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ЄС ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ У ВИКОНАННІ УГОДИ ПРО РЕАДМІСІЮ
Європейський Союз надає Україні суттєву підтримку щодо розв’язання спільних проблем, пов’язаних з нелегальною міграцією. ЄС активно співпрацює з
Україною в рамках ряду проектів та програм, включаючи фінансований ЄС
проект «Створення потенціалу та технічна підтримка українських органів
влади для ефективної протидії іррегулярній транзитній міграції (ERIT)».
Цей проект стартував у лютому 2009 року – за рік до вступу в дію Угоди про
реадмісію (1 січня 2010).
Уклавши угоду про реадмісію, Європейський Союз підтвердив свою готов
ність допомагати Україні у створенні необхідної інфраструктури та запровад
женні процедурних стандартів для належного виконання домовленностей.
У співпраці з Україною ЄС акцентуватиме увагу на питаннях управління кордонами та міграції. В рамках національної
програми Європейського Iнструменту Cусідства та Партнерства ЄС виділив € 35 млн для зміцнення інфраструктури та
запровадження процедур, пов’язаних з належним розміщенням та поводженням з нелегальними мігрантами.
Наразі Європейський Союз разом з Міжнародною організацією з міграції реалізують спільний проект «Техніч
не співробітництво та зміцнення потенціалу урядів України і Молдови щодо виконання угод про реадмісію з ЄС
(GUMIRA)». Він передбачає навчання профільних спеціалістів з юридичних, технічних та адміністративних аспек
тів реадмісії, вдосконалення методів моніторингу та оцінки діяльності державних органів у сфері реадмісії та під
вищення обізнаності державних службовців у питаннях, пов’язаних із реадмісією.

ЄС ФІНАНСУЄ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЦЕНТРІВ УТРИМАННЯ МІГРАНТІВ
Європейський Союз спрямував € 140 000 на покращання умов перебування
та безпеки в центрах утримання мігрантів у Розсудові (Чернігівська область)
та в Журавичах (Волинська область).
В обох центрах встановлено систему безпеки периметру. Центр утримання в
Розсудові отримав стабілізатори напруги, що дозволить позбутися проблем
з енергопостачанням та забезпечить належне функціонування систем захис
ту. Центр утримання мігрантів в Журавичах було обладнано електронною
системою ідентифікації осіб мігрантів, електронними замками, сигнальною
плівкою та решітками для вікон. Система захисту периметру дозволить про
тидіяти втечам мігрантів, а внутрішня система захисту – створити безпечні
умови для роботи персоналу центрів у випадку можливих масових конфліктів. Встановлена система безпеки від
повідає стандартам ЄС і забезпечує ефективне управління й безпеку центру утримання мігрантів. Окрім технічної
допомоги, проектом передбачено проведення тренінгів та семінарів для персоналу обох центрів.
Контактна особа – Зденек Бєлоножник, e-mail: zdenek.belonoznik@icmpd-ua.org

ПРОЕКТ ЄС TWINNING ПІДБИВ ПІДСУМКИ
18 лютого у Києві відбулася підсумкова прес-конференція проекту ЄС за програмою Twinning «Посилення діяльності Національного агентства з акредитації України (НААУ)». Проект з бюджетом € 1, 4 млн тривав 27 місяців.
Це один з перших проектів, започаткованих ЄС в Україні, покликаний спри
яти впровадженню Плану дій Україна-ЄС в рамках Євпропейскої політики
сусідства. Його головна мета – вдосконалення системи акредитації в Україні
відповідно до вимог Плану дій щодо Угоди з оцінки відповідності та прий
нятності промислової продукції (АСАА).
В результаті впровадження проекту підвищено поінформованість представ
ників державних органів, промисловості, підприємців щодо важливості
виконання вимог акредитації та оцінки відповідності. Також розширено компетентність та можливості НААУ від
носно проведення оцінки відповідності лабораторій, органів сертифікації та інспектування й запровадження євро
пейських і міжнародних стандартів у цій сфері.
Контактна особа – Валерій Красюк, e-mail: krasiuk@naau.org.ua
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ЄС ВДОСКОНАЛЮЄ УКРАЇНСЬКІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ СТАТИСТИКИ
18 лютого відбулася прес-конференція, присвячена відкриттю фінансованого ЄС проекту в галузі статистики за програмою Twinning Light. Проект має на
меті сприяти Державному комітету статистики України в гармонізації офіційної статистики зі стандартами Європейського Союзу.
В рамках проекту буде здійснено оцінку рівня відповідності діяльності Держ
комстату України Кодексу практики європейської статистики, який визначає
стандарти незалежної статистичної інформації та підготовки й поширення
точних і об’єктивних даних.
Партнером проекту з боку ЄС виступає Національний інститут статистики
Данії. Співпраця в рамках проекту спрямована на підготовку методології
розрахунку окремих показників макроекономічної статистики та статистики підприємств.
Участь у заході взяли керівник управління програм допомоги Представництва Європейського Союзу в Україні Ла
ура Ґараньяні та Посол Данії в Україні Мікаель Борг-Хансен.
Контактна особа – Олена Олександрова, e-mail: O.Aleksandrova@center.gov.ua

В СВЕВАСТОПОЛІ СТАРТУВАВ ПРОЕКТ ЄС З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
19 лютого у Севастополі стартував проект ЄС «Підвищення енергоефективності Севастополя на основі існуючого позитивного досвіду». На події був
присутній Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Посол Жозе
Мануел Пінту Тейшейра.
Проект є частиною Програми співпраці ЄС у сфері міського розвитку та діа
логу (CIUDAD), яка покликана сприяти взаєморозумінню, діалогу та спів
праці між місцевою владою країн ЄС та країн – партнерів регіону Європей
ського Інструменту Сусідства та Партнерства.
Проект діятиме до травня 2012 року. Його реалізація має допомогти
Севастополю у розвитку енергозберігаючих технологій, заохоченні держав
них установ і населення щодо впровадження політики енергоефективності, а також підтримуватиме розробку ін
вестиційних проектів у цій сфері.
Контактна особа – Олександра Кудряшова, тел.: 0692 54 23 56

ЄС ПІДТРИМУЄ НАУКОВУ СПІВПРАЦЮ З УКРАЇНОЮ
24 лютого відбулася Перша конференція «Науково-технічне співпробітниц
тво між Україною та Європейським Союзом: стан, можливості і перспективи»
в рамках проекту ЄС «Офіс спільної підтримки для сприяння інтеграції України до європейського дослідницького простору».
У заході взяли участь високопосадовці Європейської Комісії, Представни
цтва Європейського Союзу в Україні, чиновники Міністерства освіти та на
уки України і Національної академії наук України.
На конференції було обговорено приклади успішної науково-технічної
співпраці між рамковими програмами Європейського Союзу та науководослідною спільнотою України. Основну увагу в презентаціях було сфокусо
вано на потенційних можливостях та проблемах, які заважають поглибленню науково-технічного співробітництва
між Україною та Європейським дослідницьким простором (ЄДП).
Контактна особа – Мар’яна Шипош, e-mail: jso@jsoresearch.kiev.ua, тел./факс: +380-44-289-13-15
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Анонси подій

25-27 лютого, Інститут журналістики, м. Київ
Міжнародна конференція «Нова українська журналістика: від загроз і викликів до кращих європейських практик.
Проблеми регуляції та саморегуляції»
Контактна особа – Ольга Сєдова, e-mail: Olga.SEDOVA@coe.int

1-2 березня, готель «Прем’єр-Палац», м. Київ
Регіональний семінар «Університетське управління в країнах програми TEMPUS»
Більше інформації на сайті: http://tempus.org.ua/
Контактна особа – Світлана Шитікова, e-mail: s_shytikova@ilid.org.ua

3 березня, Президент-Готель, м. Київ
Конференція «Розвиток громадянського суспільства на селі та в аграрному секторі України.
Досвід Європейського Союзу».
Контактна особа – Тетяна Богіла, тел.: 456 95 01, 568-52-95, тел./факс.: 275 93 04

3 березня, готель «Інтерконтиненталь», м. Київ
Церемонія підписання Декларації поваги на підтримку рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та захисту
прав дитини в Україні за участі Голови Представництва ЄС в Україні Посла Жозе Мануела Пінту Тейшейри та
Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту України Юрія Павленка.
Контактна інформація: e-mail: info@cwrights.com.ua, тел. (044) 235 6982

10 березня - Кінцевий термін подання заявки на конкурс
з підвищення кваліфікації державних службовців
У рамках фінансованого ЄС проекту Twinning "Підтримка розвитку та вдосконалення системи підготовки
державних службовців в Україні" оголошено конкурс на участь у Комплексній програмі підготовки викладацьких
кадрів у сфері підвищення кваліфікації державних службовців. Її метою є підвищення навчальної спроможності
Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ), Регіональних інститутів
державного управління та інших галузевих навчальних закладів. Повний текст оголошення та форма заяки
розміщена на сайті НАДУ: http://napa-portal.academy.gov.ua:8101/international/twinning/default.aspx
Додаткова інформація: twinning.napa@gmail.com, тел: +380 44 481 21 87

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
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