
 
 
 
 
 
 

 

ЄС ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ ОБЛАШТУВАТИ ПРОЗОРІ ТА НАДІЙНІ КОРДОНИ 
Співпраця між Євросоюзом та Держприкордонслужбою України (ДПСУ) триває вже 
протягом 8 років: ЄС підтримує прикордонників їхньому прагненні досягти до 2015 
року відповідності Шенгенським вимогам. 
Перший проект HUREMAS ("Управління людськими ресурсам") тривав з січня 2006 по 
грудень 2007 року. Його завданнями були: допомога ДПСУ в побудові інфраструктури 
для підбору гарних професіоналів, допомога в підготовці до змін, з якими стикається 
Україні на своїх кордонах і запровадження систем, що відповідають вимогам ЄС. 
4,3-мільйонний проект, спільно фінансований Євросоюзом та Держдепартаментом США, впроваджувався Міжнарод-
ною організацією з міграції та сприяв запровадженню стандартів ЄС у системі управління людськими ресурсами (для 
рядового складу). Також було відремонтовано приміщення гуртожитку для прикордонників (минулого року його 
відкрив Президент України Віктор Ющенко).  
Після результативного закінчення проекту, в 2008 році розпочався його другий етап – HUREMAS II. Його бюджет 
складає 1,1 млн євро, а сам проект триватиме до лютого 2010 р. Проект включає тренінги, забезпечення обладнанням, 
надання рекомендацій в наближенні до стандартів ЄС в доборі кадрів, а також систему кадрового розвитку для 
офіцерів ДПСУ. 
Іншою серією проектів, спрямованих на допомогу ДПСУ є BOMUK – програма покращення управління кордонами. В 
рамках проекту BOMUK-3 Голова Представництва Єврокомісії в Україні пан Жозе Мануел Пінту Тейшейра 
нещодавно взяв участь в передачі Держприкордонслужбі термовізійних біноклів. Було передано першу партію з 65 
біноклів із загальної кількості 287 комплектів на суму понад 3,5 млн євро. Загальна вартість цього обладнання складе 
понад 15 млн євро. Українська прикордонна служба стане першою у світі силовою структурою, що має таке потужне 
та досконале обладнання для потреб прикордонників. 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 
ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПРЯМУЄ  
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ 
22 січня Держприкордонслужба України в партнерстві з ЄС та Держдепар-
таментом США провели засідання Керівної Ради, де розглянули досягнення 
в реформуванні системи управління людськими ресурсами в 2008 році, а 
також обговорили плани реформування в 2009 році. 
З метою зміцнення економічного аспекту підготовки кадрів, ДПСУ спільно з 
партнерами трансформує 4-річну підготовку офіцерів, існуючу з радянських часів, 
у сучасну короткострокову програму підготовки випускників ВУЗів. За підтримки 
проекту „Посилення системи управління людськими ресурсами в Держприкордон- 
службі України” („HUREMAS-ІІ”) ДПСУ започаткувала 9-місячний навчальний курс для бакалаврів цивільних 
спеціальностей та 3-місчний курс для діючих офіцерів (у грудні 2008 р. його успішно закінчили 23 офіцери, а 
наступний набір розпочне заняття в березні 2009 р.).   
Покращене володіння англійською мовою є важливим кроком Держприкордонслужби в зусиллях до трансформації в 
службу, яка відповідає ЄС/Шенгенським нормам, що є тим стандартом, який засвідчуватиме прагнення України 
досягти відповідності в цій сфері. В цьому контексті, міжнародні консультанти з англійської мови та 4 викладачі 
Академії ДПСУ впродовж 3 місяців розробляли курс інтенсивного вивчення англійської мови для офіцерів, що 
служать на кордоні. Робоча група вивчила потреби служби в оволодінні англійською мовою, розробила учбові 
програми, тести та 2 комплекти підручників для службових потреб. Ці спеціальні підручники надрукує ДПСУ, а 
перший курс розпочнеться в лютому 2009 р. 
Європейський Союз та Держдепартамент США виділили для цього проекту 1 млн 140 тисяч євро. Проект впроваджує 
Міжнародна організація з міграції спільно з поліцією Угорщини та прикордонною службою Польщі. 
Контакти: Джеймс Дезні; е-адреса: jdasney@iom.int 
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ПРОЕКТ ЄС-ПРООН “МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ” ПРОВІВ ТРЕНІНГИ ДЛЯ 
МІСЦЕВИХ ГРОМАД 

19 грудня 2008 року проект "Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду" провів два тренінги з ефективного управління та спільного 
планування для новостворених організацій громад у Лохвицькому районі 
Полтавської області. Участь у тренінгах взяли 22 представники місцевих 
організацій (керівники, секретарі, скарбники та інші активісти), голови 
сільрад та представники районного влади.  

Тренінги мали на меті допомогти цільовим групам визначити місце і роль 
організацій громад в соціально-економічному розвитку району та надати 
базові знання в організації управління організацією громади, бухгалтерського 
обліку, визначенню пріоритетів та планування діяльності організації. 

На тренінгах громади навчилися визначати сильні та слабкі сторони своєї організації, аналізувати можливості, а також 
визначати загальні напрямки розвитку організації. Значна увага приділяється розвиткові навичок з врегулювання 
конфліктів у громаді.  

«Такі тренінги важливі не тільки для громад, але й для органів влади для розуміння проблем місцевих громад, шляхів 
вирішення цих проблем та бачення перспектив розвитку громадянського суспільства» – стверджує  І.Соболєв, 
координатор проекту від Лохвицької РДА. 

Проект місцевого розвитку розпочався у вересні 2007 року. Його фінансує Європейський Союз, а співфінансує та 
впроваджує Програма розвитку ООН за підтримки Кабінету Міністрів України. 

Контакти: Ганна Яцюк, фахівець з комунікацій проекту, е-адреса: ganna.yatsyuk@undp.org.ua 
 Для отримання детальнішої інформації див.: http://www.undp.org.ua 

НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЕС 

ЄС, ПРООН ТА SIDA РОЗПОЧАЛИ НОВИЙ ПРОЕКТ З ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ  
21 січня відбулася офіційна церемонія відкриття нового 
проекту з гендерної рівності та прав жінок. Це – спільний 
проект Євросоюзу, Програми розвитку ООН, Шведського 
агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку 
(SIDA) і українського уряду. В офіційній церемонії взяли 
участь: Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту 
пан Юрій Павленко, заступник Постійного Представника 
ПРООН в Україні пані Йоанна Казана-Вишньовецька, 
керівник першого відділу програм допомоги Представ-
ництва Єврокомісії в Україні пан Мартін Шідер, коор-
динатор програм в Україні Департаменту SIDA в Європі 
пані Мір’я Петерсен та керівник нового Проекту пані 
Лариса Кобилянська. 

3-річний проект під назвою «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» буде впроваджуватися 
Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту. Проект матиме 5 головних компонентів: впровадження 
національного механізму забезпечення ґендерної рівності, запровадження ґендерних стандартів в освіті, протидія та 
подолання насильства в сім’ях, підвищення кваліфікації державних службовців та гармонізація законодавства. 

Проект ставить перед собою мету забезпечувати не лише права жінок, а рівність можливостей і жінок, і чоловіків. Він 
тісно співпрацюватиме з 9 міністерствами та має підписані меморандуми з обласними державними адміністраціями та 
обласними радами у 8 регіонах України. Також на меті проекту – значне розширення кола партнерів, сприяння 
створенню нових ґендерних ресурсних та освітніх центрів, а також нові напрями діяльності в Україні. 

Контакти: Микола Ябченко, е-адреса: mykola.yabchenko@undp.org.ua  
 Детальніша інформація: http://gender.youthministers2008.org/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНОНСИ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 
30 січня 2009 року, Київ 
Початок фінансованого з боку ЄС проекту радіостанції “Наше радіо” – “Європа в серцях українців” 
Прес-конференція, присвячена цьому новому проектові ЄС, відбудеться 30 січня о 13.30 в прес-центрі УНІАН 
(Хрещатик, 4). В заході візьмуть участь: Богдан Болховецький, генеральний директор “Наше Радіо”, пан Дірк Шюбель, 
керівник відділу політики, преси та інформації Представництва Єврокомісії в Україні, та Руслана – українська 
співачка, переможниця Євробачення-2004. 
Проект розпочав мовлення 26 січня, і його програми можна почути о 8.20, 14.20 та 18.20 по буднях та щонеділі о 18.00 
(годинне ток-шоу). “Наше радіо” транслюється в Києві на частоті 107.9 FM. Почути он-лайн або дізнатися про частоти 
в інших регіонах можна з сайту: http://www.nasheradio.ua/  
Контакти: Інна Стасюк, е-адреса: stasyuk@nasheradio.ua 
 
Лютий 2009, Київ  
Два семінари проекту „Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі”, спільно 
фінансованого ЄС та Радою Європи  

• Семінар щодо та управління правами в сфері дистрибуції аудіовізуального контенту (у партнерстві з 
Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення,  Національною комісією з питань 
утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі та Інтерньюз-Україна) 

• Практичний семінар з бізнес-моделей для сучасних газет (у партнерстві з УАВПП, PressNow, асоціаціями 
журналістів та Національною спілкою журналістів) 

Щодо уточнення дат проведення семінарів звертайтеся до Ольги Бігун, e-адреса: Olga.BIGUN@coe.int  
 
Лютий 2009, Київ  
Тренінг та семінар в рамках проекту ЄС «Співпраця щодо довкілля Чорного моря»  

• Тренінг з плану управління для морського природоохоронного заказника "Філофорне поле Зернова" 
• Семінар “Платформа НДО у відповідності до Конвенції про захист Чорного моря від забруднень та 

Регіональної міністерської конференції" 
Щодо уточнення дат проведення цих заходів звертайтеся до Юлії Гунько, e-адреса: ecbsea@ecbsea.org 

ПРОЕКТ ЄС З РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ОГОЛОШУЄ ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ
ПАРТНЕРСТВА 
Цей фінансований з боку ЄС проект сприяє розвиткові ефективності малих і середніх підприємств (МСП) через роз-
будову інституційних можливостей головних підприємницьких інституцій, технічну підтримку МСП в розвитку екс-
порту та отриманні інвестицій, залученні іноземних інвесторів та через підвищення інтернаціоналізації бізнесу в країні. 
В рамках проекту буде здійснено шість ініціатив з розвитку партнерства для відібраних підприємств: три закордонних 
заходи та три заходи в Україні. Так звані "внутрішні" заходи включатимуть програму для покупців та інвестиційні 
форуми. Закордонні місії включатимуть відвідини виставок, торгова програму для експортерів, а також програму для 
компаній, що шукають інвесторів. Головною метою цих заходів буде допомога підприємствам у пошуку потенційних 
клієнтів та інвесторів, а також встановлення бізнес-зв’язків між компаніями України та ЄС.  
Програма подій передбачає такі заходи: 

• 31 березня – 3 квітня 2009 р. – бізнес-форум підприємств машинобудування та обладнання, поєднаний з 
INTERTOOL trade show (Київ, Україна) 

• 20-23 квітня – торгова програма для підприємств машинобудування та обладнання, поєднана з Subcontracting / 
Hannover Messe (Гановер, Німеччина) 

• 27-30 квітня – торгова програма для ІТ-компаній, поєднана з Internet World UK (Лондон, Велика Британія) 
• 18-22 травня – торгова програма для деревообробних та меблевих підприємств, поєднана з Ligna Fair (Гановер, 

Німеччина) 
• 26-29 травня – бізнес-форум для деревообробних та меблевих підприємств, поєднаний з деревообробною 

виставкою у Львові (Україна). 
Українські та іноземні компанії, що працюють в галузях ІТ-технологій, деревообробки та меблів, машинобудування та 
виробництва обладнання запрошуються до участі в запланованих заходах в Україні та за кордоном. 
 Додаткова інформація: Кен Накбар, керівник проекту, е-адреса: ken.nachbar@sme-int.com.ua або Олександр Кірілкін, 
експерт з бізнес-розвитку; е-адреса: akirilkin@gmail.com        
 Детальніше про проект: http://www.sme-int.com.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  


