрати часу у судах; 2. Надання допомоги для реформування української 
адвокатури і системи безкоштовної правової допомоги. 
N.B. проект ще не виконується; тривають дискусії між Радою Європи і Делегацією ЄС щодо 
визначення заходів. Фінансується ЄС через Програмні рамки співпраці РЄ/Східного партнерства 
ЄС (PCF).

Європейський 
Союз

2 000 000

2015–2016

КОНТРАБАНДА НАРКОТИКІВ І ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
INL, Держдепартамент

Державне 
управління

Судові органи

Відділ правоохоронної діяльності реалізує програми технічної допомоги, пов’язані з покращенням 
правоохоронної діяльності та верховенства права в Україні, а також співпрацею США з Україною 
і боротьбою з міжнародною злочинністю. Зокрема, він фінансує групу радників заступника 
Генерального прокурора з реформування Генеральної прокуратури.

США

немає

немає
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Проект/орган реалізації Тематика Головний 
партнер

ПІДТРИМКА ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВРЯДУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ
ОЕСР, SIGMA

Державне 
управління

немає

Регулярна інституційна технічна консультативна підтримка у таких сферах, як: реформа управління 
державними фінансами, реформа прокуратури, реформа державної служби, адміністративна 
реформа тощо.

Європейський
Союз

9 000 000

2015–

АНАЛІЗ РСБ УКРАЇНИ
Академія Фольке Бернадотта (FBA)

РСБ Різні

Швеція здійснила аналіз реформ українського сектору безпеки за допомогою Національної 
контактної групи з реформування сектору безпеки (NCSSR), що включає такі урядові відомства: 
Академія Фольке Бернадотта (FBA), шведська поліція, шведська прокуратура, Національна судова 
адміністрація Швеції, Збройні сили Швеції, Шведське агентство міжнародного розвитку (Sida) і 
шведська Пенітенціарно-виправна служба. Аналіз було передано уряду Швеції 1 грудня 2015 р. 
Зараз NCSSR чекає відповіді уряду на рекомендації, надані у доповіді.

Швеція

63 000

2015

ЖІНКИ ТА ПОСЕРЕДНИЦТВО
La Strada 

Вирішення, 
недопущення 

конфліктів  
і діалог

Міністерство 
освіти і науки 

України

Проект має на меті створення можливостей для відповідних учасників процесів миротворчості, 
вирішення конфліктів і посередництва між конфліктуючими групами та громадами, звертаючи 
увагу на жінок і внутрішньо переміщених дівчат. В його рамках будуть організовані навчання для 
інструкторів Національної мережі тренерів з посередництва і вирішення конфліктів і співпраця 
з відповідними державними установами, зокрема, Міністерством освіти і науки України і 
відповідними органами місцевої влади.

https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-funded-projects-in-ukraine-2015-2016

Велика Британія

176 843

2015–2016
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5. ПРОЕКТИ ЗА ДОНОРАМИ

АЛБАНІЯ Проект Стор. 

Норвегія, Албанія, Хорватія, Греція, 
Люксембург, Португалія, Туреччина

Проходження військової служби НАТО-Україна 49

АВСТРАЛІЯ Проект Стор. 

Австралія Професійна військова освіта для Збройних Сил України 35

Австралія Підтримка Збройних Сил України 50

Велика Британія, Німеччина, Канада, Литва, 
Латвія, Австралія, Данія

Трастовий фонд командування, управління, зв’язку 
і комп’ютерних мереж (С4) НАТО-Україна

32

АВСТРІЯ Проект Стор. 

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні  
(СММ ОБСЄ)

45

БОЛГАРІЯ Проект Стор. 

Болгарія, Естонія, Словаччина, Туреччина, 
США

Трастовий фонд медичної реабілітації НАТО-Україна 70

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
(СММ ОБСЄ)

45

КАНАДА Проект Стор. 

Канада Навчання суддів правам людини 53

Канада Суддівська освіта для економічного зростання 61

Канада Проект реформування системи ювенальної юстиції 
в Україні (UJJRP)

62

Канада Якісна й доступна правова допомога 62

Канада Захист прав людини в судах 54

Канада Проект реформування системи ювенальної юстиції 
в Україні

69

продовження
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КАНАДА продовження Проект Стор. 

Данія, Канада, Чехія, Данія, Франція, 
Німеччина, Угорщина, Литва, Словаччина, 
Велика Британія, США

Програма удосконалення військової освіти (DEEP) України 30

Велика Британія, Німеччина, Канада, Литва, 
Латвія, Австралія, Данія

Трастовий фонд командування, управління, зв’язку 
і комп’ютерних мереж (С4) НАТО-Україна

32

США, Велика Британія, Канада, Литва Багатостороння спільна комісія (MJC) 28

РАДА ЄВРОПИ Проект Стор. 

Рада Європи Зміцнення системи підзвітності судів в Україні 63

Європейський Союз і Рада Європи Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні 67

ХОРВАТІЯ Проект Стор.

Норвегія, Албанія, Хорватія, Греція, 
Люксембург, Португалія, Туреччина

Проходження військової служби НАТО-Україна 49

ЧЕХІЯ Проект Стор. 

Чехія Співпраця в галузі правосуддя/верховенства права 
та підтримка підготовки/навчання для Міністерства юстиції 
України

65

Чехія Співпраця поліції в освіті та навчанні 33

Данія, Канада, Чехія, Данія, Франція, 
Німеччина, Угорщина, Литва, Словаччина, 
Велика Британія, США

Програма удосконалення військової освіти (DEEP) Україна 30

ДАНІЯ Проект Стор. 

Данія Співпраця ВПС 33

Данія Співпраця сухопутних військ за програмами LOGEX 
і LOGREP

35

Данія Програма розбудови доброчесності через NBAP 21

Данія Програма «Демократизація, права людини і розвиток 
громадянського суспільства»

55

Данія Програма доброго врядування і прав людини 61

Данія Стипендії українцям 32

Данія Підтримка реформи кримінального судочинства в Україні 63

Данія Справи ветеранів 50

продовження
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ДАНІЯ продовження Проект Стор.

Данія, Канада, Чехія, Франція, Німеччина, 
Угорщина, Литва, Словаччина, Велика 
Британія, США

Програма удосконалення військової освіти (DEEP) України 30

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
(СММ ОБСЄ)

45

Польща, Нідерланди, Данія Трастовий фонд з логістики та стандартизації НАТО-Україна 31

Велика Британія, Німеччина, Канада, Литва, 
Латвія, Австралія, Данія

Трастовий фонд командування, управління, зв’язку 
і комп’ютерних мереж (С4) НАТО-Україна

32

Різні, Німеччина, Данія Програма підвищення кваліфікації (PDP) НАТО за участі 
України

32

ЕСТОНІЯ Проект Стор. 

Болгарія, Естонія, Словаччина, Туреччина, 
США

Трастовий фонд медичної реабілітації НАТО-Україна 70

Естонія Проект розробки спеціальної навчальної програми для 
українських урядовців, відповідальних за комунікацію, 
у співпраці з українським кризовим медіа центром.

41

Естонія Курси першої допомоги 71

Естонія Фінансування участі п’яти українських правоохоронців, які 
займаються кіберзахистом/ кіберзлочинами, в семінарі 
з кіберзахисту

48

Естонія Військова медицина 71

Естонія Проект ОЕСР з розслідування податкових злочинів 
в Україні

20

Естонія Реабілітація поранених військовослужбовців 50

Естонія, Європейський Союз, Литва Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (HRMMU) 56

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні  
(СММ ОБСЄ)

45

Румунія, Угорщина, Естонія Трастовий фонд з кіберзахисту НАТО-Україна 48

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ Проект Стор. 

Європейський Парламент Меморандум про взаєморозуміння між Європейським 
Парламентом і Верховною Радою України про спільні 
рамки парламентської підтримки та підвищення 
інституційної спроможності

74
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ Проект Стор. 

Естонія, Європейський Союз, Литва Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (HRMMU) 56

Європейський Союз Допомога у підвищенні ефективності систем аналізу 
ризиків і злочинів Державної прикордонної служби України

25

Європейський Союз Громадянська кампанія проти катувань і жорстокого 
поводження в Україні

56

Європейський Союз Знищення боєприпасів серії ПФM1 в Україні 52

Європейський Союз Розробка законодавчої та організаційної бази на основі 
міжнародних стандартів прав людини для захисту прав 
людини, з наголосом на боротьбі з поганим поводженням

56

Європейський Союз Програма співробітництва поліції Східного партнерства 24

Європейський Союз Залучення громадянського суспільства до моніторингу 
конфлікту інтересів

74

Європейський Союз Посилення правових можливостей вразливих груп 
суспільства захищати свої права

68

Європейський Союз Забезпечення доступу до правосуддя шляхом надання 
безоплатної правової допомоги та впровадження високих 
стандартів захисту прав людини в Україні

66

Європейський Союз КМЄС: Місія Європейського Союзу з реформування 
цивільного сектору безпеки України (КМЄС в Україні)

44

Європейський Союз Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги 
Молдові та Україні (EUBAM)

26

Європейський Союз Оцінка статистики в Україні і допомога ЄС з 2010 р. 77

Європейський Союз Боротьба з корупцією 20

Європейський Союз Допомога гуманітарному розмінуванню в Україні 51

Європейський Союз Підвищення підзвітності при фінансуванні гендерної 
рівності – Партнерство ЄС-ООН з гендерної рівності 2011–
2015 рр.

60

Європейський Союз Міграція та контроль кордону 26

Європейський Союз Підтримка пенітенціарної реформи (від карального 
до реабілітаційного підходу)

68

Європейський Союз Забезпечення рівності – колективний підхід до зміцнення 
рівності й протидії дискримінації в Україні

57

Європейський Союз Реанімаційний пакет реформ – підтримка конституційної, 
антикорупційної та законодавчої реформи в Україні

74

Європейський Союз Сприяння впровадженню європейських стандартів прав 
людини на регіональному і національному рівні

57

Європейський Союз Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму 
судової влади в Україні

78

Європейський Союз Зміцнення потенціалу адвокатів з питань вітчизняного 
застосування положень Європейської Конвенції прав 
людини» (ЄКПЛ) та переглянутої Європейської соціальної 
хартії

55

продовження
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ продовження Проект Стор. 

Європейський Союз Зміцнення ролі громадянського суспільства у захисті прав 
вразливих груп правопорушників в Україні

55

Європейський Союз Підтримка для покращення врядування й управління 79

Європейський Союз Проект підтримки реформ у сфері юстиції в Україні («super-
twinning») (AAP 2010)

64

Європейський Союз Підтримка ЗМІ, захист даних і врядування (РЄ) 48

Європейський Союз Підтримка політики у сфері контролю кордону 25

Європейський Союз Проект Twinning: Впровадження європейських стандартів 
з метою зміцнення інституційної спроможності Секретаріату 
(апарату) Уповноваженого з прав людини українського 
Парламенту

57

Європейський Союз Проект Twinning: Оптимізація роботи судів цивільної 
і кримінальної юрисдикції відповідно до кращих європейських 
практик (Вищий спеціалізований суд України)

55

Європейський Союз Спідометр Україна-ЄС: Конституційна та судова реформи 76

Європейський Союз і Рада Європи Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні 67

Європейський Союз, Угорщина, Латвія, 
Польща, Словаччина, Румунія

Співробітництво Східного партнерства у боротьбі проти 
незаконної міграції – підтримка плану дій з виконання 
Празького процесу (Проект EAP-SIPPAP)

26

Європейський Союз, Угорщина, Словаччина, 
Румунія

Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-
Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 рр. і Програма 
транскордонного співробітництва ЄІС 2014-2020 рр.

24

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
(СММ ОБСЄ)

45

ФІНЛЯНДІЯ Проект Стор. 

Фінляндія Передача в дар зимових наметів 71

Фінляндія Партнерський трастовий фонд НАТО 50

Фінляндія ОБСЄ – Інтерактивна тренувальна програма протидії 
корупції в Україні та Молдові

22

Фінляндія Запит матеріальної підтримки 71

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні  
(СММ ОБСЄ)

45

Швеція, Фінляндія, Норвегія, Латвія План дій Ради Європи для України (2008–2011) і наступні 
Плани дій (2012–2014) і (2015–2017)

59
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ФРАНЦІЯ Проект Стор. 

Данія, Канада, Чехія, Франція, Німеччина, 
Угорщина, Литва, Словаччина, Велика 
Британія, США

Програма удосконалення військової освіти (DEEP) Україна 30

Франція Безпека виборів 56

Франція Розмінування 52

Франція Підтримка Збройних Сил України 35

НІМЕЧЧИНА Проект Стор. 

Данія, Канада, Чехія, Франція, Німеччина, 
Угорщина, Литва, Словаччина, Велика 
Британія, США

Програма удосконалення військової освіти (DEEP) УкраїнИ 30

Німеччина Недопущення/стабілізація громадянських криз 46

Німеччина Розчищення від вибухових боєприпасів 53

Німеччина Медикаменти та медична техніка 71

Німеччина Підтримка Збройних Сил України, допомога у військовому 
навчанні

35

Німеччина, Польща, Литва Підтримка Державної фіскальної служби (ДФС) України 
у підсиленні елементів єдиного контролю кордону у митній 
сфері

28

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
(СММ ОБСЄ)

45

Швейцарія, Німеччина Керівництво сектором безпеки і гуманітарне розмінування 
(включаючи вибухові залишки війни і нерозірвані 
боєприпаси)

52

Швейцарія, Німеччина Підтримка СММ ОБСЄ через Женевський міжнародний 
центр з гуманітарного розмінування

52

Велика Британія, Німеччина, Канада, Литва, 
Латвія, Австралія, Данія

Трастовий фонд командування, управління, зв’язку 
і комп’ютерних мереж (С4) НАТО-Україна

32

Німеччина, Данія та ін. Програма підвищення кваліфікації (PDP) НАТО за участі 
України

32

ГРЕЦІЯ Проект Стор. 

Греція Семінар з поліцейської співпраці у боротьбі 
з контрабандою наркотиків і незаконним переміщенням 
людей

27

Норвегія, Албанія, Хорватія, Греція, 
Люксембург, Португалія, Туреччина

Проходження військової служби НАТО-Україна 49
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УГОРЩИНА Проект Стор. 

Данія, Канада, Чехія, Франція, Німеччина, 
Угорщина, Литва, Словаччина, Велика 
Британія, США

Програма удосконалення військової освіти (DEEP) України 30

Європейський Союз, Угорщина, Латвія, 
Польща, Словаччина, Румунія

Співробітництво Східного партнерства у боротьбі проти 
незаконної міграції – підтримка плану дій з виконання 
Празького процесу (Проект EaP-SIPPAP)

26

Європейський Союз, Угорщина, Словаччина, 
Румунія

Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-
Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 рр. і Програма 
транскордонного співробітництва ЄІС 2014–2020 рр.

24

Угорщина Англійська мовна підготовка військового спрямування 36

Угорщина Англійська мовна підготовка військового спрямування 36

Угорщина Експертні консультації з переходу Збройних Сил 
на професійну основу

36

Угорщина Експертні консультації з переходу Збройних Сил 
на професійну основу

36

Угорщина Підвищення ефективності при перетині кордону 
на українсько-угорській ділянці кордону

25

Угорщина Підвищення ефективності при перетині кордону 
на українсько-угорській ділянці кордону

26

Угорщина Медичне лікування і реабілітація 72

Румунія, Угорщина, Естонія Трастовий фонд з кіберзахисту НАТО-Україна 48

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» Проект Стор. 

Міжнародний фонд «Відродження» Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя» 58

ІРЛАНДІЯ Проект Стор. 

Ірландія Участь України у навчальних курсах, організованих 
Постійними силами оборони Ірландії

36

ІТАЛІЯ Проект Стор. 

Італія Підтримка Збройних Сил України 37

ЯПОНІЯ Проект Стор. 

Японія Екологічні гібридні автомобілі для нової патрульної поліції 
у Києві

70

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
(СММ ОБСЄ)

45
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ЛАТВІЯ Проект Стор. 

Європейський Союз, Угорщина, Латвія, 
Польща, Словаччина, Румунія

Співробітництво Східного партнерства у боротьбі проти 
незаконної міграції – підтримка плану дій з виконання 
Празького процесу (Проект EAP-SIPPAP)

26

Латвія Стипендія BALDEFCOL 29

Латвія Капеланська служба 37

Латвія План співробітництва, схвалений МО Латвії та України 29

Латвія Створення капеланської служби 37

Латвія Створення психологічної служби 37

Латвія Курси вивчення англійської мови 28

Латвія Мовна підготовка 37

Латвія Медична допомога та реабілітація 72

Латвія Офіцерська освіта 29

Латвія Психологічна допомога ЗСУ 29

Латвія Навчальні курси зі стратегічних комунікацій 33

Латвія Підтримка створення системи управління 28

Латвія Навчання сержантів 38

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні  
(СММ ОБСЄ)

45

Швеція, Фінляндія, Норвегія, Латвія План дій Ради Європи для України (2008–2011) і наступні 
Плани дій (2012–2014) і (2015–2017)

59

Велика Британія, Німеччина, Канада, Литва, 
Латвія, Австралія, Данія

Трастовий фонд командування, управління, зв’язку 
і комп’ютерних мереж (С4) НАТО-Україна

32

ЛИТВА Проект Стор. 

Данія, Канада, Чехія, Франція, Німеччина, 
Угорщина, Литва, Словаччина, Велика 
Британія, США

Програма удосконалення військової освіти (DEEP) України 30

Естонія, Європейський Союз, Литва Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (HRMMU) 56

Німеччина, Польща, Литва Підтримка державної фіскальної служби (ДФС) України 
у підсиленні елементів єдиного контролю кордону у митній 
сфері

28

продовження
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ЛИТВА продовження Проект Стор. 

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
(СММ ОБСЄ)

45

Литва Стипендія BALTDEFCOL 38

Литва Передача в дар обладнання 72

Литва Гуманітарна допомога ЗСУ 72

Литва Навчання сержантів 38

Литва Підтримка реформ у сфері юстиції у Молдові та Україні 67

Литва Навчання та освіта ЗСУ 38

Литва Лікування і реабілітація поранених військовослужбовців 72

Люксембург, Литва Підтримка Координатора проектів ОБСЄ в Україні 73

Велика Британія, Німеччина, Канада, Литва, 
Латвія, Австралія, Данія

Трастовий фонд командування, управління, зв’язку 
і комп’ютерних мереж (С4) НАТО-Україна

32

США, Велика Британія, Канада, Литва Багатостороння спільна комісія (MJC) 28

ЛЮКСЕМБУРГ Проект Стор. 

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
(СММ ОБСЄ)

45

Люксембург Безпека журналістів і репортерська діяльність під час 
кризи

44

Люксембург Семінар зі стратегічних комунікацій з судовими 
та правоохоронними органами України в Люксембурзі

67

Люксембург, Литва Підтримка Координатора проектів ОБСЄ в Україні 73

Норвегія, Албанія, Хорватія, Греція, 
Люксембург, Португалія, Туреччина

Проходження військової служби НАТО-Україна 49

МАЛЬТА Проект Стор. 

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні  
(СММ ОБСЄ)

45
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НАТО Проект Стор. 

НАТО Програма співпраці НАТО з Україною «Наука заради миру 
та безпеки»

44

НАТО Обмін даними про повітряну обстановку НАТО (ASDE) – 
співпраця з Україною

30

НАТО Публічна дипломатія, стратегічні комунікації 30

НІДЕРЛАНДИ Проект Стор. 

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
(СММ ОБСЄ)

45

Нідерланди BATLS/BIUPAMA 73

Нідерланди Підтримка освіти та навчання 39

Нідерланди Зміцнення здатності громад обмежувати насилля  
й захистити цивільних

45

Нідерланди Інструмент інформування та моніторингу РСБ 77

Нідерланди Початок справжнього національного діалогу в Україні 47

Нідерланди Затребуваність правосуддя 64

Нідерланди Реформа правоохоронних органів в Україні 66

Нідерланди MATRA 14–15 53

Нідерланди Оборонний ознайомчий курс Нідерландів 39

Нідерланди Верховенство права для стабілізації в Україні:  
Розгляд причин і наслідків конфлікту

65

Нідерланди Зміцнення діалогу в громадянському суспільстві  
та з урядовими діячами в Україні з гуманітарних питань

54

Польща, Нідерланди, Данія Трастовий фонд з логістики та стандартизації НАТО-Україна 31
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НОРВЕГІЯ Проект Стор. 

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
(СММ ОБСЄ)

45

Норвегія Зменшення ризику корупції в системі управління кадрами 
Міністерства оборони (МО) України

20

Норвегія Зміцнення і захист прав дітей в Україні 57

Норвегія Підтримка верховенство права в Україні 68

Норвегія Підтримка Збройних Сил України 39

Норвегія, Албанія, Хорватія, Греція, 
Люксембург, Португалія, Туреччина

Проходження військової служби НАТО-Україна 49

Швеція, Фінляндія, Норвегія, Латвія План дій Ради Європи для України (2008–2011) і наступні 
Плани дій (2012–2014) і (2015–2017)

59

ОБСЄ Проект Стор. 

ОБСЄ Розвиток правової та правозахисної освіти 58

ОБСЄ Допомога у розробці стратегічної основи для взаємодії 
між урядом та організаціями громадянського суспільства 
в Україні

75

ОБСЄ Допомога Уряду України у реабілітації місцевостей, 
забруднених вибухонебезпечними залишками війн 
та боєприпасами

51

ОБСЄ Допомога прикордонникам у боротьбі з тероризмом 25

ОБСЄ Співпраця у боротьбі з тероризмом, організованою 
злочинністю та іншими загрозами безпеці

41

ОБСЄ Протидія тероризму 42

ОБСЄ Реформа кримінального судочинства 68

ОБСЄ Кіберзлочинність 49

ОБСЄ Розробка оцінки національних ризиків відмивання грошей 
і фінансування тероризму

42

ОБСЄ Підвищення стандартів суддівського навчання 43

ОБСЄ Посилення переслідування за злочини, пов’язані 
з незаконним переміщенням людей за допомогою 
інформаційних технологій, в Україні

28

ОБСЄ Збільшення уваги до гендерних проблем в умовах 
конфлікту в Україні

60

ОБСЄ Вдосконалення інституційної спроможності Уряду України 
та громадянського суспільства для ефективної співпраці 
у процесах прийняття рішень

75

продовження
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ОБСЄ продовження Проект Стор. 

ОБСЄ Сприяння єдності судової практики адміністративних судів 
України

68

ОБСЄ Активніше реагування України на міграцію внаслідок 
конфлікту

27

ОБСЄ Гендерне насильство 60

ОБСЄ Допомога реінтеграції демобілізованих 
військовослужбовців у суспільство

50

ОБСЄ Допомога правовим школам у захисті прав людини 58

ОБСЄ Допомога у попередженні та переслідуванні незаконного 
переміщення людей і кіберзлочинів

27

ОБСЄ Допомога Україні у попередженні відмивання грошей 
і фінансування тероризму

42

ОБСЄ Покращення недопущення катувань і жорстокого 
поводження в Україні

57

ОБСЄ Підвищення технічної спроможності українського Уряду для 
очищення прибережних вод Чорного й Азовського морів 
від вибухонебезпечних залишків війн (ERW)

51

ОБСЄ Національний діалог в Україні 47

ОБСЄ Організована злочинність 69

ОБСЄ I етап 43

ОБСЄ Очищення від вибухонебезпечних залишків війн 
та ракетного палива

52

ОБСЄ Зміцнення демократичного контролю за сектором безпеки 
і Збройними Силами України

76

ОБСЄ Підтримка виявлення, відстеження й переслідування 
корупції в Україні

22

ОБСЄ Підтримка національного діалогу заради реформ, 
справедливості та розвитку

46

ОБСЄ Розвиток в Україні журналістики з відповідальним підходом 
до висвітлення конфліктів

75

ОБСЄ Підтримка національного діалогу 75

ОБСЄ Забезпечення верховенства права і прав людини 
у законодавчій і судовій практиці

43

ОБСЄ Підтримка розробки реформи поліції в Україні 43

ОБСЄ Вдосконалення національної стратегії громадянського 
суспільства в Україні

75
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ПОЛЬЩА Проект Стор. 

Європейський Союз, Угорщина, Латвія, 
Польща, Словаччина, Румунія

Співробітництво Східного партнерства у боротьбі проти 
незаконної міграції – підтримка плану дій з виконання 
Празького процесу (Проект EAP-SIPPAP)

26

Німеччина, Польща, Литва Підтримка Державної фіскальної служби (ДФС) України 
у підсиленні елементів єдиного контролю кордону у митній 
сфері

28

Польща Боротьби з корупцією 23

Польща Програма співробітництва Міністерства оборони 40

Польща Програма співробітництва Міністерства юстиції 41

Польща Програма НАТО-Україна з розбудови доброчесності 21

Польща Надання обладнання 73

Польща Навчання та освіта українських військових посадових осіб 39

Польща, Нідерланди, Данія Трастовий фонд з логістики та стандартизації НАТО-Україна 31

ПОРТУГАЛІЯ Проект Стор. 

Норвегія, Албанія, Хорватія, Греція, 
Люксембург, Португалія, Туреччина

Проходження військової служби НАТО-Україна 49

РУМУНІЯ Проект Стор. 

Європейський Союз, Угорщина, Латвія, 
Польща, Словаччина, Румунія

Співробітництво Східного партнерства у боротьбі проти 
незаконної міграції – підтримка плану дій з виконання 
Празького процесу (проект EaP-SIPPAP)

26

Європейський Союз, Угорщина, Словаччина, 
Румунія

Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-
Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 рр. і Програма 
транскордонного співробітництва ЄІС 2014–2020 рр.

24

Румунія Розбудова інституційних спроможностей українських 
поліцейських сил

43

Румунія Зміцнення інституційних спроможностей Національної 
гвардії України

42

Румунія Підтримка Збройних Сил України 50

Румунія Програма навчання по відбудові та відновленню після 
конфліктів

40

Румунія, Угорщина, Естонія Трастовий фонд з кіберзахисту НАТО-Україна 48



94

СЛОВАЧЧИНА Проект Стор. 

Болгарія, Естонія, Словаччина, Туреччина, 
США

Трастовий фонд медичної реабілітації НАТО-Україна 70

Данія, Канада, Чехія, Данія, Франція, 
Німеччина, Угорщина, Литва, Словаччина, 
Велика Британія, США

Програма удосконалення військової освіти (DEEP) України 30

Європейський Союз, Угорщина, Латвія, 
Польща, Словаччина, Румунія

Співробітництво Східного партнерства у боротьбі проти 
незаконної міграції – підтримка плану дій з виконання 
Празького процесу (Проект EAP-SIPPAP)

26

Європейський Союз, Угорщина, Словаччина, 
Румунія

Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-
Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 рр. і Програма 
транскордонного співробітництва ЄІС 2014-2020 рр.

24

Словаччина Навчання з протипіхотних мін 49

Словаччина Розбудова українського громадянського суспільства 
шляхом зміцнення спроможності українських НУО, а також 
урядових установ в галузі реформування сектору безпеки

44

ШВЕЙЦАРІЯ Проект Стор. 

Швейцарія Оновлення альманаху 76

Швейцарія Реформа розвідки 23

Швейцарія Оновлення законодавства 76

Швейцарія Програма демобілізації і реінтеграції НАТО, етапи 1 і 2 51

Швейцарія Розбудова спроможностей Парламенту 76

Швейцарія Недопущення незаконного переміщення людей 27

Швейцарія Відновлення врядування і примирення у вражених 
конфліктом громадах

47

Швейцарія, Німеччина Керівництво сектором безпеки і гуманітарне розмінування 
(включаючи вибухові залишки війни і нерозірвані 
боєприпаси)

52

Швейцарія, Німеччина Підтримка СММ ОБСЄ через Женевський міжнародний 
центр з гуманітарного розмінування

52

ШВЕЦІЯ Проект Стор. 

Латвія, Японія, Європейський Союз, Естонія, 
Данія, Німеччина, Болгарія, Фінляндія, 
Швеція, Литва, Норвегія, Люксембург, Мальта, 
Австрія, Нідерланди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
(СММ ОБСЄ)

45

Швеція Базова підтримка Центру Разумкова 45

Швеція Бюджетний процес з урахуванням гендерних питань 
в Україні

59

продовження
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ШВЕЦІЯ продовження Проект Стор. 

Швеція Міжнародна навчальна програма (ITP)  
Регіональний курс з гендерного насильства

60

Швеція Співпраця в галузі національної оборони 40

Швеція Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок 
та домашнім насильством в Україні

59

Швеція Верховенство права у місцевому врядуванні 33

Швеція Аналіз РСБ України 79

Швеція Робоче навчання РСБ для персоналу КМЄС 34

Швеція Допомога з метою оцінки можливого відкриття 
представництва в Україні

60

Швеція Підтримка Convictus Україна (Триступенева програма 
реінтеграції у суспільство громадян, які перебувають 
на випробувальному терміні, та звільнених з місць 
позбавлення волі) – І етап

65

Швеція Проект боротьби з корупцією в Україні 22

Швеція, Фінляндія, Норвегія, Латвія План дій Ради Європи для України (2008–2011) і наступні 
Плани дій (2012–2014) і (2015–2017)

59

ТУРЕЧЧИНА Проект Стор. 

Болгарія, Естонія, Словаччина, Туреччина, 
США

Трастовий фонд медичної реабілітації НАТО-Україна 70

Норвегія, Албанія, Хорватія, Греція, 
Люксембург, Португалія, Туреччина

Проходження військової служби НАТО-Україна 49

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Проект Стор. 

Данія, Канада, Чехія, Франція, Німеччина, 
Угорщина, Литва, Словаччина, Велика 
Британія, США

Програма удосконалення військової освіти (DEEP) України 30

Велика Британія Консультації МО України з удосконалення структур 
і процесів

78

Велика Британія Боротьба з корупцією 23

Велика Британія Будуємо мости заради реформ і довіри 21

Велика Британія Розбудова доброчесності 21

Велика Британія Цивільна реформа 49

Велика Британія Конфлікт у ЗМІ і ЗМІ в конфлікті: донесення дражливих 
питань через ЗМІ

45

Велика Британія Трансформація оборони 78

продовження
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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ продовження Проект Стор. 

Велика Британія Обладнання для ЗСУ 73

Велика Британія Реформа Міжнародного кримінального суду 
та міжнародного гуманітарного права

61

Велика Британія Стратегічна комунікація 41

Велика Британія Підтримка ЗСУ 40

Велика Британія Підтримка Міністерства оборони України 41

Велика Британія Технічна допомога Уряду України 22

Велика Британія Україна: праця заради відповідальності й доступу 
до правосуддя

65

Велика Британія Стратегії вирішення і недопущення конфліктів 
в українському прикордонні

46

Велика Британія Жінки та посередництво 79

Велика Британія Трастовий фонд Світового банку 23

Велика Британія, та ін. Програма безпеки регіонального повітряного простору 
(RASP): початковий етап

34

Велика Британія, Німеччина, Канада, Литва, 
Латвія, Австралія, Данія

Трастовий фонд командування, управління, зв’язку 
і комп’ютерних мереж (С4) НАТО-Україна

32

США, Велика Британія, Канада, Литва Багатостороння спільна комісія (MJC) 28

США Проект Стор. 

Болгарія, Естонія, Словаччина, Туреччина, 
США

Трастовий фонд медичної реабілітації НАТО-Україна 70

Данія, Канада, Чехія, Данія, Франція, 
Німеччина, Угорщина, Литва, Словаччина, 
Велика Британія, США

Програма удосконалення військової освіти (DEEP) України 30

США Доступ до правосуддя і прав людини для боротьби 
з ксенофобією та расизмом

54

США Громадяни в дії 34

США Боротьба з незаконним переміщенням дітей 24

США Боротьба з незаконним переміщенням людей 27

США Проект боротьби з незаконним переміщенням людей 25

США Реформа кримінального права, боротьба з незаконним 
переміщенням людей і розвиток адвокатури

62

продовження
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США продовження Проект Стор. 

США Програма «Справедливе, підзвітне, незалежне 
та відповідальне правосуддя» («Справедливе 
правосуддя» – FAIR)

66

США Надзвичайний фонд глобальної безпеки 42

США Підтримка ICITAP Україні 47

США Контрабанда наркотиків і правоохоронна діяльність 78

США Нерозповсюдження, боротьба з тероризмом, розмінування 
і пов’язані програми

51

США Підтримка OPDAT Україні 64

США Реагування на порушення прав людини та посилення 
правової спроможності громадян і правозахисників 
в Україні (Програма «Права людини в дії»)

55

США RADА: підзвітність, відповідальність, демократичність 74

США Допомога в галузі безпеки 73

США Українська ініціатива з підвищення впевненості (UCBI) 46

США, Велика Британія, Канада, Литва Багатостороння спільна комісія (MJC) 28

немає Проект Стор. 

немає Підвищення кваліфікації адвокатів з питань застосування 
незаконних методів дізнання

67

немає Участь жінок як рівних партнерів у миротворчій діяльності 
в Україні

59

немає Права людини і правосуддя 54

немає Програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» 69

немає KIE, зміцнення спільних зусиль громадянського суспільства 
та парламенту у боротьбі з масштабною політичною 
корупцією

20

немає Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України 
з наголосом на дотриманні права на охорону здоров’я 
та медичну і медичну допомогу

58

немає Підвищення правових знань молоді при контактах 
з поліцією

53

немає Реформи в Україні 34

немає Інтеграція у суспільство осіб, які відбувають (відбули) 
покарання у пенітенціарних закладах України

69



Координатор проекту: Валентин Бадрак, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння

Комп’ютерне макетування: Марк Канарський

НАДРУКОВАНО: ……………………………………..

Наклад 500 екз.

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА РЕФОРМУВАННЯ 
СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПРОЕКТІВ РСБ
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