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ПРОЕКТ ЄС СПРИЯЄ СПІЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ  
ПРИКОРДОННОМУ ПАТРУЛЮВАННЮ
15–17 червня у Великих Мостах (Львівська область) відбулася зу-
стріч українсько-польської робочої групи, де було обговорено кон-
цепцію спільної програми прикордонного патрулювання в рамках 
підготовки до ЄВРО-2012. Зокрема, йшлося про впровадження 
пов ноцінного спільного патрулювання, що дозволить посилити до-
віру, підвищити ефективність прикордонного контролю та стиму-
лювати розвиток прикордонної співпраці й взаєморозуміння.

Роботу над спільною програмою патрулювання та навчальними мате-
ріалами, серед яких і відео для інструкторів, буде завершено у вересні 
2010 року. Цю програму планується використовувати в процесі навчан-
ня українських та польських військових, які служать на спільному кордо-
ні — через мультиплікаційний метод «підготовки інструкторів».

Спільне патрулювання на українсько-польському кордоні — складова проекту ЄС «Посилення системи управління 
людськими ресурсами Державної прикордонної служби України» (HUREMAS 2). Проект сприяє впровадженню су-
часної системи менеджменту в системі Державної прикордонної служби України згідно передового досвіду та стан-
дартів ЄС.

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

УКРАЇНСЬКА ШКОЛЯРКА ПЕРЕМАГАЄ В КОНКУРСІ МАЛЮНКІВ ЄС
1 липня Європейська Комісія оприлюднила результати щорічного 
міжнародного конкурсу малюнків на тему гендерної рівності, який 
було оголошено у Міжнародний жіночий день. 

9-річна українська школярка з Каховки (Херсонська область) Ольга 
Чумаченко стала однією з 14 переможців конкурсу. 

Майже 50 000 дітей з 61 країни світу представили свої малюнки на 
конкурс, фабула якого була такою: «Жили-були дівчинка і хлопчик, і вони 
хотіли разом зробити світ кращим...». Кількість претендентів від України 
була вражаючою — свої малюнки надіслали більш ніж 2500 українських 
школярів з усіх регіонів. 

Під час визначення 10 учасників фінального етапу міжнародного кон-
курсу Представництво ЄС в Україні тісно співпрацювало із Міністер-
ством науки та освіти. Критеріями відбору були майстерність, творчий підхід та оригінальність стилю й контенту. 

Кожен з переможців отримав винагороду у розмірі 1000 євро для придбання книжок, комп’ютерів та інших на-
вчальних матеріалів. 

Фотогалерея малюнків на сайті: http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing-competition-2010_en.htm 

Контактна особа — Анастасія Троцька, e-mail: pr@cwrights.com.ua 
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ПРОЕКТ ЄС СПРИЯЄ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МЕДІА-ЗАКОНОДАВСТВА  
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
На початку липня в рамках спільного проекту ЄС та Ради Європи 
«Сприяння європейським стандартам в українському медійному 
середовищі» відбулися два експертних семінари. 2–3 липня 
у м. Ірпінь (Київська область) відбувся семінар «Узгодження 
українського медіа-законодавства з європейськими стандартами, 
визначеними у Європейській конвенції про транскордонне 
телебачення та Директиві ЄС про аудіовізуальні послуги». 6 липня у 
Києві відбувся семінар «Концентрація медіа-власності та її вплив 
на свободу і плюралізм ЗМІ». 

Під час першого семінару представники Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення, Комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань свободи слова та інформації, журналісти, європейські та 
українські експерти обговорили актуальні для України норми європей-
ських актів та практику регулювання медійних питань. Профільні експерти з Європи представили порівняльний ана-
ліз Конвенції про транскордонне телебачення та Директиви про аудіовізуальні послуги й обговорили проблеми, що 
виникають при адаптації українського законодавства до цих правових актів. 

У другому семінарі взяли участь 60 представників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 
Ради національної безпеки і оборони України, міжнародних та неурядових організацій, а також депутати і експерти. 
Вони обговорили питання медіа-власності в електронних та друкованих ЗМІ, європейський досвід і стандарти у цій 
сфері, а також аспекти концентрації медіа-власності (оцінка та моніторинг) та її вплив на незалежність й плюралізм 
ЗМІ в Україні.

Проект ЄС «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» триватиме до кінця 2010 р. 
Його фінансують ЄС та Рада Європи. Мета проекту — покращити стандарти української журналістики шляхом вдоско-
налення законодавства, яке стосується ЗМІ, підвищити етичні стандарти журналістики, сприяти системному діалогу 
між засобами масової інформації, представниками громадянського суспільства та місцевих органів влади.

Контактна особа — Ольга Сєдова, e-mail: olga.sedova@coe.int, тел.: (044) 278 8948

ЄС ОРГАНІЗУЄ ЛІТНЮ ШКОЛУ З МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
4–7 липня у Львові в рамках проекту ЄС «Національні меншини 
в історії України», впроваджуваного асоціацією «Нова Доба», від-
булися заняття у літній школі. Захід було присвячено питанням на-
ціональної ідентичності та культурної різноманітності в історичній 
освіті України. Навчальний курс зібрав 45 молодих педагогів з усіх 
регіонів України. Модераторами занять виступили троє представ-
ників Німеччини з числа європейських партнерів проекту. 

Навчальний курс було сфокусовано на проблемах етнічної та релігійної 
багатоманітності, способу життя представників різних національностей 
на території України, прав людини, існуючих стереотипів та упереджень, 
конфліктів, мови, економічної та господарської взаємодії, міграції, аси-
міляції, сегрегації, моделі співіснування та культурного взаємовпливу 
різних етносів. 

Окрім лекційних занять та інтерактивних ігор, учасники літньої школи мали нагоду набути практичного досвіду, до-
сліджуючи історію вірменської, єврейської, польської та російської громад Львова та відвідуючи культурні центри 
національних громад. 

У серпні — вересні 2010 року слухачі літньої школи проведуть локальні семінари, лекції, позакласні заходи для учнів 
та педагогів України.

Більше інформації на сайті: http://novadoba.org.ua 
Контактна особа — Петро Кендзьор, e-mail: kendzor@novadoba.org.ua
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ПРОЕКТ ЄС ОРГАНІЗУВАВ НАВЧАЛЬНУ ПОЇЗДКУ  
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СЛУЖБОВЦІВ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
4–11 липня в рамках проекту ЄС «Програма підтримки вугільного сек-
тора» проведено тижневу навчальну поїздку для восьми представни-
ків Міністерства вугільної промисловості України та двох представни-
ків державних гірничовидобувних підприємств — «Ровенькиантрацит» 
і «Укрвуглеторфреструктуризація». Ознайомча поїздка є складовою 
комплексної програми підготовки кадрів для Міністерства вугільної 
промисловості України і мала на меті вивчення українськими спеціа-
лістами досвіду розбудови вугільної промисловості Німеччини. 

Під час робочих семінарів, які відбулися на території діючих шахт з видо-
бування кам’яного і бурого вугілля, учасники навчального туру були по-
інформовані про процеси реформування у німецькій вугільній промисло-
вості. Вони обговорили питання приватизації та організації й управління 
приватизованими вугледобувними компаніями у Німеччині. 

Гості ознайомилися з роботою рудника «Огюст Вікторія» та станом дотримання стандартів безпеки на шахті. Учасни-
ки також оглянули вугледобувні ділянки, які наразі відкриті для відвідування в освітніх, культурних та рекреаційних 
цілях з метою демонстрації альтернативних можливостей їх використання.

Більше інформації на сайті: http://www.eu-coalsector.com.ua 
Контактна особа: Олена Родіоненко, e-mail: orodionenko@eu-coalsector.com.ua

ПРОЕКТ ЄС ПОЧИНАЄ МЕДІАЦІЙНИЙ ТИЖДЕНЬ В СУДАХ УКРАЇНИ
5 липня в Києві в рамках спільного проекту ЄС і Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи 
України» відбулася конференція, на якій дано старт Тижню медіації. Медіаційні методи буде апробовано 
у чотирьох пілотних судах Білої Церкви, Вінниці, Донецька, Івано-Франківська і вперше застосовано кожним 
судом для вирішення 10 судових справ.

Мета конференції – привернути увагу влади до необхідності та ефективності використання в Україні медіації як аль-
тернативної процедури вирішення спорів. Ще одне завдання зустрічі — інформування суспільства про можливості 
використання медіації як засобу спрощення доступу до правосуддя та такого врегулювання конфліктів, яке б задо-
вольнило усі сторони.  

Медіація – форма альтернативної процедури вирішення спорів. Вона має конфіденційний характер та здійснюється 
за допомогою третьої нейтральної особи (медіатора), яка скеровує сторони до досягнення взаємовигідної та адап-
тованої до їх інтересів згоди.

Контактна особа — Оксана Фарбота, e-mail: oksana.farbota@coe.int 

ПРОЕКТ ЄС ПРОВІВ МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР З МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
6–8 липня в м. Українка в рамках проекту ЄС «Сталий міський роз-
виток» відбувся міжнародний семінар із стратегічного планування 
та місцевого розвитку. У заході взяли участь представники орга-
нів місцевого самоврядування з Новолукомля (Білорусь), Озургеті 
(Грузія), Бобринця, Олевська, Корсунь-Шевченківського, Городка 
(Україна) та запрошені від партнерських організацій. 

Учасники триденного семінару обговорили досвід розвитку малих міст 
України; досвід стратегічного планування як інструменту економічного 
розвитку міст Польщі; український досвід стратегічного планування роз-
витку міст; методологію шести принципів належного врядування, сфор-
мовану в рамках програми «Прозора Польща». 

Проект “Сталий міський розвиток» є складовою програми ЄС «Співпра-
ця і діалог у сфері міського розвитку» (CIUDAD) та має на меті сприяти сталому розвитку депресивних малих міст Бі-
лорусі, Грузії, України та підвищенню їх конкурентоспроможності на основі використання польського та українського 
досвіду стратегічного планування й місцевого розвитку.

Більше інформації на сайті: http://www.ciudad-programme.eu/  
Контактна особа: Інна Безрода, e-mail: ines_journ@ukr.net
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СИМПОЗІУМ ДЛЯ ПРОВАЙДЕРІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
12–13 липня в рамках проекту ЄС «Підтримка Інтеграції України 
до Транс’європейської Транспортної Мережі ТЄМ-Т» відбувся сим-
позіум з питань сертифікації провайдерів аеронавігаційних послуг 
(ANSP). Висококваліфіковані експерти ЄС, Європейської агенції 
з авіаційної безпеки (EASA), Євроконтролю, представники націо-
нальних органів авіації Нідерландів та провайдери аеронавігацій-
них послуг з Нідерландів та Німеччини поділилися досвідом регу-
лювання та впровадження кращих національних практик. 

Учасники симпозіуму обговорили вплив Положень єдиного європей-
ського неба ЄС — ЄС 550 (Положення про аеронавігаційні послуги), 
ЄС 2096 (спільні вимоги до Положення про аеронавігаційні послуги) 
та 1315 (контроль за безпекою та управління повітряним рухом) на на-
ціональне законодавство, національні контролюючі органи та практику 
сертифікації ANSP. На зустрічі було визначено заходи, необхідні для втілення таких кроків країнами-членами ЄС та 
країнами, які входять до Європейського Союзу. 

У симпозіумі взяли участь розробники процедур роботи та керівництво провайдерів аеронавігаційних послуг Укра-
їни (Служб Повітряного Руху, Комунікацій, Навігації та Нагляду, Аеронавігаційної Інформації та Метеорологічних 
Служб) та представники національних органів сертифікації і нагляду за безпекою аеронавігаційних послуг.

Більше інформації на сайті: http://ten-t.org.ua/ 
Контактна особа: Вікторія Котвицька, e-mail: v.kotvitskaya@ten-t.org.ua 

ПРОЕКТ ЄС АНАЛІЗУЄ ПЕРСПЕКТИВИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
14 липня спільний проект ЄС/ПРООН «Аналітично-дорадчий центр 
Блакитної стрічки» презентував результати масштабного дослід-
ження демографічних тенденцій та їх впливу на фінансову стабіль-
ність пенсійної системи України. Звіт «Демографічні та фінансові 
передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз до 2050 року» 
окреслив основні проблеми, що випливають з демографічних 
тенденцій, та представив оптимальні варіанти їх розв’язання (зо-
крема, підвищення пенсійного віку), спрямовані на послаблення 
зростаючого тиску на пенсійну систему.

«Реформа пенсійної системи потребує широкого громадського обго-
ворення та формування спільного розуміння проблем і способів їх ви-
рішення. Враховуючи економічну й демографічну ситуацію та виходя-
чи з досвіду ЄС, нова пенсійна система в Україні повинна мотивувати 
громадян працювати довше, забезпечуючи додаткові пенсійні заощадження і обгрунтоване співвідношення між 
пенсійними внесками та виплатами», — зазначила керівник Управління програм допомоги Представництва ЄС в 
Україні Лаура Ґараняні. 

Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки – проект, що фінансується Європейським Союзом, співфінансується 
та впроваджується в Україні Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Центр є незалежною ін-
ституцією, яка керується у своїй роботі принципами вільної та демократичної ринкової економіки. Діяльність Центру 
спрямована на мобілізацію потенціалу і об’єднання зусиль широкого кола національних та міжнародних партнерів 
з метою підтримки ринкових реформ та людського розвитку в Україні. 

Контактна особа – Андрій Заїка, e-mail: andriy.zayika@undp.org.ua, тел.: (044) 253 58 66
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Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці Єс в Україні».
проект фінансується Європейським союзом і виконується агенцією KEY Communications.
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