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НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейської Комісії в Україні

співроБіТНицТво Єс Та УКраЇНи У сФЕрі БЕзпЕЧНосТі проДУКТів ХарЧУваННЯ

вступ України до соТ зумовив нові вимоги до гармонізації  
та покращання санітарних і фіто-санітарних стандартів та норм.  
в той же час, українські споживачі також виступають за 
покращання безпечності продуктів харчування в Україні.

План дій Україна-ЄС передбачає співробітництво в питан-
нях «виконання Договору в рамках СОТ із запровадження 
санітарних та фіто-санітарних заходів після вступу до СОТ, вклю-
чаючи створення центрального пункту запитів та оперативної 
інформаційної системи». Відкриття ринків ЄС для експорту 
української сільськогосподарської продукції є важливим для 
України. Сільськогосподарський сектор став єдиним в українській 
економіці, де у першому кварталі 2009 р. зареєстровано зростання (1,5%).
Останнім часом в галузі приведення законодавства України щодо безпечності продуктів харчування у 
відповідність до законодавства ЄС був помічений прогрес.  Проте  все ще не існує чіткого поділу функцій між 
роботою інспекційних та лабораторних служб,  діє система застарілих стандартів. ЄС допомагає Україні вдо-
сконалити можливості сектору безпечності продуктів харчування через програму «Виконання зобов’язань 
України щодо членства в СОТ та Європейської політики сусідства в аграрному секторі». А в рамках проекту 
ЄС-ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» ЄС підвищує обізнаність громадян у питаннях 
безпечності продуктів харчування. 
Нещодавно розпочатий проект програми Twinning з підтримки ветеринарної служби (див. нижче) також 
спрямований на підвищення безпечності продуктів харчування та ветеринарного контролю, що сприятиме 
зростанню конкурентоспроможності українських продуктів харчування тваринного походження на 
міжнародних ринках. 

проЕКТ Єс сприЯЄ поКраЩаННЮ БЕзпЕЧНосТі проДУКТів ХарЧУваННЯ

21 жовтня фінансований Єс проект програми Twinning «Надання 
допомоги українській ветеринарній службі з метою покращання 
правових та технічних аспектів системи контролю за безпечністю 
харчових продуктів» провів стартову прес-конференцію. 
проект з бюджетом у € 1,26 млн розрахований на 21 місяць 
і впроваджуватиметься Управлінням з питань ветеринарії та 
контролю за якістю харчових продуктів Данії в консорціумі  
з адміністрацією з питань безпечності харчових продуктів  
та споживчих товарів Нідерландів. 

У заході взяли участь Голова Представництва Єврокомісії Посол 
Жозе Мануел Пінту Тейшейра та Посли Нідерландів і Данії.  
Проект сприятиме захисту здоров’я населення України шляхом посилення систем контролю за безпечністю 
харчових продуктів, що допоможе підвищити їх якість та сприятиме експорту українських продуктів 
тваринного походження до ЄС.
Проект передбачає наближення законодавств України та ЄС; покращання Планів державного моніторингу 
залишків ветеринарних препаратів; розробку рекомендацій для виробників продуктів харчування та 
відповідних органів ветеринарного контролю; реалізацію в Україні, Данії, Нідерландах та Латвії навчальних 
програм з проведення перевірок продуктів харчування в хімічних лабораторіях, процедур відбору їх 
зразків, мікробіологічних критеріїв, інспекції якості м’яса, здоров’я тварин та прикордонного ветеринарного 
контролю; огляд стану та оцінку прогресу в усіх напрямках діяльності програми Twinning, що стосуються 
безпечності продуктів харчування.
Контактна особа – аллан Багге, e-mail: allan.bagge@vet.gov.ua
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НовиНи проЕКТів, Що ФіНаНсУЮТЬсЯ Єс

проЕКТ Єс з приКорДоННоГо МЕНЕДЖМЕНТУ віДзНаЧЕНо  
ДЕрЖавНоЮ приКорДоННоЮ сЛУЖБоЮ

24 вересня проект «покращання інтегрованої системи прикор-
донного менеджменту: продовження проекту посилення системи 
управління людськими ресурсами Державної прикордонної служ-
би України (HUREMAS 2)» відзначено за видатний внесок у вдо-
сконалення роботи установи.

Заступник голови ДПСУ Олександр Мельников нагородив представників 
проекту дипломами за «Активне співробітництво у покращанні 
системи управління людськими ресурсами ДПСУ у впровадженні 
проекту міжнародної технічної допомоги HUREMAS 2», а менеджера 
проекту – медаллю за «Покращання охорони державного кордону».  
Проект HUREMAS 2 фінансується ЄС та США в обсязі €1,4 млн і 
впроваджується протягом березня 2008 – лютого 2010 рр. Міжнародною організацією з міграції за підтримки 
Прикордонної служби Польщі та Національної поліції Угорщини. Проект має на меті забезпечити перетворення 
ДПСУ до 2015 року у сучасну правоохоронну службу. Це є необхідною умовою для досягнення Україною  
відповідності стандартам ЄС у цій галузі, готовності країни до сучасних і майбутніх викликів прикордонного 
менеджменту та повноправного партнерства з ЄС щодо утримання відкритих й безпечних кордонів. 
Контактна особа – Джеймс Десні, e-mail: jdasney@iom.int 

проЕКТ Єс Та раДи Європи з піДТриМКи зМі:  
рЕГУЛЮваННЯ НовиХ МЕДіа Та циФровЕ МовЛЕННЯ в УКраЇНі

У вересні спільний проект Єс та ради Європи «сприяння європейським стандартам в українському медійному 
середовищі»  організував експертний семінар з європейських стандартів у галузі нових медіа та співорганізував 
іIі-й Міжнародний форум «цифрове мовлення в Україні». 

На семінарі для 50 представників українського регулятора ЗМІ, редакторів он-лайнових медіа, асоціацій 
електронних та друкованих ЗМІ, медійних неурядових організацій,  журналістів презентовано міжнародну 
практику регулювання нових медіа. Експерти проекту представили й обговорили сучасну європейську ситуа-
цію у сфері  нових медіа та інструментів регулювання і зосередилися на стратегічних питаннях галузі, зокре-
ма, щодо захисту прав споживачів, етики, закликів до проявів нетерпимості, прав власності, оподаткування 
тощо. Співорганізаторами Третього Міжнародног форуму «Цифрове мовлення в Україні» виступили Індустрі-
альний телевізійний комітет, Незалежна Асоціація Телерадіомовників, проект ЄС та Ради Європи, Міжнарод-
на Медіа-підтримка (Данія) та фінансований USAID проект U-Media. Форум зібрав 120 представників орга-
нів влади, телерадіокомпаній, галузевих асоціацій, громадянського  суспільства та потенційних інвесторів. 
Експерти проекту ЄС представили існуючі в ЄС моделі галузевої міжвідомчої координації, що базуються на 
прозорих стратегіях співпраці приватного сектору та споживчих асоціацій. 
Детальна інформація про форум: http://www.dtvforum.org.ua.
Контактна особа – ольга сєдова  e-mail: olga.sedova@coe.int 

посоЛ ЄвроКоМісіЇ віДвіДав ФіНаНсоваНі Єс проЕКТи У ХарКівсЬКіЙ оБЛасТі 

8-10 жовтня Голова представництва Єврокомісії посол Жозе Ману-
ел пінту Тейшейра відвідав фінансовані Єс проекти у Харківській  
області. він зустрівся з представниками обласної та місцевої влади 
і взяв участь у зустрічі Мережі EUROCITIES.

Посол Пінту Тейшейра зустрівся у селі Близнюки з представниками  
проекту ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги 
в Україні». Посол відвідав Близнюківську районну лікарню, яка 
отримала в рамках проекту ЄС сучасну систему документообігу 
та управління. У місті Ізюм Посол спільно з міським головою та 
представниками фінансованого ЄС проекту «Сталий місцевий 
розвиток в Україні» провів прес-конференцію. Проект має на меті 
модернізацію інфраструктури міст Східної України. Посол також відвідав місцеву школу у селі Студенок, де 
в рамках проекту ЄС встановлено бойлери.  У Харкові Посол зустрівся з міським головою та відкрив зустріч 
мережі європейських міст EUROCITIES. Під час зустрічі з губернатором Харкова Посол Пінту Тейшейра 
обговорив проекти ЄС, що впроваждуються в регіоні. 
Контактна особа – Катерина Федоришина  e-mail: fedorishina@keycommunications.ua
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Єс сприЯЄ поКраЩаННЮ рівНЯ ЖиТТЯ У сіЛЬсЬКоЇ МісцЕвосТі 

15 жовтня спільний проект Єс та програми розвитку ооН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» провів засідання 
другої координаційної ради. партнери проекту від державних 
органів влади та національних організацій ознайомилися з 
результатами другого року його впровадження. за цей час до 
реалізації проекту залучено 1000 сільських громад, що дозволило 
підвищити життєвий рівень в сільських районах України.

Протягом другого року діяльності проект уклав партнерство з  
24 областями та Автономною Республікою Крим, 200 районами та 
1000 сільрадами. Для громад проведено більше 650 навчальних 
тренінгів з питань створення місцевих громадських організацій та 
управління ними на усіх етапах – від планування, налагодження співпраці з місцевими органами влади  
до реалізації проектів громади. У тренінгах взяли участь близько 11,5 тис. сільських активістів та 3600 
працівників сільрад.
На фінансування 404-х затверджених ініціатив громад проект ЄС виділив близько 26 млн грн.. Підтримку 
активним громадам надали й місцеві бюджети – вони виділили для реалізації ініціатив 26 млн грн, в той 
час як власне громади інвестували більше 4,5 млн грн, а місцеві спонсори -  близько 1 млн грн. Статистика 
свідчить, що 55% громад працюють над запровадженням енергозберігаючих програм  у сільських школах, 
дитячих садочках та медичних закладах; 21% зосередилися на ремонті медичних закладів та закупівлі 
обладнання; 17% – прокладають або ремонтують системи водопостачання; 6% - планують закупити 
шкільні автобуси. На даний момент 600 організацій готують до затвердження проектну документацію: 
очкується що всі 1000 ініціатив громад буде реалізовано до моменту завершення проекту у 2010 році.
Контактна особа – Ганна Яцюк  e-mail: ganna.yatsyuk@undp.org.ua

аНоНси проЕКТів, Що ФіНаНсУЮТЬсЯ Єс
27 ЖовТНЯ, МіНісТЕрсТво ТраНспорТУ Та зв’ЯзКУ, м. КиЇв
засідання Наглядової ради проекту програми Twinning  
«підтримка розробки та імплементації транспортної політики в Україні»
Контактна особа – Герд Кашел
e-mail: twinning-policy@mtu.gov.ua, тел. 271-40-16 

27 ЖовТНЯ, МіНісТЕрсТво ТраНспорТУ Та зв’ЯзКУ, м. КиЇв
засідання Наглядової ради проекту програми Twinning  
«підтримка та посилення безпеки вантажних і пасажирських дорожніх перевезень в Україні»
Контактна особа – Ерік Хойруп
e-mail: eric_hoyrup@mtu.gov.ua, тел. 271-48-60 

27 ЖовТНЯ, МіНісТЕрсТво ФіНаНсів, м. КиЇв
засідання Наглядової ради проекту Єс «підтримка страхового сектору України»
Контактна особа – Марина Малік
e-mail: m.malik@fs-euproject.org, тел. 425-14-43

27-28 ЖовТНЯ, ГоТЕЛЬ «рУсЬ», вУЛ. ГоспіТаЛЬНа, 4, м. КиЇв
семінар з нагоди відкриття проекту Єс «Безпека у сфері цивільної авіації.  
Безпека та довкілля у країнах ТрасЕКа»
Контактна особа – петер Купер
e-mail: cooper105@btinternet.com, тел. 279-01-34

28 ЖовТНЯ, МіНісТЕрсТво рЕГіоНаЛЬНоГо розвиТКУ УКраЇНи, м. КиЇв
семінар з гармонізації стандартів у будівельній галузі в рамках проекту Єс  
«Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості»
Контактна особа – стефанос Ioaкімідіс
e-mail:  stefanos@europeanprofiles.gr, тел. 583-07-75

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці Єс в Україні».
проект фінансується Європейським союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: сергій замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua


