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ЄВРОСОЮЗ СПІЛКУЄТЬСЯ З УКРАЇНСЬКОЮ МОЛОДДЮ

Нещодавно оголошений новий конкурс для українських 
старшокласників став ще одним з багатьох фінансованих 
ЄС проектів та програм, спрямованих на залучення та під-
тримку зв’язків з молоддю в Україні.  

ЄС підтримує європейський вибір України та прагне співпрацю
вати з нею задля  пошуку європейських шляхів вирішення її про
блем. В цьому контексті особливого значення набувають осо
бисті контакти та спілкування між людьми. 
Ентузіазм української молоді щодо Європейського Союзу та єв
ропейських прагнень України є надзвичайно великим. Ми ба
чимо цей ентузіазм в тих 500 Євроклубах, що діють в різних міс
цях України. 
Розбудова мережі Євроклубів в Україні розпочалася у 1995 році. Вони створювалися за прикладом по
дібних організацій в Європі та Росії. Євроклуби відігравали важливу роль у країнах ЄС та країнахкан
дидатах на вступ до ЄС, виступаючи інформаційними джерелами та активно поширюючи  європейські 
цінності серед молоді. Схожу місію вони виконують і в Україні. 
Саме Євроклуби  та їх діяльність стали темою зустрічі за круглим столом, організованої в рамках  фінан
сованого ЄС проекту «Європа в серцях українців» радіостанції «Наше Радіо» (див. нижче). Радіопрогра
ма «Європа в серцях українців», яка також має на меті інформувати молодь України про Європейський 
Союз, виходить в ефір у Києві на частоті 107.9 FM о  08:20, 14:20 та 18:20 по буднях, а о 18.00 в неділю 
звучить півгодинне токшоу. 
Молоді українці отримують стипендії Еразмус Мундус, що дозволяють їм навчатися в європейських уні
верситетах. Зовсім недавно відкрився Національний Темпусофіс (див. нижче), який допоможе Пред
ставництву Європейської Комісії у розповсюдженні інформації про освітні програми, що фінансуються 
ЄС, включаючи  Еразмус Мундус та Темпус. 

УКРАЇНСЬКІ ШКОЛЯРІ ДІЗНАЮТЬСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЄС
 
26 березня 2009 року в Донецьку  відбулася презентація  про-
екту «Всеукраїнське змагання з європейської інтеграції». 

Проект фінансується Європейським Союзом, а виконує його До
нецький молодіжний дебатний центр. 
Метою проекту є підвищення поінформованості української мо
лоді про відносини між Україною та Європейським Союзом, зо
крема, про програми фінансової та технічної допомоги, а також 
заохочення молодого покоління до участі у діючих програмах ЄС.  
У презентації проекту взяв участь керівник відділу політики, преси 
та інформації Представництва Європейської Комісії в Україні Дірк 
Шюбель, який зазначив: «Я вражений тим бажанням, з яким моло
ді українці прагнуть дізнатися якомога більше про Європейський Союз. Я побачив цей ентузіазм під час мого 
візиту до університетів країни, де у мене була можливість зустрітись та поговорити з українською молоддю“. 
Проект передбачає проведення всеукраїнського конкурсу серед школярів загальноосвітніх шкіл. Змаган
ня буде проведено у два етапи. Під час першого етапу 2026 травня 2009 року учасники пройдуть те
стування в мережі Інтернет. Восени у Києві відбудеться другий етап, до участі в якому будуть допущені 27 
команд, що наберуть найбільшу кількість балів у кожному з регіонів країни за результатами тестування. 
Командапереможець поїде до однієї з країн Європейського Союзу, де матиме  можливість познайоми
тись з діяльністю організацій та установ ЄС.  
Взяти участь у змаганні можуть учні  віком  від 14 до 17 років з будь якої загальноосвітньої школи Укра
їни. Команди мають складатись з трьох учнів і одного вчителя. 
Для участі необхідно зареєструватись на Інтернетсайті  www.europanostra.info та у призначений день 
виконати завдання тесту. Наразі, бажаючі можуть зареєструватися на зазначеному Інтернетсайті та прой
ти онлайнтестування, щоб випробувати свої сили. Переможців  змагання в кожній області визначатиме 
комп’ютерна програма.  
Контактна особа: Андрій Донець, e-mail: debate@cent.dn.ua

НОВиНи СПІВПРАцІ З ЄС
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ЄВРОКЛУБи ЗУСТРІЛиСЯ З МОЛОДДЮ КиЄВА 

31 березня 2009 року в Києві в рамках спільного проек-
ту Представництва Європейської Комісії в Україні та станції 
«Наше Радіо» під назвою «Європа в серцях українців» від-
булася зустріч активістів Євроклубів зі студентською молод-
дю. На зустрічі представники провідних Євроклубів України 
ознайомили учнів та студентів з метою і формами роботи 
Євроклубів у сучасному інтерактивному форматі.

На форумі виступили представники Європейської Комісії, проекту 
ЄС «Підтримка мережі Євроклубів України», координатори Євро
клубів України та інші. Для учасників зустрічі Євроклуби підготува
ли презентації та інтерактивні ігри, спрямовані на покращання  знань про  ЄС.
Головною метою Євроклубів є залучення молоді до реалізації європейського вибору України, втілення єв
ропейських стандартів молодіжної політики, впровадження демократичних цінностей і розвиток грома
дянського суспільства в Україні. Євроклуби  інформують молодь з питань євроінтеграції, впроваджують 
програми неформальної освіти, спрямовані на поглиблення знань про європейську інтеграцію. Вони також 
сприяють викладанню європейських студій у навчальних закладах, активно залучаються до розвитку міс
цевої молоді та виконують інші суспільно важливі  функції.   
Радіостанція «Наше Радіо» за фінансової підтримки Європейського Союзу реалізує спільний радіопроект 
«Європа в серцях українців», спрямований на розповсюдження у молодіжному середовищі актуальної ін
формації про Європейський Союз, діяльність Європейської Комісії в Україні, висвітлення відносин та  про
грам України та ЄС. 
Щоденно по радіо транслюються програми, присвячені діяльності ЄС, де обговорюються такі питання як 
партнерство УкраїнаЄС, переваги та можливості для української молоді, детальна інформація про  про
грами та проекти Європейського Союзу в Україні. Також «Наше Радіо» транслює щотижневе токшоу за учас
тю спеціальних гостей, що мають обговорювати пов’язані з ЄС теми.
Контактна особа: Вікторія Орбу, e-mail:  orbu@nasheradio.ua 

ІНФОРМАцІЙНиЙ ДЕНЬ ПРОГРАМи ТЕМПУС-2009 В УКРАЇНІ

3 квітня 2009 року відбувся перший Інформаційний день, 
організований Національним Темпус-офісом  в Україні. Се-
мінар на тему «Можливості фінансування вищої освіти в 
Україні», організований у тісній співпраці з Представниц-
твом Європейської Комісії в Україні і  Міністерством освіти і 
науки України, проведено у Київському міському педагогіч-
ному університеті ім. Б.Д. Грінченка.

Інформаційний семінар став для вищих навчальних закладів чу
довою можливістю ознайомитись з перспективами участі у дру
гому конкурсі пропозицій в рамках програми Темпус IV й дізнати
ся більше про організаційні та практичні аспекти процесу відбору та реалізації проекту. Семінар відкрили 
офіційні особи Представництва Європейської Комісії в Україні, Міністерства освіти і науки України та Ки
ївського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка. 
На заході було презентовано основні зміни, затверджені для другого конкурсу програми Темпус IV. Учас
ники семінару одержали інформацію про результати участі українських вищих навчальних закладів у пер
шому конкурсі програми Темпус IV та інші програми у сфері вищої освіти, що фінансуються і здійснюються 
в Україні, зокрема, Еразмус Мундус та Вікно зовнішньої співпраці програми Еразмус Мундус.  
Під час Інформаційного Дня програми Темпус  вперше було офіційно презентовано Національний Тем
пусофіс в Україні (НТО), що фінансується Євросоюзом. НТО покликаний допомогти Європейській Комісії 
та українським національним органам влади у впровадженні програми  Темпус та  інших програм ЄС у сфе
рі модернізації і реформування вищої освіти.
Інститут лідерства, інновацій та розвитку (IЛІР), який буде виконувати завдання НТО, було обрано на конкурс
ній основі за результатами відкритого тендеру, організованого Європейською Комісією серед активних укра
їнських організацій в сфері реформування вищої освіти. НТО в Україні буде діяти як платформа для взаємодії 
між Представництвом Європейської Комісії в Україні, Міністерством освіти і науки України та Агенцією ЄС з 
питань освіти, аудіовізуальної продукції та культури (EACEA), що відповідає за реалізацію програми Темпус.
Контактна особа: Ірина Костюк, e-mail: tempus@ilid.org.ua 

НОВиНи СПІВПРАцІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні



№ 26 
8 квітня 
2009 

НОВиНи ПРОЕКТІВ , ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС
НАВЧАЛЬНиЙ СЕМІНАР З ВиКРиТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ВиПАДКІВ КОРУПцІЇ

20 березня спільний проект Європейського Союзу та Ради Європи «Підтримка належного вряду-
вання: проект проти корупції в Україні» та Міністерство внутрішніх справ України зібрали більше 
100 працівників міліції на навчальний семінар з викриття та розслідування випадків корупції.

Відповідно до рекомендацій Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO), міжнародних стандартів та 
кращого досвіду, цей навчальний семінар мав на меті розширити можливості співробітників Міністерства 
внутрішніх справ у боротьби з корупцією.
Чотири експерти з Європейської Комісії (представники Латвії, Словенії, Великої Британії, Італії), співробіт
ники центрального та регіональних офісів Антикорупційного бюро, Головного департаменту по боротьбі з 
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету фінансового моніторингу 
та Генеральної прокуратура України обговорили проблеми виявлення та розслідування корупційних зло
чинів, включаючи спеціальні техніки розслідування, фінансові розслідування та захист свідків. Було де
тально розглянуто питання міжвідомчого співробітництва та його координації. Учасники поділилися влас
ним успішним досвідом боротьби з корупцією та обмінялися думками щодо необхідності зміни правової 
бази. В ході практичного обговорення учасникам семінару були представлені конкретні кейси.
Навчальний посібник з викриття та запобігання випадкам корупції, розроблений Міністерством внутрішніх 
справ України, було надруковано та розповсюджено серед учасників семінару за фінансової підтримки 
проекту Євросоюзу.
Контактна особа: Роман Шлапак, електронна пошта: roman.chlapak@coe.int 

ЄС ПІДТРиМАЄ РОЗРОБКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТиКи В УКРАЇНІ

31 березня  під час стартової зустрічі відбулося офіційне від-
криття проекту Тwinning  «Підтримка розробки та впровад-
ження транспортної політики в Україні». Проект з бюджетом 
€ 1 млн фінансується Євросоюзом і буде реалізовано до жов-
тня 2010 року. 

Стартову зустріч відкрив міністр транспорту і зв’язку України Йо
сип Вінський разом із послами Німеччини та Австрії в Україні. 
Промовці підкреслили важливість тісних стосунків між Україною, 
ЄС та його країнами. Пан Петер Мюкенхаузен, керівник проекту, та 
пані Габріела Фріц,  радник проекту Тwinning, представили власне 
проект, головні результати та кроки до їх досягнення.
Метою проекту є надання підтримки Міністерству транспорту і зв’язку України задля покращання процесу 
розробки та впровадження транспортної політики. Це має підвищити ефективність та результативність ро
боти транспортної сфери, і таким чином проект стане важливим внеском у сталий економічний та соціаль
ний розвиток країни. 
Спільна робота буде зосереджена на розробці транспортної стратегії; аналізі варіантів управління інфра
структурою та її фінансування; ціноутворенні та тарифікації в транспортній галузі; інституційній реформі на 
залізниці, морському транспорті, внутрішніх водних шляхах, громадському транспорті та в авіації; буде де
тально проаналізовано законодавчу базу.
Цей проект в рамках програми Тwinning реалізується у співробітництві між Німецьким федеральним Мі
ністерством транспорту, будівництва та міських справ, Австрійським федеральним Міністерством транс
порту, інновацій та технологій та Міністерством транспорту і зв’язку України.
Контактна особа: Назарій Атаманчук, e-mail: ataman@mtu.gov.ua
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УРОКи ФІНАНСОВОЇ КРиЗи ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 

Проект Європейського Союзу «Посилення сектора фінансо-
вих послуг України» провів 31 березня  перший форум екс-
пертів, на якому було обговорено уроки фінансової кри-
зи для України. Зокрема, мова йшла про причини кризи, що 
носить глобальний характер; програму антикризових за-
ходів, запроваджених органами державної влади; хід дис-
кусії, щодо необхідних  наглядових реформ; прогноз впливу 
кризи на розвиток міжнародної й національної фінансової 
системи у майбутньому; можливі наслідки кризи для фінан-
сових установ, ринків і наглядової політики  в Україні.

Про наслідки кризи, від яких потерпає Україна, свідчать такі аспек
ти: падіння світової економіки негативно вплинуло на прибутки українських експортерів через зниження 
цін на сталь, а відсутність банківського кредитного ресурсу поставила багато українських банків в залеж
ність від валютного фінансування.
Ситуація на світовому фінансовому ринку сприяла початку широкого діалогу між представниками централь
них банків та органів фінансового нагляду стосовно вживання необхідних для подолання кризи заходів. 
В той же час, ситуацію в Україні можна розглядати як можливість виправити ті нестійкі тенденції, що ви
никли за більш сприятливих умов. 
Міжнародним досвідом розв’язання зазначених проблем поділився Робін Макконахі, директор Capital 
Markets Partners , член Міжнародної консультативної комісії Oxford Analytica, який 20 років працював на 
державній службі Великої Британії і зараз є міжнародним радником з питань державних фінансів та фі
скальної політики. На форумі також виступив Майкл Хьюіт, експерт проекту з ринків капіталу, один з іні
ціаторів проведення форуму у Києві. Пан Хьюіт  понад 20 років працював у Банку Англії, а від 1994 року є 
міжнародним консультантом з питань ринків капіталу і фінансового регулювання.
У роботі форуму взяли участь Ігор Шумило, виконавчий директор з економічних питань Національного 
банку України, Віктор Суслов, голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, та Микола 
Бурмака, член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Спільною темою виступів всіх учас
ників форуму стали  наслідки і уроки фінансової кризи для України.
Контактна особа: Марина Малік, e-mail:: m.malik@fs-euproject.org 

ОФІцІЙНО ЗАВЕРШЕНО ПЕРШиЙ ПРОЕКТ ЄС В РАМКАХ ПРОГРАМи TWINNING,

3 квітня 2009 року в рамках фінансованого ЄС проекту про-
грами Twinning під назвою «Зміцнення управлінських та за-
конодавчих засад регулювання енергетичної сфери у роботі 
Національної комісії регулювання електроенергетики Укра-
їни (НКРЕ)» відбувся завершальний семінар. 

На семінарі були присутні посол, голова Представництва Євро
пейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, голова На
ціональної комісії регулювання електроенергетики України Вале
рій Кальченко, начальник Головного управління державної служ
би України Тимофій Мокренко. Президент Італійської регуляторної 
агенції з питань електроенергетики Алесандро Ортіс та голови ди
пломатичних місій Італії та Чехії в Україні представили країни ЄС, що виступали партнерами цього проекту 
Twinning. 
На пресконференції було представлено результати успішної реалізації проекту, бюджет якого склав 
€ 1,1 млн, включаючи впровадження найкращого досвіду, підвищення потенціалу та рівня професійності 
співробітників НКРЕ. 
Цей проект став першим фінансованим ЄС проектом в рамках програми Twinning в Україні. Подібні проекти  
надають можливість представникам країн ЄС працювати в інших країнах, зокрема, в Україні, в сфері роз
будови державних інституцій. Для виконання проектів Тwinning у країні, де вони реалізуються, протягом 
всього часу впровадження проекту необхідна присутність радника (держслужбовця з країни ЄС).

НОВиНи СПІВПРАцІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні
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ЄС ТА ОБСЄ ПЕРЕДАЮТЬ цЕНТРАЛЬНІЙ ВиБОРЧІЙ КОМІСІЇ  
ІНФОРМАцІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

7 квітня 2009 року Європейський Союз та координатор проек-
тів ОБСЄ в Україні передали центральній виборчій комісії (цВК) 
інформаційно-технічне обладнання для допомоги у створенні 
державного реєстру виборців.

В рамках проекту ОБСЄ в Україні, що фінансується декількома доно
рами, відповідним установам було передано 951 комп’ютер та 557 
мультифункціональних принтерів. Обладнання необхідне для впро
вадження державного реєстру виборців та забезпечення роботи 775 
установ, що підтримують ведення реєстру виборців по всій країні.
Інформаційнотехнічне обладнання загальною вартістю € 1,6 млн 
євро профінансоване ЄС. Європейський Союз підтримує цей проект 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні разом з Канадською агенцією з міжнародного розвитку, Шведсь
кою агенцією з розвитку міжнародного співробітництва, Ірландською державною програмою допомоги, 
Фондом стратегічних програм Міністерства закордонних справ та з питань Співтовариства Великої Бри
танії.
Контактна особа: Мар’яна Матковська, e-mail: maryana.matkovska@osce.org  

АНОНСи ПРОЕКТІВ , ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС
23 КВІТНЯ 2009, НАцІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНи, КиЇВ
Офіційний початок проекту Міжнародної організації праці (МОП)  
«Гендерна рівність у світі праці» в Україні
У заході візьмуть участь офіційні представники Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства у 
справах сім’ї, молоді та спорту, а також Міжнародної організації праці та Представництва Європейської Ко
місії в Україні. На зустрічі буде представлено стратегію та план дій проекту МОП «Гендерна рівність у світі 
праці» в Україні.
Контактна особа: Сергій Савчук, e-mail: savchuk@ilo-dp.kiev.ua 

23 КВІТНЯ 2009, АДМІНІСТРАТиВНиЙ ОФІС ПРОГРАМи, КиЇВ
Захід проекту  Twinning в космічній галузі
Координатори проекту Twinning повідомлять про перші підсумки року інтенсивної роботи в космічній га
лузі . Очікується, що участь у заході візьмуть голови дипломатичних місій, представники уряду, голова та 
інші високопосадовці Національного космічного агентства України, представники космічної галузі, а також 
представники ЄС, європейського, французького та німецького космічних агентств. 
Перша година зустрічі буде присвячена церемонії відкриття, а друга —  надасть можливість команді проекту 
презентувати досягнуті результати та програму на наступний рік. В рамках заходу експерти та їх українські 
колеги зможуть обговорити роботу та досягнуті результати проекту.
Контактна особа: Андре Мусін-Пушкін, e-mail: andre.m-pouchkine@wanadoo.fr

23-24 КВІТНЯ 2009, НАцІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРи УКРАЇНи, КиЇВ
Модульний тренінг з викриття, розслідування та засудження корупційних злочинів
Організатор заходу  спільний проект ЄС та Ради Європи проти корупції в Україні (UPAC), проект Організації 
економічної співпраці та розвитку «Покращання можливостей розслідування та засудження корупційних 
дій в Україні» у співпраці з Національною академію прокуратури України.
Програма тренінгу підготовлена міжнародними експертами за допомогою українських експертів і передба
чає моделювання ситуацій, пов’язаних з викриттям та розслідуванням корупційних злочинів. Програма пе
редбачає обмін досвідом та навичками викриття, техніки розслідування та взаємної правової допомоги.
Контактна особа: Роман Шлапак, e-mail: roman.chlapak@coe.int

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці ЄС в Україні».  
Проект фінансується Європейським Союзом і виконується агенцією KEY Communications.
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