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ЄС ТА ПРООН  ДОПОМАГАЮТЬ УКРАЇНСЬКИМ ГРОМАДАМ  
В ПОКРАЩАННІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Спільний проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» є унікальною ініціативою Європейського Союзу. Наразі вона 
охоплює всі регіони України та спрямована на підтримку більш як 1100 
громад кожної області держави. 

Проект сприяє консолідації зусиль громад, місцевих органів влади, ін-
ституцій громадянського суспільства, бізнесу, регіональних і державних 
владних структур та інших зацікавлених сторін, які мають на меті покра-
щити якість життя та підвищити рівень самоврядування на місцях. 
«Місцевий розвиток» не обмежується наданням грантів на реалізацію 
соціально значущих мікропроектів. Проект сприяє розширенню прав та 
можливостей людей, зміні способу їх мислення та ставлення до власної 
ролі в громаді. Всебічна підтримка з боку проекту стимулює громадян до 
впровадження нової моделі взаємодії та самоорганізації, активізації зусиль і початку діалогу з усіма зацікавленими 
сторонами щодо їхніх потреб. 
Реалізація першого етапу проекту в Україні триватиме  до лютого 2011 року. 
Ініціатива фінансується Європейським Союзом спільно із Програмою розвитку ООН та за підтримки українського уря-
ду, місцевих органів влади і самоуправління. Бюджет проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» складає 
€ 13,3 млн, з яких 90% інвестує ЄС, а 10% – ПРООН. 
У 2011 році ЄС планує розпочати другий етап проекту з бюджетом € 17 млн. 

ПРОЕКТ ЄС/ПРООН З МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ПРОВІВ КОНФЕРЕНЦІЮ В ЗАПОРІЖЖІ 

18 березня в Запоріжжі в рамках спільного проекту ЄС/ПРООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду» відбулася міжрегіональна кон-
ференція «Ініціатива громад в дії: місцевий розвиток за сприяння ЄС та 
ПРООН». Участь у заході взяли посадовці Представництва ЄС і ПРООН і 
більше 200 представників національних та обласних органів влади, не-
урядових організацій, а також ЗМІ. 

Представники п’яти сільських громадських організацій з південно-
східних регіонів України презентували свій досвід та результати впро-
вадження місцевих ініціатив за фінансової та організаційної підтримки 
проекту ЄС/ПРООН. 
Від грудня 2007 року проект співпрацює з місцевими громадами по всій 
Україні і спрямований на забезпечення сталого розвитку сільських тери-
торій, покращання якості життя людей, розвитку самоврядування та відродження громад в цілому. 
Керівник відділу програм допомоги Представництва ЄС в Україні Клаудія Фішер заявила: «Орієнтація на місцеві гро-
мади посилює українські громадські організації і дає їм нові можливості для вирішення проблем на місцях. Цей підхід 
є дуже важливим для Європейського Союзу, що засвідчено значним його внеском у проект – € 12 млн. Фінансування 
з боку ЄС допомогло людям по всій Україні покращити своє повсякденне життя через удосконалення місцевої інфра-
структури». 

Більше інформації на сайті: http://cba.org.ua/
Контактна особа – Віктор Коваленко, e-mail: kovalenko@keycommunications.ua 
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  НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС 

ПРОЕКТ ЄС СПРИЯЄ УЧАСТІ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОСМІЧНИХ ПРОГРАМАХ

15 березня відбулася заключна конференція проекту ЄС Twinning 
«Прискорення українсько-європейського співробітництва у космічній 
галузі».  Проект, бюджет якого склав € 1,5 млн, тривав 28 місяців. Учасники 
констатували, що його впровадження сприяло подальшій інтеграції 
України до європейського наукового простору і до європейських 
космічних програм, розвитку дослідницького та технологічного 
потенціалу держави в інтересах економіки й суспільства й гармонізації 
національного законодавства зі стандартами ЄС. 

Проектом було передбачено широкий обмін досвідом і знаннями між На-
ціональним космічним агентством України (НКАУ) та космічними агент-
ствами країн ЄС і Європейським космічним агентством (ЄКА) в форматі 
тренінгів, стажувань, симпозіумів, семінарів, робочих поїздок.
Здобутком проекту є наближення до європейських стандартів українського законодавства в космічній галузі (зокрема, 
Закону про космічну діяльність від 1996 року) і правових положень, що стосуються прав інтелектуальної власності, 
проектування і реалізації кадрової політики. Це дозволить забезпечити  кваліфікований менеджмент для HR НКАУ; під-
вищити інституційний потенціал Національного космічного агентства, а також брати участь в проектах ЄКА і підготувати 
пропозиції до Рамкової програми (РП7) тощо.

Більше інформації на сайті: http://www.twinning-space.org.ua/
Контактна особа – Андре Мусін-Пушкін, e-mail: andre.m-pouchkine@wanadoo.fr

КОНКУРС ЄС: ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ОЧИМА ДІТЕЙ   

16 березня стартував оголошений Представництвом ЄС в Україні 
четвертий міжнародний конкурс дитячих малюнків на тему 
гендерної рівності. Мета міжнародного конкурсу – підвищення 
поінформованості суспільства щодо забезпечення рівних можливостей 
для жінок і чоловіків. Діти віком 8-10 років, які мешкають у країнах, 
що розвиваються, можуть висловити через малюнки своє бачення 
теми рівності між чоловіками та жінками. 

«Жили-були дівчинка і хлопчик, які хотіли разом зробити світ краще ...», – 
такий основний сюжет цьогорічних робіт. 
Діти можуть надсилати свої малюнки до 14 травня 2010 року за адре-
сою: вул. Хрещатик, 29, кв. 48, м. Київ 01001, Україна. Робота має бути 
виконана на  аркуші формату А4, де малюнок розташовується з одного 
боку, а прізвище, ім’я, вік, клас та адреса школи – на обороті. Призовий фонд конкурсу складає € 1000.
Представництво Європейського Союзу в Україні разом з Міністерством освіти визначать 10 найкращих робіт від 
України, які будуть направлені до Брюсселя для участі у фіналі конкурсу, а переможців оберуть у червні 2010 року. 
Від 2007 року майже 60 000 дітей з усього світу взяли участь у конкурсі, а у минулому році 10-річна українська шко-
лярка з Черкащини Дар’я Шит стала однією з його переможниць. 

Більше інформації на сайті: http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing-competition-2010_en.htm
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ПРОЕКТ ЄС ВПРОВАДЖУЄ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ  
В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ 

17 березня відбулася заключна конференція проекту ЄС Twinning 
“Впровадження та розвиток управління якістю в українській міліції”. 
Учасників вітали Голова Представництва ЄС в Україні Посол Жозе 
Мануел Пінту Тейшейра, Надзвичайний і повноважний Посол Фран-
ції в Україні  Жак Фор, заступник Міністра внутрішніх справ України 
Василь Мармазов. 

У своєму виступі Посол Пінту Тейшейра зазначив: «Цей проект є дійсно 
унікальним для України. Вперше Міністерство внутрішніх справ України 
має щоденний доступ до спеціальних знань та нових розробок країн ЄС. 
Професійна та ефективна міліція є наріжним каменем для будь-якої су-
часної держави, і Європа володіє досвідом, який готова запропонувати 
Україні. Але цей проект довів, що і наші українські колеги мають цікавий 
досвід. Це робить нашу співпрацю взаємовигідною і дійсно стабільною».  
Проект із бюджетом € 1,65 млн  – перший з числа впроваджуваних у  правоохоронних установах  України. Він був спря-
мований на зміцнення потенціалу української міліції та внутрішніх військ у профілактиці та виявленні правопорушень,  
боротьбі зі злочинністю, а також у підтриманні громадського порядку, миру і безпеки згідно з принципами демокра-
тичної політики, верховенства закону і поваги до загальновизнаних прав людини. 
Логічним продовженням проекту, що завершився, стало започаткування нового проекту ЄС «Сприяння вдосконаленню 
системи охорони громадського порядку внутрішніми військами МВС України». 

Більше інформації на сайті: http://twinning.com.ua/ 
Контактна особа – Бернар Като, e-mail: rta.berbrucateau@yahoo.fr

ПРОЕКТ ЄС СПРИЯЄ РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ

18 березня у місті Українка (Київська область) відбулося відкриття 
проекту «Сталий міський розвиток» в рамках програми ЄС «Співпраця 
і діалог у сфері міського розвитку» (CIUDAD). Участь в церемонії взяв  
Голова Представництва ЄС в Україні Посол  Жозе Мануел Пінту Тей-
шейра.

Посол Пінту Тейшейра зазначив: «Виконавчий комітет міської ради міста 
Українка продемонстрував твердість своїх намірів щодо реформування 
муніципальних послуг, і Українка визнана зразком для інших міст Украї-
ни. Завдяки новому проекту CIUDAD, 4 міста – партнери України, а також 
міста Озургеті (Грузія) і Новолукомль (Білорусь), безумовно, отримають 
нагоду скористатися цим корисним досвідом». 
Проект триватиме 3 роки і надасть можливість шести малим містам під-
няти свій економічний рівень та підвищити активність громадського сектору. Він спрямований на створення належних 
умов для забезпечення сталого розвитку малих міст України, Білорусі та Грузії шляхом впровадження в практику муні-
ципального управління інструменту стратегічного планування на основі участі громадян.
Проектом передбачено, що за час його реалізації  представники трьох країн візьмуть участь у навчальних семінарах з 
питань та принципів належного врядування, на основі яких розвиваються муніципалітети європейських міст. 
В рамках проекту буде проведено тренінги для представників місцевих громадських організацій і розроблено механіз-
ми оптимізації партнерства між владою та громадськістю на місцях. 

Контактна особа – Катерина Пітеніна, e-mail: pitenina@ukr.net
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УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС-САМІТ З ПИТАНЬ ЗМІН КЛІМАТУ 

24 березня місія ООН в Україні та Українська мережа глобального 
договору ООН провели у Києві ІІ-й український бізнес-саміт «Зміна 
клімату: глобальні виклики та локальні відповіді». Форум організовано 
за підтримки Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища. Участь у заході взяли більше 150 представників України та 
інших європейських країн. 

Керівник секції Представництва ЄС Ханс Рейн відзначив: «ЄС актив-
но працює над глобальною угодою з контролю змін клімату та вживає 
внут рішніх заходів для досягнення суттєвих скорочень власних вики-
дів. ЄС також розвиває Європейську стратегію адаптації до змін клімату.  
До 2020 року. Європейський Союз планує скоротити обсяги шкідливих 
викидів до рівня, що на 20% нижче за показники 1990 року».
Мета саміту – обговорити стан і тенденції розвитку екологічної відповідальності в Україні та світі, а також привернути 
увагу громадськості й влади до проблематики глобальних змін клімату.
Предметом дискусії учасників зустрічі стали підсумки Копенгагенського саміту, а також принципи діяльності в умовах 
зміни клімату, впровадження інноваційних природоохоронних моделей бізнесу, державного стимулювання екологіч-
ної відповідальності. На зустрічі йшлося про необхідність формування партнерства між державою та бізнесом, зокре-
ма, у сфері запровадження екологічних технологій та ефективного використання ресурсів.

Більше інформації на сайті: http://www.globalcompact.org.ua/ 
Контактна особа – Юлія Щєрбініна, e-mail: yuliya.shcherbinina@un.org.ua  

  АНОНСИ ПОДІЙ

26-27 БЕРЕЗНЯ, ГОТЕЛЬ «БРАТИСЛАВА», м. КИЇВ
Семінар з питань трудової міграції проекту ЄС «Безпечні мости для працівників-мігрантів: пілотні ініціативи  
в Молдові та Україні».
Контактна особа – Паола Сімонетті, e-mail:  p.simonetti@iscos-cisl.org

30 БЕРЕЗНЯ, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
Круглий стіл «Нові стратегічні рамки в політиці підготовки державних службовців»
в рамках проекту ЄС «Розвиток та удосконалення системи підготовки державних службовців в Україні».
Контактна особа – Людмила Жураковська, e-mail: liudmyla.zhurakovska@guds.gov.ua, тел.: (044) 278 3814

7 КВІТНЯ, м. ХАРКІВ
Відкриття скринінг-центру для нелегальних мігрантів в рамках проекту ЄС «Створення потенціалу та технічна 
підтримка українських органів влади для ефективної протидії іррегулярній транзитній міграції».  
Контактна особа – Зденек Бєлоножник, e-mail: zdenek.belonoznik@icmpd-ua.org, тел.: (044) 501 9496

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


