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ЄС ТА УКРАЇНА СПІВПРАЦЮЮТЬ ЗАРАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Нова Лісабонська угода зобов’язує Європейський Союз сприяти «… миру, 
безпеці … і захисту прав людини, зокрема, прав дитини». 10 грудня на 
відзнаку Міжнародного дня прав людини ЄС організував низку заходів, 
зокрема Фестиваль документальних фільмів про права людини, який 
відбувся у Брюсселі. В Україні спільний проект ЄС та ПРООН «Рівні 
можливості та права жінок в Україні» провів круглий стіл з питань 
протидії домашньому насильству (див. далі).

У Плані дій ЄС – Україна сторони зобов’язалися співпрацювати задля бо-
ротьби з усіма формами дискримінації, релігійної нетерпимості, расизму 
та ксенофобії. 
Через Європейський інструмент демократії та прав людини (ЄІДПЛ) ЄС 
підтримує низку українських НУО в проектах, покликаних посилити до-
тримання прав людини та фундаментальних свобод (включаючи боротьбу з расизмом, ксенофобією, дискримінаці-
єю). Проекти ЄІДПЛ сприяють демократичним реформам, підвищують надійність та прозорість демократичних вибор-
чих процесів. Вони також підтримують протидію смертній карі, тортурам, військовим конфліктам, у тому числі, за участі 
дітей, а також насиллю проти жінок. 
Програма ЄІДПЛ започаткована у 1994 році за ініціативою Європейського Парламенту та фінансує проекти громадян-
ського суспільства або надає гранти захисникам прав людини. Наразі в Україні реалізується 9 проектів ЄІДПЛ з бюдже-
том €100,000-700,000 кожний. Деякі з цих проектів представлені в цьому випуску нижче.

ПРОЕКТ ЄС ТА ПРООН ОЦІНИВ СИТУАЦІЮ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ В УКРАЇНІ

10 грудня спільний проект ЄС та ПРООН «Рівні можливості та права жінок 
в Україні» представив результати дослідження «Оцінка української 
національної системи запобігання та протидії насильству в сім’ї». 

У представленому дослідженні зазначено, що недосконалість законодав-
ства України, недостатня ефективність засобів реагування з боку міліції, 
а також складна процедура документування випадків насильства в сім’ї 
заважають результативному функціонуванню системи попередження та 
боротьби з насильством у сім’ї. Водночас експерти підкреслюють, що у 
Кримінальному кодексі України немає визначення домашнього насиль-
ства,  яке класифікується як «фізичний» чи «сексуальний напад». Вони та-
кож говорять про небажання працівників міліції належним чином реагу-
вати на випадки насильства у сім’ї, оскільки ті вважають це « внутрішніми 
сімейними справами». Зі свого боку експерті рекомендують вдосконалити систему покарання та реформувати підходи 
до захисту жертв насильства. Дослідники зауважили на досить складну юридичну процедуру та судово-медичну екс-
пертизу жертв домашнього насильства. Таким чином, експерти констатуюсь суттєвий брак комплексного підходу  у 
національній системі надання соціальних послуг жертвам домашнього насильства. 

Більше інформації на сайті: http://gender.undp.org.ua/
Контактна особа — Микола Ябченко, e-mail: mykola.yabchenko@undp.org.ua    

ПРОЕКТИ ЄІДПЛ В УКРАЇНІ

ЄС СПРИЯЄ ЗМІЦНЕННЮ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
 
В рамках фінансованого ЄС проекту «Зміцнення демократії в Україні шляхом здійснення моніторингу діяльності 
влади в контексті Європейської політики сусідства відповідно до принципів належного урядування і верховенства 
права» Центр політико-правових реформ здійснює моніторинг діяльності органів влади у царині дотримання 
законодавства; підготовки і реалізації адміністративної та судової реформ; реформи кримінальної юстиції; контролю 
якості та ефективності функціонування законодавчої, виконавчої і судової влади. 

Під час круглого столу «Актуальні проблеми законотворчого процесу напередодні президентських виборів», що відбувся в 
листопаді, експерти проекту дали оцінку стану законотворчого процесу у сфері конституційної та судової реформ, реформи 
державної адміністрації та кримінальної юстиції. Вони дійшли висновку, що питання цих реформ в Україні для більшості по-
літичних сил сьогодні навіть не стоїть на порядку денному.Нагадаємо, що на попередньому заході у квітні проект представив 
результати моніторингу за перший квартал 2009 року – тоді експерти також відзначили повільний поступ реформ в Україні. 

Більше інформації на сайті: www.pravo.org.ua  

Контактна особа — Мар’яна Демкова, e-mail: maryana@pravo.org.ua   
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ЄС СПРЯМОВУЄ ЗУСИЛЛЯ НА ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ  
ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ

Правозахисна програма «Разом ми можемо», яку реалізує Фундація прав 
людини за підтримки ЄС у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, 
Львівській, Чернігівській та Чернівецькій областях, спрямована на 
допомогу літнім людям. Ї Ї мета – запобігання дискримінації людей 
похилого віку шляхом підтримки регіональних громадських організацій 
громадського правозахисту, громадянської освіти, створення умов для 
повноцінного життя літніх людей.

Завдяки реалізації багаторівневої навчальної програми, лідери громад-
ських організацій літніх людей отримали необхідні знання та навички, 
створили співтовариства літніх людей. В регіонах проведено серію заходів, 
які мали на меті привернути увагу громадськості до проблем дискримінації 
людей похилого віку. 
В рамках програми проведено конкурс проектів, за підсумками якого підтримано сім регіональних правозахисних іні-
ціатив, що  стосуються покращання соціального супроводу літніх людей та налагодження діалогу між поколіннями че-
рез залучення до співпраці молодіжного волонтерського руху. 

Контактна особа — Андрій Рибалка, e-mail: ukrhrf@ukr.net   

ЄС І ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
У ЗАХИСТІ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Ресурсний центра «Гурт» впроваджує у Львові, Миколаєві та Полтаві фінансований ЄС проект «Посилення ролі 
громадянського суспільства у захисті прав дітей». Він має на меті сприяти посиленню ролі громадянського суспільства 
у захисті прав уразливих груп дітей, зокрема, забезпечення права на виховання у сім’ї або сімейному середовищі. 

Протягом першого року реалізації проекту підписано Договори про спільну діяльність з міськими радами Полтави та 
Миколаєва; у Львові, Миколаєві та Полтаві створено коаліції громадських організацій, що працюють в інтересах дітей. 
Наразі триває другий рік проекту, і за підсумками нещодавно проведеного  конкурсу міні-грантів  визначено пере-
можців. Їх проектні пропозиції спрямовані на проведення кампаній щодо посилення громадянського представництва 
у справі захисту прав дітей та надання нових послуг дітям та сім’ям з дітьми.  

Більше інформації на сайті: www.dity.gurt.org.ua  
Контактна особа — Марина Завійска, e-mail: zaviyska@gurt.org.ua  

ЄС ПІДТРИМУЄ ЗРОСТАННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯН  
НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ

Творчий центр «ТЦК» виконує фінансований ЄС проект «Громадянська 
ініціатива на захист економічних та соціальних прав». Проект 
спрямований на залучення громадськості до планування розвитку 
територій сільських громад і підтримує громадські ініціативи, які мають 
на меті посилити вплив громадян на формування місцевої політики у 
сфері земельного планування та забудови. 

Проект стартував у березні 2009 року в Тернопільській, Хмельницькій та 
Одеській областях, де створено районні організації, на базі яких розпо-
чали роботу інформаційно-консультаційні офіси. Тут громадяни можуть 
отримати інформацію та юридичну консультацію з питань захисту своїх 
прав при плануванні територій. У згаданих районах проведено тренінги, 
на яких активісти громад оволоділи навичками захисту громадських інте-
ресів, залучення громадськості до планування територій тощо. В цих  областях також оголошено конкурс для  сільських 
громад на отримання грантів на розробку містобудівної документації та передбачено грантову підтримку ініціатив міс-
цевих громадських організацій щодо моніторингу регіональної політики у зазначеній сфері.

Контактна особа — Роман Шутов, e-mail: shutov@ccc.kiev.ua 
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НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ ДО ЄС З ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ ТА РЕАДМІСІЇ 

У листопаді фінансований ЄС та впроваджуваний МОМ проект «Технічне 
співробітництво та зміцнення потенціалу урядів України та Молдови щодо 
реалізації угод про реадмісію з ЄС» (GUMIRA)” організував навчальний візит 
двох груп українських неурядових та урядових організацій до Німеччини. 

До складу першої групи увійшли 7 представників неурядових організацій з 
числа керівників Центрів МОМ з консультування мігрантів. Під час відвідання 
Гамбургу було обговорено стратегії інтеграції та реінтеграції мігрантів. У Берліні 
гості з України отримали вичерпну інформацію стосовно програм для біжен-
ців та соціальної підтримки мігрантів, дізналися про проекти МОМ у Німеччині, 
спрямовані на боротьбу з торгівлею людьми та взяли участь у  дискусії відносно 
толерантності у суспільстві й боротьби з ксенофобією. Друга група у складі 4-х представників Міністерства внутрішніх 
справ та Державної прикордонної служби взяли участь у навчальному візиті з питань реадмісії. Державні службовці зу-
стрілися з німецькими колегами, ознайомилися з досвідом їх роботи та встановили перспективні професійні контакти 
для майбутньої співпраці. Під час зустрічей обговорено проблеми відповідності національного законодавства з питань 
реадмісії міжнародному праву, а також процедури реадмісії між двома країнами. 

Контактна особа — Лідія Кузьменко, e-mail: lkuzmenko@iom.int   

ЕКСПЕРТИ ЄС ПІДТРИМУЮТЬ ПРИКОРДОННУ СЛУЖБУ У ВПРОВАДЖЕННІ НАВЧАННЯ 
ОФІЦЕРІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО НОРМ ЄС

7-10 грудня спільний проект ЄС та США «Покращання інтегрованої системи прикордонного 
менеджменту: продовження проекту посилення системи управління людськими ресурсами 
ДПСУ» (HUREMAS 2) провів  для Державної прикордонної служби України (ДПСУ) семінар 
з питань  започаткування короткотермінових курсів підготовки офіцерських кадрів з 
управління кордонами. Мета проекту – забезпечити впровадження стандартів ЄС у ДПСУ 
та послідовне реформування  Державної прикордонної служби України, включаючи 
створення сучасної системи навчання для офіцерських кадрів. 

Експерти Польської прикордонної служби проаналізували навчальний план тримісячних 
курсів з управління кордонами ДПСУ, провели конструктивний діалог зі службовцями Ака-
демії та адміністрації ДПСУ у Києві з питань вдосконалення програми короткотермінових 
курсів підготовки офіцерських кадрів з управління кордонами відповідно до стандартів ЄС. 
Польська прикордонна служба та Національна поліція Угорщини підтримують цей проект, 
проводячи в рамках 4-річного навчання короткотермінові курси з управління кордонами у 
відповідності до стандартів ЄС. Польські та угорські колеги передають українцям досвід демілітаризації навчальної про-
грами й реформування завдань з охорони кордонів, а також сприяють впровадженню трьохмісячних курсів з управ-
ляння кордонами в Національній академії ДПСУ у Хмельницькому. 

Контактна особа — Стефан Роджерс, e-mail: srogers@iom.int 

ПРОЕКТ ЄС ТА РАДИ ЄВРОПИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ ПІДБИВАЄ ПІДСУМКИ 

9 грудня спільний проект ЄС та Ради Європи «Підтримка належного урядування: проект 
протидії корупції в Україні»  провів у Міжнародний антикорупційний день заключну 
конференцію. Представники Європейського Союзу та Ради Європи, Міністерства 
юстиції, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та організації 
громадського суспільства оцінили внесок проекту у впровадження європейських 
антикорупційних стандартів в Україні й підбили підсумки реалізації проекту.

За період реалізації (червень 2006 – грудень 2009 рр.) проект сприяв впровад-
женню до законодавства України низки міжнародних антикорупційних стандартів 
та виконанню низки рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO). Най-
суттєвіше досягнення проекту – забезпечення сприятливих умов для  ухвалення 
пакету антикорупційних законів і створення державного органу з антикорупційної політики (Урядового уповноваженого 
з питань антикорупційної політики). Проект сприяв дискусії щодо ефективності національних антикорупційних стратегій 
і планів дій задля їх реалізації; реформуванню системи державної адміністрації, кримінальної юстиції та судової системи. 
Проект підтримував зусилля, спрямовані на запровадження європейських стандартів прозорості фінансування політич-
них партій і виборчих кампаній та зміцнення системи запобігання корупції в органах місцевого самоврядування. Навчаль-
ні заходи в рамках проекту сприяли посиленню потенціалу правоохоронних та судових органів у боротьбі з корупцією.

Контактна особа — Власта Способна, e-mail: vlasta.sposobna@coe.int 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ДНІ ПРОГРАМИ ТЕМПУС У СХІДНІЙ ТА ПІВНІЧНІЙ УКРАЇНІ 

9-10 грудня фінансований ЄС Національний Темпус-офіс в Україні (НТО) 
провів у Донецьку та Києві  Інформаційні дні програми Темпус-2009 
для східної та північної України. Заходи організовані за підтримки 
Представництва ЄС в Україні, Міністерства освіти і науки, Академії 
педагогічних наук, Донецького національного університету та Ради 
ректорів Донецької області.

В Донецьку в заході взяли участь близько 70 представників з 30 вищих 
навчальних закладів східного регіону України. Ректор Донецького націо-
нального університету закликав скористатися нагодою й обговорити пи-
тання підготовки та ефективної реалізації проектів з розвитку вищої освіти 
в Україні за допомогою європейських освітніх програм – Темпус, Еразмус 
Мундус та Програми Жана Моне.
Представник Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні, створеної за ініціативи Євро-
пейської Комісії для прискорення реформ у вищої освіті, провів окрему сесію, присвячену проблемам і перспективам 
запровадження в Україні Болонського процесу. 
В Києві Інформаційний день програми Темпус відбувся в рамках виставок «Освіта та кар’єра – 2009» і «Навчання за 
кордоном». Загалом в роботі інформаційної сесії взяли участь близько 50 представників вищих навчальних закладів з 
Києва та регіонів. 
Представники НТО презентували результати Другого конкурсу проектів Темпус IV, а також пріоритети, новації, критерії 
відбору й найважливіші рекомендації щодо підготовки проектних пропозицій для участі в Третьому конкурсі проектів. 

Більше інформації на сайті: http://tempus.org.ua/ 
Контактна особа — Світлана Шитікова, e-mail: s_shytikova@ilid.org.ua 

ЄС ЗАПОЧАТКОВУЄ ЧОТИРИ НОВІ ПРОЕКТИ З ПІДТРИМКИ  
ІННОВАЦІЙНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

10 грудня Представництво ЄС в Україні представило чотири нові 
фінансовані ЄС проекти зі стимулювання винахідництва й інноваційних 
досліджень, спрямованих на подальший економічний розвиток України, 
вдосконалення інноваційної політики на всіх рівнях та підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності української економіки. У заході 
взяли участь високопосадовці Представництва ЄС, заступники міністрів 
економіки та освіти, представники державних установ – бенефіціарів 
проекту, а також керівники чотирьох проектів. 

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Посол Жозе Мануел Пінту 
Тейшейра зазначив: «Одна з найважливіших цілей Європейського Союзу 
в Україні – стимулювати дослідження та інноваційну активність задля еко-
номічного розвитку країни». Чотири нові проекти, представлені на зустрічі,  матимуть загальний бюджет € 12 млн та 
впроваджуватимуться протягом 26 місяців. 
Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» має за мету  подальший розвиток 
інноваційної політики на державному та регіональному рівнях відповідно до кращого європейського досвіду. Зокрема, 
він сприятиме вдосконаленню нормативного  та законодавчого середовища у сфері досліджень та інновацій, включа-
ючи права інтелектуальної власності, програми наукового обміну між українськими та іноземними експертами тощо.
Проект «Розвиток фінансових схем та інфраструктури для підтримки інновацій в Україні» спрямований на покращання 
фінансового клімату у дослідницькому та інноваційному секторах  шляхом створення відповідних фінансових інстру-
ментів: венчурного фонду для інноваційно й технологічно орієнтованого бізнесу та фондів гарантування кредитів у 
якості пілотних проектів у двох областях України. 
Проект «Підтримка наукомістких та інноваційних підприємств і процесу передачі технологій для бізнесу в Україні» до-
поможе створити проміжні структури, які сприятимуть розвитку бізнесу - інкубатори передачі технологій, наукові цен-
три, технопарки. 
Четвертий проект ЄС «Офіс спільної підтримки для сприяння інтеграції України до Європейського дослідницького про-
стору» має на меті інтеграцію України до Європейського дослідницького простору шляхом створення стабільної опера-
ційної структури для наукової і технологічної співпраці між ЄС та Україною, яка сприятиме підготовці до майбутнього 
приєднання України до Рамкової угоди з ЄС. 

Контактна особа — Віктор Коваленко, e-mail: kovalenko@keycommunications.ua 

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
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ПРОЕКТ ЄС ПІДТРИМУЄ ВПРОВАДЖЕННЯ УГОД МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

10 грудня відбулася підсумкова конференція «Моніторинг і оцінка на 
шляху до ефективного врядування: виклики та можливості» з нагоди за-
вершення фінансованого ЄС проекту «Підтримка виконання Угоди про 
партнерство та співробітництво (УПС)».  У заході взяли участь близько 90 
осіб  – посадовці Представництва ЄС, посольств країн-членів ЄС, україн-
ського уряду, бенефіціари проекту, українські та іноземні експерти.

Проект стартував два роки тому з метою для покращання системи моніто-
рингу виконання угод між Україною та ЄС у тісній співпраці з бенефіціаром 
проекту – Координаційним бюро європейської та євроатлантичної інтегра-
ції. Конференція мала на меті створення платформи для обговорення та 
обміну думками щодо принципів ефективного врядування, стратегічного 
планування й впровадження політик, стратегій і державних програм та консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін. 
На конференції підбито підсумки та представлено результати впровадження проекту, обговорено питання використан-
ня Україною кращого досвіду ЄС у сфері європейської інтеграції та державного управління зважаючи на новий контекст 
відносин між Україною та ЄС.

Більше інформації на сайті: http://pca.kiev.ua/ 
Контактна особа — Ірина Озимок, e-mail: office@pca.kiev.ua 

ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП ЗМАГАННЯ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

12-13 грудня відбувся фінал конкурсу фінансованого ЄС Всеукраїнського 
змагання з європейської інтеграції серед старшокласників Europa Nostra, у 
якому взяли участь  27 кращих шкільних команд з усієї України. Учасників 
заходу урочисто привітав Голова Представництва ЄС Посол Жозе Мануель 
Пінту Тейшейра.

Переможцем змагання стала команда з м. Великі Мости Львівської області, 
яка набрала протягом змагання найбільшу кількість балів. Вони отримали 
незвичайний приз – «Європейські канікули» у Брюсселі. Під час фінального 
етапу командам-учасницям було запропоновано презентувати одну з країн 
ЄС, взяти участь у політичних дебатах і представити план дій щодо покра-
щання співпраці між ЄС та Україною. Проект мав на меті підвищення рівня 
обізнаності українців про відносини між Україною та ЄС, зокрема, про програми фінансової та технічної допомоги, а 
також про можливості, що відкриваються для української молоді завдяки цим програмам.

Більше інформації на сайті: http://www.europanostra.info/
Контактна особа — Андрій Донець, e-mail: debate@cent.dn.ua

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАХІД З РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

15 грудня фінансована ЄС програма «Міждержавне транспортування 
нафти та газу до Європи» (INOGATE) провела інформаційний захід для 
українських експертів з енергетики та інших учасників енергетичного 
ринку. У заході взяли участь 35 представників Представництва ЄС, 
Міністерства палива та енергетики, національних регуляторних органів, 
енергетичної промисловості, наукових кіл та міжнародних організацій.

У привітальному слові Голова третього відділу співпраці Представництва ЄС 
Ханс Райн представив огляд проектів INOGATE в Україні та їх подальшого 
розвитку. Учасникам було презентовано Робочу програму INOGATE на 2009-
2010 рр. та майбутні проекти INOGATE. Інші презентації, а також дискусії тор-
калися поточних проектів в галузі метрології, безпеки постачання газу, гармонізації стандартів та залучення інвестицій. 

Більше інформації на сайті: http://www.inogate.org/ 
Контактна особа — Девід Конвей, e-mail: d.conway@inogate.org 

Наступний випуск цього бюлетеня вийде 14 січня 2010 року. 
Бажаємо веселих свят!

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейського Союзу в Україні

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


