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ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА СПІВПРАЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З УКРАЇНОЮ 
 
Європейський Союз є найбільшим донором України. Починаючи з 1991 року Європейське
Співтовариство надало Україні допомоги на суму понад 2,5 мільярдів євро. ЄС надає Україні підтримку у
перехідних процесах в рамках дедалі зростаючої співпраці з Європою. Співпраця Європейського Союзу з
Україною відповідає завданням погодженого обома сторонами Плану дій в рамках Європейської
політики сусідства, який містить відповідні засади та пріоритети. 
В якості привілейованого партнера ЄС в рамках Європейської політики сусідства, Україна користується
перевагами Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (ЄІСП). Починаючи з 2007 року ЄІСП
перетворився на основне джерело фінансової підтримки України з боку Європейської Комісії. ЄІСП
запроваджує цільову технічну допомогу (так званий „твіннінг”), створює можливості для галузевої та
бюджетної підтримки і охоплює не лише національні, але й транснаціональні/регіональні та транскордонні
компоненти.  
Нову стратегію допомоги на 2007-2010 рр. (494 мільйони євро) було ухвалено в березні 2007 року. Програма,
відповідно до принципів національного залучення, була вироблена у тісному співробітництві з урядом України.
Головними пріоритетами стратегії є: підтримка демократичного розвитку та належного врядування; підтримка
регуляторних систем та розвиток адміністративного потенціалу; і підтримка розвитку інфраструктури. 
Фінансування в рамках ЄІСП приходить на зміну програмі технічної допомоги TACIS. Однак ціла низка
проектів TACIS і надалі працює в Україні. Ці проекти продовжують виконувати завдання програми TACIS:
зокрема, це стосується підтримки економічного розвитку приватного сектору, вирішення проблем, пов’язаних із
соціальними наслідками перехідного періоду та розвитку інфраструктурних мереж. 
Європейська Комісія тісно працює з країнами-членами ЄС та донорськими організаціями в Україні для
забезпечення ефективності технічного і фінансового співробітництва. 

ПРО ВІДДІЛ СПІВПРАЦІ 
 

Відділ співпраці Представнитва Європейської Комісії в Україні відповідає за діяльність у ділянці технічної та
фінансової співпраці ЄС з Україною та Білоруссю. Персонал відділу з 40 представників Європи та України
співпрацює з національними державними та громадськими структурами в координації та спрямуванні
різноманітної підтримки цим країнам. Керує роботою відділу пані Лаура Гараняні. 
Детальнішу інформацію можна знайти на вебсайті Представництва, зокрема на сторінці “Організаційна
структура”: http://www.delukr.ec.europa.eu/page2490.html 

НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЕС  

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ГОЛОВА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄК, ПОСОЛ США ТА КЕРІВНИК МОМ 
ВІДКРИЛИ ОНОВЛЕНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК 
 

Державна прикордонна служба України у партнерстві з Європейською Комісією, Державним 
Департаментом США, представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, нещодавно 
відзначила завершення дворічного проекту (2006-2007) під назвою „Посилення системи управління 
людськими ресурсами в Держприкордонслужбі України” („HUREMAS”) та започаткувала новий 
дворічний проект-продовження „HUREMAS 2” на 2008-2009 рр. Проект, спільно фінансований 
Євросоюзом та Держдепартаментом США, дозволив адаптувати систему управління людськими 
ресурсами відповідно до стандартів ЄС. Також було відремонтовано приміщення гуртожитку для 
прикордонників. Президент України, Голова Представництва Єврокомісії та інші учасники проекту 
зустрілися 12 березня в Навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби 
України в Оршанці, що на Черкащині.   
Для забезпечення належних умов для підготовки спеціалістів, за підтримки Європейського Союзу та 
Державного Департаменту США було повністю відремонтовано гуртожиток у Навчальному центрі в Оршанці. 
І Президент України Віктор Ющенко, і партнери проекту „HUREMAS” були надзвичайно задоволені 
результатами комплексного відновлення приміщень загальною площею близько 4 800 m². Вартість ремонту, а 
також придбання меблів, електроніки та іншого обладнання склала 2 080 000 євро.    ► 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голова Представництва Європейскої Комісії, Посол Іен Боуг, високо оцінивши результати співробітництва в 
рамках проекту „HUREMAS”, схвалив далекоглядні плани реформування служби: “Готовність 
Держприкордонслужби інвестувати в людський капітал, вдосконалювати навички і вміння своїх 
співробітників, забезпечувати їх адекватними та сучасними навчальними засобами, а також виходом у світ 
через мережу Інтернет призведе до відмінних результатів у майбутньому”. 
 

 
Учасники проекту „HUREMAS” завершили урочистості і церемонію відкриття гуртожитку підписанням
Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в рамках проекту „HUREMAS 2”. Підписуючи
Меморандум, Держприкордонслужба, ЄС, Держдепартамент США та МОМ дали урочисту обіцянку
продовжувати успішну співпрацю і ще раз підтвердили свою готовність сприяти подальшому прогресу у бік
стандартів ЄС і Шенгенської угоди та сталому реформуванню Державної прикордонної служби України. 
 
Контакти: Прес-центр  Державної прикордонної служби. E-mail: pressa@pvu.gov.ua 

 
 
 
 
 
 

ПЕРШІ СЕМІНАРИ З КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

28 лютого 2008 року у Полтаві проведено регіональний семінар на тему «Комплексне планування у сфері 
охорони здоров’я» для представників Полтавської та Харківської областей. Аналогічний семінар 
відбувся в Житомирі 4 березня.  
У роботі семінарів взяли участь представники управлінь охорони здоров’я Харківської, Полтавської та 
Житомирської обласних державних адміністрацій, головні лікарі районних та обласних лікарень.  
У ході роботи семінару було розглянуто наступні питання: 

• Чому потрібне глобальне та фінансове планування у вторинній медичній допомозі? 
• Оцінка потреб та параметри комплексного планування для реструктуризації вторинної медичної 

допомоги  
• Особливості планування ресурсів в системі охорони здоров’я України та їх вплив на реформи в галузі  
• Регіональні організації сектору здоров’я та нові форми співпраці у Фінляндії. 

2,5-річний проект “Сприяння вториній медичній реформі в Україні” стартував у серпні 2007 р. Загальна мета
проекту полягає у підтримці заходів щодо створення ефективної та доступної системи охорони здоров’я в
Україні, де важливу роль має відігравати  вторинна ланка медичної допомоги. 
http://www.eu-shc.com.ua 

http://www.eu-shc.com.ua/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В КИЄВІ ВІДБУВСЯ ФОРУМ „ІНТЕРЕСИ УКРАЇНСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
КОНТЕКСТ” 
 

11-13 березня 2008 року у Києві відбувся Форум споживачів, присвячений Всесвітньому дню прав 
споживачів. Цей форум є частиною проекту „Спільнота споживачів та громадські об’єднання” (CSCN) – 
спільної ініціативи Представництва Європейської Комісії в Україні та Програми розвитку ООН, започаткованої 
2006 року. Загальною метою проекту є посилення впливу громадянського суспільства на економічне життя 
країни згідно з європейськими стандартами. Зокрема, він покликаний сприяти розширенню доступу громадян 
до інформації про безпеку та результати незалежного тестування товарів та послуг і про права споживачів та 
механізми їх захисту, а також сприяти широкому обговоренню проблем, що стоять перед спільнотою 
споживачів в Україні. 

 
Другий форум споживачів зібрав понад 150 активістів споживацьких рухів України, в тому числі – державних
органів, що опікуються захистом прав споживачів, представників органів місцевого самоврядування, які
займаються виробленням національної політики у сфері прав споживачів, бізнес-асоціацій, які прагнуть досягти
вищих європейських стандартів надання послуг, а також європейських експертів, які поділилися сучасним
досвідом співпраці в рамках трикутника „держава-бізнес-споживач”.  
Програма Форуму передбачала обговорення сучасних проблем і викликів у сфері захисту прав споживачів,
зокрема, взаємодію різних секторів суспільства заради забезпечення інтересів споживачів. На форумі також
йшла мова про найкращий європейський досвід захисту прав споживачів, про співпрацю бізнес-асоціацій з
громадянським суспільством, про роль органів місцевого самоврядування, про процеси європейської інтеграції
та найкращі європейські споживацькі кампанії, а також про проблеми незалежного тестування та правозахисту. 
Контактна особа: Марія Савченко, e-mail: maria.savchenko@undp.org.ua  
Детальнішу інформацію про діяльність ЄС у захисті прав споживачів див. на веб-сторінці: 
http://ec.europa.eu/consumers/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПРАЦЮВАЛА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ 
ЗАКОНОДАВСТВА  
Українсько-Європейський дорадчий центр з питань законодавства (UEPLAC) завершив базову розробку та
наповнення Системи управління інформацією з питань адаптації законодавства (СУІ). Тестову версію системи
запущено за адресою http://mis.ueplac.kiev.ua для громадського обговорення. 
У системі зібрано та систематизовано інформацію та основні документи у сфері адаптації українського
законодавства до acquis communautaire (правового доробку Європейського Союзу), інформацію щодо стану
їхнього виконання та результатів моніторингу. Таким чином СУІ забезпечує відслідковування наближення
правої системи України до сумісності з правовим простором ЄС. 
В ході розробки системи використано найкращий досвід та практику нових держав-членів Європейського
Союзу, а також країн-кандидатів та країн, що залучені до процесу стабілізації та асоціації з ЄС.
Структура системи заснована на зобов'язаннях України та цілях, визначених Угодою про партнерство і
співробітництво 1994 р. та Планом дій Україна – ЄС 2005 р., а також національним законодавством та
державними програмами у сфері адаптації законодавства України до acquis ЄС.  
Contacts: office@ueplac.kiev.ua 



 
 
 
 
 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 
 
В БЕРЕЗНІ ЗАКІНЧИВ СВОЮ РОБОТУ ТРИРІЧНИЙ ПРОЕКТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В 
УКРАЇНІ 
Цей проект був продовженням попереднього проекту ЄС 
„Освіта для демократії”, який закінчився в 2002 році. 
Проект охопив п’ять компонентів: розробка навчальних 
планів і програм; підготовка вчителів; позашкільна 
діяльність; навчання дітей з особливими потребами та 
гендарна і соціальна рівність. Первинна мета проекту щодо 
введення обов’язкового курсу з громадянської освіти у 
середніх школах була модифікована у спосіб, аби 
відображати пріоритети Міністерства освіти з тим, щоб усі 
вчителі сприяли здобуттю знань з питань громадянської 
освіти.  
Проект провадив свою діяльність у місті Києві та трьох 
пілотних областях – Херсонській, Волинській та Вінницькій, 
охопивши 110 пілотних шкіл, використовуючи найкращий 
український та європейський досвід. Проект налагодив тісну 
співпрацю з 4 асоціаціями вчителів суспільних дисциплін та 
низкою інших проектів, зокрема, з проектом Світового банку 
„Рівний доступ до якісного навчання”, та з канадським 
проектом „Будуючи демократію”. 
Основними результатами проекту стало створення Навчального 
посібника для вчителів та Інформаційного довідника для 
вчителів з додатковими матеріалами на компакт-диску. Фахівці 
проекту також розробили програми підготовки з громадянської 
освіти у педагогічних університетах та інститутах 
післядипломної кваліфікації вчителів для вчителів-спеціалістів 
та неспеціалістів.  
Було розроблено навчальні модулі щодо інклюзивної освіти та рівних можливостей і соціальної рівності, а 
також концепцію громадянських знань і таблицю компетенцій для кожного рівня навчання, з детальною 
інформацією про рівень знань, навичок, ставлень та цінностей, необхідних кожному учневі. Крім того, було 
розроблено та випробувано чотири програми або модулі для вчителів. Одна з таких програм – це 72-годинний 
навчальний курс з громадянської освіти для педагогічних університетів та інститутів післядипломної 
кваліфікації для вчителів-спеціалістів з соціальних дисциплін.  
http://www.civiced.org.ua and http://www.delukr.ec.europa.eu 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 
28 березня, Київ 
КОНФЕРЕНЦІЯ "ПОКРАЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я У МІСЦЕВИХ ГРОМАДАХ:
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ" 
Український фонд "Благополуччя дітей"  в рамках проекту “Покращення громадського здоров'я шляхом
підвищення потенціалу місцевих громад”, що здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу,
проведе підсумкову конференцію "Покращення громадського здоров'я у місцевих громадах: вектори розвитку".
Конференція відбудеться 28 березня 2008 року в Києві. 
 
Контактна особа: Юлія Малієнко, Український фонд "Благополуччя дітей", maliyenko@ccf.kiev.ua

Цей електронний бюлетень видається в рамках Проекту 
„Інформаційна та PR- підтримка діяльності ЄС в Україні” 

Проект фінансується  Європейським Союзом 
та реалізується Центром громадських зв’язків “Р.А.П.І.Д” (Київ) 

Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net 


