
 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 
ПРОЕКТ ЄС “ПІДТРИМКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ТРАНС- 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ТЕN-T” МАЄ НА МЕТІ  
СТВОРИТИ ДОВГОСТРОКОВУ СТРАТЕГІЮ 
Прес-конференція з нагоди засідання керівного комітету цього проекту відбу-
лася 16 грудня в Києві. Заступник Міністра транспорту та зв’язку України 
Ігор Урбанський, керівник відділу програм допомоги Представництва Євро-
пейської Комісії в Україні Ханс Райн та на той  момент в.о. Голови Представ-
ництва Єврокомісії в Україні Дірк Шюбель представили проект і його 
заплановані результати представникам засобів масової інформації. 
Загальна мета проекту полягає в поліпшенні стану транспортного сектору України шляхом надання допомоги 
Міністерству транспорту та зв’язку з розробки та реалізації повномасштабної та узгодженої політики і стратегії 
транспортного сектору, що охоплює всі види транспорту та такі комплексні питання, як логістика, інтермодальні 
перевезення, процедури перетину державних кордонів тощо. 
В рамках даного проекту Міністерству транспорту та зв’язку України буде надано допомогу в розробці середньо- та
довгострокової політики і стратегії з розвитку сектору, проведенні необхідних оцінок, визначенні обсягів та
черговості необхідних інвестицій, виконанні необхідних попередніх техніко-економічних досліджень та визначенні/
реєстрації відповідних фінансових механізмів. 
Цей 25-місячний проект розпочався в серпні 2008 року і має загальний бюджет у 6 млн євро. 
Контакти: Юрате Юодснукіте, email: Jurate.Juodsnukyte@ec.europa.eu  

УКРАЇНА І ТРАНС-ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ 
Транс-європейські транспортні мережі (TEN-T) є частиною Транс-Євро-
пейських мереж TEN, створених Маастріхтською Угодою в 1992 році, щоб 
зміцнити міжнародний ринок та економічну та соціальну згуртованість. 
Транс-Європейські транспортні мережі доповнюють подібні мережі в 
телекомунікаціях (eTEN) та енергетиці (TEN-E). 
Уможливлення швидкого та легкого переміщення для людей і товарів поміж 
країнами ЄС є ключовим елементом в новій Лісабонській стратегії щодо 
конкурентоздатності та працевлаштування в Європі. В 2006 році було створе-
но Виконавчу Агенцію Транс-Європейської транспортної мережі (TEN-T EA), 
уповноважену Європейською Комісією до впровадження Програми TEN-T та управління нею. 
30 пріоритетних осей формують базис Транс-Європейських транспортних мереж. Минулого року Євросоюз
започаткував проект вартістю 6 млн євро, що називається “Підтримка інтеграції України в Транс-Європейську тран-
спортну мережу TEN-T” (див. нижче). Цей транспортний проект, що базується на секторному підході, має на меті
допомогти Україні розвивати комплексну довго- та середньо-строкову транспортну стратегію. 
В 2007 році був оприлюднений звіт, що рекомендував посилити головні транс-Європейські транспортні вісі до
країн-сусідів, включно з Україною. Цей документ рекомендує розширити географічне покриття 10 так званих "пан-
європейських коридорів", визначених на Другій пан-європейській транспортній конференції на Кріті у 1994 році.
Центральна Вісь – одна з 5 головних – проходить через всю Україну. 
 Детальніша інформація – на веб-сторінці: http://ec.europa.eu/ten

НОВИНИ ПРОЕКТІВ ЄС 
ПРОЕКТ ЄС “ЗМІЦНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК І ДІТЕЙ В УКРАЇНІ” СПРЯМОВАНО НА
БОРОТЬБУ З ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ 
Новий спільний проект ЄС та Ради Європи “Зміцнення та захист прав жінок і дітей в Україні” розпочав свою
діяльність 4 грудня в Києві. Цей новий проект має на меті покращання відповідності існуючих законів та
практики їх застосування в Україні у сфері гендерної рівності і прав дітей та запобігання сексуальній
експлуатації та жорстокому поводженню з дітьми у відповідності до Соціальної хартії (переглянутої),
Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації та інших
відповідних документів. Однією із головних цілей проекту є допомога щодо ратифікації Конвенції Ради
Європи проти торгівлі людьми.            
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ПРОЕКТ ЄС “ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДО  
ПРАВОСУДДЯ” ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 
Конференція, що відбулася 11 грудня 2008 року в Національній Академії наук 
України, презентувала результати проекту, що тривав у 2006-2008 роках на 
Вінниччині (Барський р-н), Івано-Франківщині (Коломийський р-н), Одещині 
(Білгород-Дністровський) та на Волині (Рожищенський р-н). Проект здійснював 
Творчим Центром «Каунтерпарт» у партнерстві з Інститутом громадянського 
суспільства. Фінансування проекту у сумі 445 тис. євро забезпечив Євросоюз. 
Конференцію відкрили офіційні особи Представництва Європейської Комісії, Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України та Вищого Апеляційного Суду України. 
Директор проекту Володимир Купрій презентував учасникам результати трирічної діяльності. В межах проекту
було здійснено освітню та інформаційну роботу в сільських громадах України, проведено 44 тренінги для
громадських активістів та представників влади, видано три методичні посібники з питань покращення доступу
селян до правосуддя; а також створено два третейські суди та дві шкільні служби розв’язання конфліктів. Виконавці
проекту доклали багато зусиль до розвитку законодавчих ініціатив. Нині на розгляді в Верховній Раді України
перебувають три законопроекти, спрямовані на покращення доступу населення на правосуддя. 
Проект призвів до позитивних зрушень в громадах, що взяли участь в його виконанні. Люди стали більш
обізнаними в механізмах захисту своїх прав, вони готові застосовувати ці знання в повсякденному житті; а влада та
громадські організації підвищили власну здатність розвивати третейське та мирове судочинство. 
Контакти: Оксана Тропман, e-mail: tropman@ccc.kiev.ua  

  В конференції, що відбулася в Міністерстві юстиції України, взяли участь представники Верховної Ради,
Секретаріату Президента, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики,
посольств країн-членів ЄС, Представництва Єврокомісії в Україні та численних НДО, що працюють у цій сфері. 
Проект із загальним бюджетом 1,2 млн. євро триватиме до серпня 2010 р. Він є інтегрованою частиною більшої
програми (14 млн. євро), започаткованої Євросоюзом в Україні на підтримку уряду та громадянського суспільства
країни у подоланні таких проблем як: 

- розбіжності між законодавством України та міжнародними зобов’язаннями в цій сфері; 
- гендерна упередженість в здобуванні освіти та влаштуванні кар’єри; 
- прихована чи відкрита дискримінація в процесі працевлаштування та на робочому місці; 
- високий рівень домашнього насильства. 

Контакти: Сергій Полюк, e-mail: sergey.polyuk@ec.europa.eu 

ПРОЕКТ ЄС «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ» СПРИЯЄ ДІАЛОГОВІ  ЧЕРЕЗ 
ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ НА СУМЩИНІ 
11-12 грудня в Тростянецькому, Охтирському та Липоводолинському 
районах пройшли перші Форуми місцевого розвитку, скликані в рамках 
спільного проекту ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду»  Ініціативу з проведення таких спільних засідань виявили самі 
громади-учасники проекту.  
Форуми були запроваджені як механізм підтримки в реалізації проекту та 
створення сприятливих умов для місцевого сталого розвитку, особливо через 
налагодження діалогу між місцевими громадами, владою, бізнесом та 
неурядовими організаціями.  
Серед учасників форумів були голови райдержадміністрацій та районних рад, голови сільрад та представники
громад Охтирського, Тростянецького та Липоводолинського районів, а також працівники Сумського обласного
ресурсного центру громад, створеного в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
За результатами засідань форумів прийняті рішення про включення 250 - 300 тис. грн до бюджетів районів на 2009
рік для співфінансування ініціатив громад в рамках проекту. Заплановано, що проекти громад для поліпшення умов
проживання спільно фінансуватимуться проектом (до 50%), місцевим бюджетом (від 45%) та громадами (від 5%). 
У довгостроковій перспективі регулярне проведення таких форумів сприятиме виробленню прозорих та ефективних
механізмів планування на місцевому рівні та залучення громадян до управління. 
Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» фінансується Європейським Союзом та співфінансується і
впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні. Бюджет проекту становить 13,3 млн. євро, з яких 12 млн.
надає Європейський Союз. 
Контакти: Гання Яцюк, e-mail: ganna.yatsyuk@undp.org.ua  



 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 
16 січня 2009 р, Ізмаїл, Одеська область 
Українсько-румунська зустріч експертів з гармонізації систем гідрометеорологічного моніторингу 
Зустріч проведе проект ЄС "Розвиток транскордонної співпраці у сфері інтегрованого управління водними ресурсами 
в Єврорегіоні "Нижній Дунай". 
Контакти: Ігор Студенников; e-mail: crs@crs.org.ua  
 
21 січня 2009р., Київ, Клуб Кабінету Міністрів України 
Презентація проекту “Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні” 
У презентації проекту, який виконує Програма розвитку ООН та фінансує Європейський Союз, Шведське агентство
з питань міжнародної співпраці та розвитку SIDA та ПРООН, візьмуть участь: Міністр України у справах сім’ї,
молоді та спорту Юрій Павленко, Постійний Координатор ООН в Україні Френсіс О’Доннелл, керівник Управління
програм допомоги в Україні / координатор з питань співпраці Представництва Європейської Комісії в Україні Лаура
Гараняні, представники Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. 
Контакти: Микола Ябченко, e-mail: mykola.yabchenko@undp.org.ua. 
 
Січень 2009 р. Миколаївська область 
4 семінари з ефективного управління організаціями місцевих громад для представників місцевої влади в 
пілотних районах, відібраних для участі в проекті ЄС-ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”
Заходи відбудуться за таким графіком: 

- 20 січня – Березнігувате, 
- 21 січня – Очаків, 
- 23 січня – Єланець, 
- 20 січня – Криве Озеро. 

Контакти: Ганна Яцюк, e-mail: ganna.yatsyuk@undp.org.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” 
Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net  

ЛУГАНСЬКІ МАС-МЕДІА ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОЕКТУ ЄВРОСОЮЗУ У СФЕРІ 
ВИКОРИСТАННЯ СТЕПІВ  
19 грудня 11 журналістів Луганщини відвідали об’єкти проекту ЄС “Комплексне використання земель
євразійських степів”. Експерти проекту презентували журналістам карту степних територій, де екосистеми
потребують відновлення. Ця унікальна карта стане корисним інструментом для місцевої влади, дослідників
та фермерів. В заході взяли участь 10 представників Луганської облдержадміністрації та експерти Лугансь-
кого степового заповідника. 
Головним завданням проекту є сприяння збереженню та відновленню 
степових екосистем та їх сталому менеджменту як частини життєздатної 
системи землекористування регіону. Проект впроваджується з червня 
2007 року по грудень 2009 року в Одеській та Луганській областях 
України, Кагульському районі Молдови та в Ростовській області Росій-
ської Федерації.  
Цілі проекту включають: 

- координацію зусиль міжнародних та регіональних експертів в 
галузі екологічного сільського господарства, збереження біоріз-
номаніття та розвитку екотуризму; 

- розробку методик та механізмів сталого управління степовими 
ресурсами для впровадження та відпрацювання на конкретних 
територіях; 

- пропаганду економічно доцільних та невиснажливих для біорізноманіття степів методів використання
степових ресурсів; 

- проведення заходів, що підвищують обізнаність залучених експертів та партнерів стосовно змін у законо-
давстві, обміну міжнародним досвідом тощо. 

 Детальніше: http://www.steppe.org.ua; Контактна особа: Галина Поштаренко, gposhtarenko@mottmac.com.ua 


