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Швейцарське бюро співробітництва в Україні, що представляє Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (Міністерство закордонних справ Швейцарії) та Державний секретаріат Швейцарії з економічних
питань (Міністерство економіки Швейцарії) і координує питання технічної допомоги Швейцарії в Україні, вітає
читачів бюлетеню «Відновне правосуддя в Україні»!
У 2010–2012 рр. бюлетень видається як частина проекту «Стратегії міліції щодо попередження правопорушень серед дітей та молоді» (фаза ІІІ) та орієнтований на поширення інформації й підтримку практики
використання медіації в кримінальному процесі, а також на висвітлення інноваційних підходів у роботі інституцій системи кримінальної юстиції.
В Україні Швейцарія підтримує, зокрема, демократичний розвиток суспільства, забезпечення рівного доступу
громадян до процесів прийняття рішень, соціальної справедливості, верховенства права. Ціла низка проектів, профінансованих Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, допомагає Україні розвивати
життєздатні моделі й практики в кримінальній юстиції та в системі судочинства.
З метою розбудови ефективної системи попередження правопорушень з 2006 р. в Україні, за підтримки
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, втілювалися проекти, спрямовані на впровадження програм
відновного правосуддя в роботу органів правової системи, відпрацювання проактивної та відновної моделі профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Партнерами у впровадженні сучасних стратегій реагування на
правопорушення стали Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство
юстиції та Верховний Суд України, Національна академія прокуратури та Національна академія внутрішніх справ,
Міністерство освіти та науки, Державний департамент України з питань виконання покарань, а також громадські
організації та органи місцевої влади й самоуправління в понад 20 громадах України.
Протягом 2006–2009 рр. завдяки цій співпраці було створено підґрунтя для подальшого закріплення та
поширення успішного досвіду впровадження відновних підходів до реагування на правопорушення серед
дітей та молоді. Зокрема, до вагомих здобутків можна зарахувати:
• розробку та відпрацювання в чотирьох громадах Трирівневої моделі профілактики правопорушень серед
дітей та молоді, поширення цієї моделі у співпраці з Департаментом кримінальної міліції у справах дітей;
• впровадження у 12 громадах медіації в кримінальних справах як вагомого компонента моделі профілактики правопорушень на основі розробленого та рекомендованого Генеральною прокуратурою механізму
використання процедур примирення в кримінальному провадженні та розширення альтернативи кримінальному переслідуванню;
• відпрацювання в дев'яти вищих навчальних закладах МВС України курсу «Сучасні стратегії міліції щодо
профілактики правопорушень серед неповнолітніх» і забезпечення цих навчальних закладів необхідними
посібниками для курсантів та викладачів;
• упровадження в Національній академії прокуратури елементів курсу з відновного правосуддя та медіації
в кримінальних справах як частини системи підвищення кваліфікації прокурорів;
• розробку стратегій забезпечення життєздатності відновних практик і відновного правосуддя на рівні
громади й необхідних механізмів співпраці правової системи та громади, залучення місцевих ресурсів до
зміцнення безпеки та зниження рівня правопорушень.
У травні 2010 р. задля консолідації та поширення набутого досвіду з попередження правопорушень і впровадження відновного правосуддя було започатковано третю фазу проекту «Стратегії міліції щодо попередження правопорушень серед дітей та молоді» (2010–2012 рр.). Метою третьої фази є запровадження
європейських стандартів та механізмів попередження злочинності серед дітей та молоді, які базуються на захисті прав людини, у роботу органів правової системи, що, у свою чергу, сприятиме зниженню
рівня правопорушень серед дітей.
Більш детально про діяльність Швейцарського бюро співробітництва в Україні, про проекти у сфері юстиції та
контактну інформацію можна знайти на веб-сторінках:
www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine

Швейцарське бюро співробітництва

www.bezpekagromad.org.ua

Сайт «Співпраця міліції та громади задля безпеки»

www.rj.org.ua

Сайт «Відновне правосуддя»

www.commonground.org.ua

Сайт Українського Центру Порозуміння «Практика вирішення
конфліктів»

www.penreform.org.ua

Сайт проекту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні»

www.judges.org.ua

Центр суддівських студій

http://magnus.kiev.ua/~ces

Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу
Державної кримінально-виконавчої служби

Організація

Контактна особа

м. Київ

БО «Український Центр Порозуміння»

Роман Коваль

м. Сімферополь,
АР Крим

БО «Український Центр Порозуміння»
(Кримське представництво)
Регіональний осередок
Всеукраїнської фундації «Захист прав
дітей» у Київській обл.
ГО «Подільська агенція регіонального
розвитку»
Коаліція громадських організацій
Дрогобицько-Стрийського регіону
«Центр Відновного Правосуддя»

Ірина
Камілова

м. Біла Церква,
Київська обл.
м. Вінниця
Дрогобицький,
Стрийський райони,
Львівська обл.
м. Жмеринка,
Вінницька обл.

Інна Луценко
Наталія Величко
Марічка
Николаїшин

ГО «Ініціатива»

Святослав
Ніколайчук

м. Івано-Франківськ

Регіональна громадська організація
«Інститут права і демократичного
розвитку Прикарпаття»

Юрій
Микитин

смт Красногвардійське,
АР Крим

Агентство регіонального розвитку
«Гармонія»

Галина Садичко

м. Луганськ

«Луганська обласна група медіації»

Галина Тищенко

м. Львів

Благодійний фонд «Простір без
конфлікту»

Олеся Бік

м. Одеса

«Одеська обласна група медіації»

Інна Терещенко,
Андрій Гусєв

м. Пирятин,
Полтавська обл.

Пирятинська районна громадська
організація «Жіночі ініціативи»
Сумська обласна громадська
організація «Сумська ініціатива»

м. Суми
м. Харків

ХГЦ «Молодь за демократію»

Ірина Таран
Олександр
Калмиков
Галина Овчарова

Телефон, e-mail
(044) 537 1007, 254 4794
uccg@uccg.org.ua
(050) 917 7415
irikami@mail.ru
(095) 806 0068
Inna_lko@ukr.net
(063) 628 7785,
v.nataliia@gmail.com
(03244) 5 0355; (050) 661 1650
mpdr@mail.ru; mkddr@mail.ru
drb_teen@ukr.net
(096) 315 0267
zhmediator@gmail.com
(0342) 59 6009; 50 5675
(063) 414 6099
Yuriy555@gmail.com; mykytyn@mail.ru
(06556) 2 0894; (050) 932 6876;
(097) 350 6314
g.sadychko@mail.ru
(050) 232 2173
Galina_t@ua.fm
(050) 936 8450; (032) 233 4384
obik.space@gmail.com
(048) 728 6290; 799 6068
(066) 774 6743; (067) 725 3981
mediator_i@mail.ru
(050) 015 7747
irishataran@ukr.net
(0542) 791 330; (050) 307 1083
suminngo@ukr.net
(050) 401 8821
y_f_d@ukr.net

