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БЮДЖЕТНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ

Інструмент європейського сусідства і партнерства (ІЄСП), запровадже-
ний у 2007 році, надає загальну/секторальну бюджетну підтримку на 
додаток до технічної допомоги країнам-учасницям Європейської по-
літики сусідства (ЄПС), тоді як програма ТАСІС включала лише технічну 
допомогу. 

Бюджетна підтримка – це інструмент спрямування коштів із бюджету 
організації-донора до Державного бюджету країни-одержувача з метою 
підтримки реформ і політики, що призведе до досягнення чітко визна-
чених та узгоджених стратегічних цілей. 
Бюджетна підтримка Україні надаватиметься згідно програми «Секто-
ральна бюджетна підтримка». Кошти будуть спрямовані на виконання 
програм розвитку конкретних секторів економіки (зокрема, на сьогод-
няшній день підтримується програма впровадження Енергетичної стратегії України).

Головні елементи секторальної програми: 
. секторальна політика та стратегія — мають розроблятися та впроваджуватися урядом країни-партнера – з конкре-
тизацією цілей та пріоритетів, очікуваних результатів, завдань, визначення планів дій, ролей та обов’язків сторін-
виконавців, необхідних ресурсів і бюджетів; 
. бюджет сектора та його середньострокова перспектива — секторальна політика/стратегія повинна бути відображена 
у плані державних видатків як у короткостроковому розрізі (річний бюджет), так і в контексті середньострокового пла-
нування видатків;
. секторальная і донорська координація: 
здійснюються, виходячи з провідної ролі уряду в процесі координації дій залучених сторін та донорів з метою забез-
печення ефективного формування стратегії та управління секторальною програмою, посилення взаємодоповнюваності 
та уникнення дублювання;
. розбудова інституціональної спроможності —  на секторальну програму істотно впливають ширші інституціональні 
умови, тому розбудова спроможності залишається головним питанням; 
. система моніторингу виконання — повинна складатися з показників для всього ланцюга результатів –ресурсів, резуль-
татів, продуктів та впливів де можливо – для оцінки прогресу в досягненні цілей секторальної політики; 
. макроекономічна політика: необхідною умовою є стабільне макросередовище – разом з передбачуваними рівнями 
забезпечення ресурсами; 
. система управління державними фінансами (УДФ): повинні існувати (або знаходитися у процесі впровадження) 
надійні системи УДФ, що забезпечують фінансову дисципліну та відповідність фактичних видатків передбаченим у 
бюджеті.

ДОДАТКОВА ДОПОМОГА ПРОГРАМІ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ  
ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ 

18 травня у приміщенні Міністерства палива та енергетики України від-
булося офіційне відкриття Проекту ЄС «Додаткова технічна допомога 
фінансованої ЄС бюджетній підтримці для впровадження Енергетичної 
стратегії України». У заході взяли участь близько 60 представників Мін-
паливенерго, Представництва ЄС в Україні, НКРЕ, Міністерства фінан-
сів України, Міністерства економіки України, Національного агентства 
України з питань забезпечення ефективного використання енергетич-
них ресурсів та інших залучених установ. 

Завданням проекту, який впроваджуватиметься 18 місяців, є розширення 
можливостей Міністерства палива й енергетики України та інших залуче-
них сторін щодо управління, виконання, звітності й моніторингу Програ-
ми бюджетної підтримки енергетичного сектора. 
Мета проекту — надання підтримки у впровадженні Енергетичної стратегії України, відповідно до угоди між Європей-
ською Комісією і Міністерством економіки України, яку укладено у вересні 2008 року. Також він спрямований на під-
вищення обізнаності про Секторальну бюджетну підтримку як нову форму сприяння Україні з боку ЄС та об’єднання 
цільових аудиторій для співпраці у вирішенні актуальних енергетичних проблем. 
У вересні 2008 року Європейський Союз виділив € 82 млн на фінансування Програми бюджетної підтримки енерге-
тичного сектора. Бюджет додаткової технічної допомоги з боку ЄС складає € 3 424 960. 

Контактна особа – Марина Швігар, e-mail: shvyhar@esbs.kiev.ua 

НОВИНИ СПІВПРАцІ з ЄС
Бюлетень Представництва Європейського Союзу в Україні



№ 53 
4 червня, 
2010 

ПОСЛИ ЄС ВІДВІДАЛИ НАцІОНАЛЬНИЙ ПАРК «МЕОТІДА» НАПЕРЕДОДНІ  
СТАРТУ ПРОГРАМИ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ

30 травня делегація Послів країн ЄС відвідали Національний парк «Мео-
тіда» в місті Новоазовськ (Донецька обл.).  

Країни Європейського Союзу уважно ставляться до проблем довкілля в 
Україні. Наразі успішно реалізовано низку проектів ЄС з охорони довкілля: 
. проект «Співпраця щодо довкілля Чорного моря»  сприяв змен-
шенню рівня забруднення територій Чорного та Азовського морів, 
зокрема регіону, де розташований Національний парк «Меотіда»  
(http://www.ecbsea.org/); 
. проект «Комплексне використання земель євразійських степів» впрова-
джувався  в районі парку «Меотіда» та Ростові-на-Дону (Росія) і був спря-
мований на збереження степового різноманіття та підтримку екологічно 
раціонального використання степових земель фермерами й аграрними 
господарствами (http://www.steppe.org.ua/). 
ЕС планує акумулювати для Програми «Секторальна бюджетна підтримка» € 35 млн, і відповідну угоду планується 
укласти наприкінці поточного року, щоб у 2011 р. Україна отримала перший транш. 

Контактна особа – Олена Сергеєва, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua 

  НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС  

ЄС І РАДА ЄВРОПИ ПІДТРИМУЮТЬ ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ МІСТАМИ

У квітні й травні 2010 р. спільний проект ЄС і Ради Європи «Впроваджен-
ня європейських стандартів в українському медіа-середовищі» провів 
12 міжрегіональних обмінів групами публічного діалогу. До них вхо-
дили представники місцевої влади, засобів масової інформації та гро-
мадянського суспільства з шести пілотних міст: Рівне, Херсон, Донецьк, 
Черкаси, Суми і Чернівці. 

Мета проекту – обмін досвідом організації різних моделей публічного ді-
алогу та їх оцінка. Кожна група зосереджувалася на специфічній проблемі 
своєї громади: забруднення довкілля, прозорість формування тарифів на 
комунальні послуги тощо. 
Ефективність системи публічного діалогу в Черкасах та Сумах викликала 
найбільшу зацікавленість учасників проекту, тому до цих міст відбулося 9 візитів. Обговорено умови успішної між-
секторальної кооперації на місцевому рівні, зокрема, прозору й активну політику мерів міст у питаннях зв’язків з гро-
мадськістю, включаючи їхні блоги та тривалість спілкування в інтернеті, щотижневі прес-брифінги й анонси порядку 
денного засідань міських рад тощо. Інтерес викликали також інші формати публічного діалогу, зокрема, наглядові ради 
засобів масової інформації і громадянського суспільства в Сумах. Представники Донецька поділилися досвідом між-
секторального партнерства з метою покращання стану довкілля. Група з Херсону презентувала гостям груповий блог 
http://arch-x.blogspot.com. Нові механізми діалогу будуть впроваджені в регіонах, представники яких взяли участь у 
заходах. 
Проект «Впровадження європейських стандартів в українському медіасередовищі» фінансується ЄС та співфінансуєть-
ся й впроваджується Радою Європи. Його мета – підвищити стандарти роботи медіа України шляхом вдосконалення 
законодавства, розвитку професійної етики й заохочення до постійного діалогу між засобами масової інформації, гро-
мадянським суспільством і місцевою владою. Проект триватиме до кінця 2010 року.

Контактна особа – Ольга Седова, e-mail: olga.sedova@coe.int  
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ЕКСПЕРТИ ЄС НАВЧАЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ ВИЯВЛЯТИ ФАЛЬШИВІ 
ТА ПІДРОБНІ ДОКУМЕНТИ

17-21 травня фінансований ЄС і впроваджуваний Міжнародною організаці-
єю з міграції (МОМ) проект «Покращання інтегрованої системи прикордон-
ного менеджменту: продовження проекту посилення системи управління 
людськими ресурсами Державної прикордонної служби України» (HUREMAS 
2) провів на базі Академії Державної прикордонної служби України тре-
нінг для 22 українських прикордонників. Спеціалісти Прикордонної служби 
Польщі навчали колег виявляти фальшиві та підробні документи.

Захід мав на меті покращити спроможність  ДПСУ виявляти фальшиві пас-
порти й ідентифікаційні документи та реагувати на подібні випадки. Спеціа-
лісти ДПСУ розробили двотижневий курс підготовки зі згаданих питань, який 
забезпечить подальше поширення знань від тренера до тренера, а завдяки методу мультиплікації — по прикордонних 
загонах України. Експерти ЄС продемонстрували колегам вилучені зразки фальшивих і підробних документів, розпові-
ли про різні типи підробок, способи їх перевірки та ідентифікації, обговорили методологію виявлення підробок. Офі-
цери ДПСУ представили власний практичний досвід прикордонного контролю і надали поради щодо розробки курсу 
тренінгу з вдосконалення паспортного і документального контролю. 
Учасники отримали сертифікат тренера з виявлення фальшивих і підробних документів.

Контактна особа – Стефен Роджерс, e-mail: srogers@iom.int 

ПОСЛИ ЄС ВІДКРИЛИ ІНФОРМАцІЙНИЙ цЕНТР У ХЕРСОНІ

22 травня у Херсоні на базі Херсонського державного університету відкрито 
Інформаційний центр Європейського Союзу (EUi). У церемонії взяли участь 
Голова Представництва ЄС в Україні Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра та 
делегація Послів країн ЄС. Високі гості та студенти ХДУ взяли участь у деба-
тах з питань розширення Євросоюзу та Європейської політики сусідства. 

Інформаційний центр у Херсоні став одним із понад 10-ти центрів, які діють 
в усіх регіонах України. Вони мають на меті розповсюдження інформації про 
ЄС та його політику, надання підтримки університетам і дослідницьким цент-
рам в царині підготовки робіт і досліджень з питань європейської інтеграції, 
заохочення студентів до участі в обговоренні європейської проблематики. Ін-
формаційні центри ЄС мають у розпорядженні велику кількість публікацій та 
офіційних матеріалів від установ Європейського Союзу, бюлетені ЄС, журнали тощо. Відвідання ІЦ ЄС і доступ до цих 
матеріалів є безкоштовними. У перший тиждень роботи в Херсонському Інформаційному центрі було представлено 
надану Посольством Угорщини виставку карикатур «Діалог культур». 

Докладніше про Інформаційні центри ЄС:  
http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/more_info/eu_information_centres/eu_centres_in_ukraine/index_en.htm 
Контактна особа – Ірина Стаднійчук, e-mail: irina.stadniychuk@ec.europa.eu 

ПОСЛИ ЄС ОБГОВОРИЛИ ПРОГРАМУ з ПІДТРИМКИ ВУГІЛЬНОГО СЕКТОРА 

27 травня Голова Представництва ЄС в Україні Посол Жозе Мануел Пін-
ту Тейшейра та делегація Послів країн ЄС відвідали шахту «Должанська-
Капітальна» у Свердловську Луганської області. Високі гості, представники 
проекту та шахти взяли участь в обговоренні проекту ЄС «Програма під-
тримки вугільного сектора» особливо в частині компоненту з вдосконален-
ня системи управління безпекою шахтарів.

«ЄС завжди підтримував розвиток українського вугільного сектора і його 
реформування, адже вуглевидобування є для України однією з пріоритет-
них галузей. Багато країн ЄС провели реформи свої вугільних секторів і ста-
ли сильнішими й ефективнішими. Ми рекомендуємо перш за все підвищити 
ефективність видобутку вугілля, покращити безпеку і рівень захисту довкілля», — заявив Посол Пінту Тейшейра. Цей про-
ект є одним з найбільших, фінансованих Європейським Союзом в Україні. Його бюджет становить € 10 млн. Проект впро-
ваджується у Луганській, Донецькій, Львівській областях та має на меті розвиток сектору у п’ятьох основних компонентах: 
інституційна підтримка сектора, загальний план розвитку галузі, соціальний захист, безпека праці та екологія.

Докладніше про проект ЄС «Програма підтримки вугільного сектору»: http://www.eu-coalsector.com.ua/ 
Контактна особа – Олена Родіоненко, e-mail: orodionenko@eu-coalsector.com.ua
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ПОСЛИ ЄС ВІДВІДАЛИ РЕГІОНИ РЕАЛІзАцІЇ ПРОЕКТІВ ЄС НА СХОДІ УКРАЇНИ

27-30 травня Голова Представництва ЄС в Україні Посол Жозе Мануел 
Пінту Тейшейра та делегація Послів країн ЄС представили громадськості 
результати проектів ЄС в Луганській області. Високі гості відвідали шко-
лу й лікарню, які одержують підтримку в рамках проекту «Підтримка 
сталого регіонального розвитку», та ознайомилися з муніципальним 
транспортом, наданим в рамках проекту «Сталий місцевий розвиток в 
Україні». згадані проекти є складовою комплексного підходу до регіо-
нального розвитку та впроваджуються згідно потреб регіонів. 

Проект «Сталий місцевий розвиток в Україні» тривав два роки і завер-
шується у 2010 р.  В рамках проекту у Свердловську профінансовано 
прид бання обладнання для міської водопровідної системи, муніци-
пальної служби з утилізації сміття та санітарно-епідеміологічної лабо-
раторії тощо — загалом на суму € 2 млн. Згадані установи також отримали нові комп’ютери. 
Бюджет проекту «Підтримка сталого регіонального розвитку» в сумі € 9 млн спрямовано на модернізацію муніципаль-
них будівель Свердловська, в результаті оновлено будівлі 13 лікарень, 6 шкіл та 7 дитячих садків. 

Контактна особа – Олена Сергеєва, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua 

  АНОНСИ ПРОЕКТІВ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС  

5–6 ЧЕРВНЯ, МІСТА УЖГОРОД І БЕРЕГОВЕ
Візит Голови Представництва ЄС Посла Жозе Мануела Пінту Тейшейри та делегації Послів країн ЄС на закарпаття 
Контактна особа – Олена Сергеєва, e-mail: sergeeva@keycommunications.ua 

6–13 ЧЕРВНЯ, ПОРТУГАЛІЯ
Навчальний візит в рамках проекту «Імплементація зобов’язань України перед СОТ і ЄПС в аграрному секторі (SWAP-
RURAL)» з питань безпеки продуктів харчування
Контактна особа – Олеся Кравченко-Фісун, e-mail: okravchenkofisun@gmail.com 

6–13 ЧЕРВНЯ, НІДЕРЛАНДИ
Навчальний візит в рамках проекту Twinning «Допомога українським ветеринарним службам у покращанні юридич-
них і технічних аспектів системи контролю за харчовою безпекою»
Контактна особа – Аллен Бегі, e-mail: allan.bagge@vet.gov.ua 

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

НОВИНИ СПІВПРАцІ з ЄС
Бюлетень Представництва Європейського Союзу в Україні


