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Про Універсальний кодекс поведінки
● Універсальний кодекс поведінки — це (обов'язковий) мінімум очікуваних і 

неприйнятних стандартів поведінки у всіх проєктах і просторах Вікімедіа.

● Розробка УКП була однією з основних рекомендацій стратегії руху Вікімедіа, яка 

була опублікована у травні 2020 року.

● Текст УКП був опублікований раніше цього року. Він став результатом першої фази 

консультацій — тривалих обговорень та зустрічей — із вікімедійними спільнотами та 

організаціями (афіліатами).

● Друга фаза консультацій зі спільнотою зосередилася на тому, як на практиці 

застосовувати (виконувати, {{lang-en|enforce}}) цей кодекс. Її результатом є 

інструкція із застосування (Enforcement Guidelines), яка опублікована для огляду 

спільнотою.



Огляд інструкції із застосування

● Редакційний Комітет другої фази наполегливо працював над розробкою 

проєкту інструкції із застосування.

● Зараз триває етап огляду проєкту інструкції із застосування (EDGR), який 

триватиме до 17 жовтня.

● Долучайтеся до обговорень! Ви можете обрати бажану мову та спосіб участі. 

Дискусії проходять у багатьох проєктах Вікімедіа різними мовами.



Відкриті 
питання

Редакційний Комітет задав 
такі запитання, на які 
шукаємо відповіді протягом 
періоду огляду проєкту 
інструкції



Питання 1
Куди потрібно направляти скарги [на порушення кодексу 

поведінки], яка інстанція / орган / судова влада має їх 
розглядати?



Вопрос 2 — Правила оскарження

● Чи повинен «Комітет U4C» також приймати рішення за окремими 
питаннями або розглядати апеляції?

● Коли має бути можливість подати апеляцію за порушення кодексу 
поведінки? 

● Яку поведінку чи докази ми хотіли б побачити перш ніж подавати 
апеляцію? 

● Хто повинен займатися процесом апеляції (оскарження?)
● Як часто має бути дозволено оскаржити рішення УКП про 

порушення? 



Питання 3
● Наскільки окремі проєкти Вікімедіа мають мати право 

вирішувати, як вони будуть забезпечувати застосування 
кодексу поведінки?



Питання 4 — Склад «Комітету U4C»

● Наш поточний рекомендований список користувачів включає (але не 
лише): чек’юзери, приховувачі (ревізори), бюрократи, адміністратори 
локальних проєктів, члени арбітражних комітетів, працівники Фонду 
Вікімедіа, представники афіліатів тощо.

● Чи варто сформувати тимчасовий комітет на час створення «Комітету 
U4C»?



Питання 5
Чи варто об’єднати глобальні комітети з поведінки, такі як 
Комітет із технічного кодексу поведінки, у пропонований 
«Комітет U4C»?
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Ваша черга!
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Які маєте запитання? Які 
зауваги чи побоювання маєте 
щодо проєкту інструкції із 
застосування?



Запрошуємо 
продовжити дискусії на 
Мета-Вікі

     Дякуємо!


