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  НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС  

МЕТОДИКА EUBAM ДОЗВОЛИЛА ЗАТРИМАТИ НАЙБІЛЬШУ 
В УКРАЇНІ ПАРТІЮ КОКАЇНУ
30 липня Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні 
(EUBAM) оголосила про затримання найбільшої в Україні партії ко-
каїну (1200 кг). Це стало можливим завдяки застосуванню мето-
дики аналізу ризиків, рекомендованої EUBAM, на основі аналітич-
них та оперативних даних. Ринкова вартість партії наркотиків, ви-
лученої українськими прикордонними службами з венесуельсько-
го судна в Одеському порту, становить понад $ 180 млн. 

 «Аналіз ризиків спрямований на попередження й уникнення основних 
загроз шляхом профілювання людей та вантажів на базі оперативних 
даних, – зазначив голова відділу аналітичної та оперативної підтримки 
EUBAM Мартін Вінтерсбергер. – Від 2005 року EUBAM сприяє зміцненню 
потенціалу української  та молдавської прикордонних служб. Це знач не 
вилучення – безпосередній результат належної оцінки ризиків і заслуго-
вує на нашу повагу та привітання». 

Більше інформації на сайті: http://www.eubam.org/
Контактна особа – Метью Тейлор, e-mail: matthew.taylor@eubam.org

ЕКСПЕРТИ ЄС ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІДОМ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 
ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

19-20 липня Головне управління Державної служби України в 
рамках Європейського Інструменту технічної допомоги та обміну 
інформацією (TAIEX) провело дводенний семінар «Залучення 
міжнародного досвіду з питань запобігання проявам корупції та 
конфлікту інтересів на державній службі». Керівник Управління 
програм допомоги в Україні Лаура Ґараньяні привітала близько 
70 учасників, серед яких були експерти з країн ЄС, представники 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 
України. 

У перший день роботи увазі учасників було представлено доповідь 
ек спер та спільного проекту ЄС та Організації економічного спів ро біт-
ниц тва антикорупційної програми SIGMA, присвячену питанням пе рег ляду законодавства України щодо конфлікту 
інтересів та корупції. Дослідження, результати якого покладено в основу виступу, проведене експертною місією 
програми SIGMA. Експерти з Бельгії, Нідерландів, Румунії та Великобританії представили антикорупційні заходи 
профілактики, рекомендовані для застосування в рамках державної служби, та міжнародний досвід вдосконалення 
законодавства у сфері боротьби з корупцією. 

На другий день семінару експерт з Італії презентував національний досвід виявлення та розслідування корупційних 
правопорушень. Він докладно розповів про концепції «активної корупції» та «пасивної корупції», про причини їх 
виникнення та основні превентивні заходи, спрямовані на запобігання їх появі. Експерти з Румунії та Великобританії 
поінформували учасників про збір аудиторних даних, проведений кандидатами на посади державних службовців, і 
про можливості попередження корупції на державній службі за допомогою впровадження дисциплінарних заходів. 

Контактна особа – Роман Гекалюк, e-mail: roman.gekalyuk@guds.gov.ua
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ПРОГРАМА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС ПРОВОДИТЬ ІНФОРМАЦІЙНІ ДНІ

20-23 липня в Івано-Франківську, Яремчі, Рахові та Ужгороді від-
булися Інформаційні дні другого конкурсу заявок у рамках Програ-
ми транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-
Румунія-Україна. 

Мета заходів – надати учасникам детальну інформацію про застосуван-
ня аплікаційного пакету, зокрема, про правила заповнення форми заяв-
ки, формування бюджету і розвиток життєздатного транскордонного парт-
нерства.

Національне агентство розвитку Угорщини у співпраці з Міністерством 
будівництва та регіонального розвитку Словаччини, Міністерством регі-
о нального розвитку та туризму Румунії й Міністерством економіки Украї-
ни оголосили про відкриття 24 червня другого конкурсу заявок у рамках 
Програми прикордонного співробітництва. Прийом конкурсних документів триватиме до 26 жовтня 2010 року.

Участь в конкурсі можуть брати недержавні організації, національні, регіональні та місцеві органи влади, діяльність 
яких відповідає пріоритетним напрямкам програми, а також органи самоврядування, об’єднання, професійні та неу-
рядові організації, установи культури, релігійні структури, які зареєстровані і діють у Закарпатській, Івано-Франківській 
та Чернівецькій областях України.

Більше інформації на сайті: http://www.huskroua-cbc.net/
Контактна особа – Владислав Чопак, e-mail: vchopak@vati.hu

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ:
ПРОЕКТ ЄС ЗІБРАВ АКТИВІСТІВ ТА ЕКСПЕРТІВ 
22-23 липня у Києві в рамках проекту “Посилення ролі громадян-
ського суспільства у захисті прав дітей”, що фінансується в рам-
ках Європейського інструменту з питань демократії та прав люди-
ни, Ресурсний центр “ГУРТ” організував обговорення стану дотри-
мання  прав  дітей та рекомендації  щодо поліпшення системи за-
хисту їх прав в Україні. 

Понад 70 учасників з Вінниці, Донецька, Києва, Комсомольська, Льво-
ва, Миколаєва, Одеси, Полтави, Тернополя та Харкова представляли гро-
мадські та міжнародні організації і державні установи. Інтерактивний за-
хід було проведено у форматі “відкритого простору”, що надало присут-
нім можливість акцентувати увагу на найактуальніших питаннях: рефор-
мування інтернатної системи в Україні; ювенальна юстиція; роль громад 
у забезпеченні прав дітей; ефективність роботи громадських організацій, які працюють з дітьми; захист прав дітей у 
нав чальних закладах тощо. Учасники підготували 17 ініціатив, спрямованих  на розв’язання  конкретних питань у сис-
темі піклування про дітей та прав дитини, й домовилися про подальші кроки щодо їх впровадження. 

Ресурсний центр “ГУРТ” впроваджуватиме проект ЄС “Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав дітей” 
до кінця вересня 2010 року. Проект спрямований на підвищення  спроможності громадянського суспільства у ство-
ренні мереж та адвокаціії прав дітей; покращання співпраці місцевих органів влади та громадянського суспільства 
щодо надання послуг дітям, що належать до вразливих груп; сприяння реформі системи піклування про дітей.

Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/recent/7184/ 
Контакна особа – Мар’яна Завійська, e-mail: zaviyska@gurt.org.ua 
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ЄС ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ У ВПРОВАДЖЕННІ КОНВЕНЦІЇ ESPO ТА ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ

27 липня відбулося заключне засідання проекту ЄС «Допомога Україні у впровадженні Конвенції ESPO та 
Орхуської конвенції». Увазі присутніх було представлено підсумкову доповідь про діяльність та результати 
впровадження проекту. У зустрічі взяли участь представники Європейської Комісії, Представництва ЄС в 
Україні та ряду Міністерств – навколишнього середовища, закордонних справ і транспорту.

Проект мав на меті надати Україні допомогу в дотриманні вимог Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
 середовище у транскордонному контексті (Конвенція ESPO) та Конвенції про доступ до інформації, участь громад-
ськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) та 
виконанні інших пов’язаних з ними зобов’язань в рамках чинних міжнародних природоохоронних угод та процесів.

Проект представив детальну оцінку правових, адміністративних та процедурних аспектів реалізації в Україні конвенції 
ESPO та Орхуської конвенції. Вона базується на актуальних публічних доповідях та інформації про недоліки виконан-
ня конвенцій та стратегій (планів дій) і спрямована на юридичне вдосконалення процесу формування управлінсько-
го потенціалу, забезпечення дотримання конвенцій та пов’язаних з цим зобов’язань у рамках інших багатосторонніх 
природоохоронних угод.

Контактна особа – Роман Шахматенко, e-mail: r.shakhmatenko@menr.gov.ua

ПРОЕКТ ЄС РОЗПОЧИНАЄ НАЦІОНАЛЬНУ КАМПАНІЮ ПРОТИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

1 серпня в Києві проект ЄС «Права жінок та дітей в Україні – кому-
нікаційний компонент» розпочав освітню кампанію проти домаш-
нього насильства. Вуличний захід в центрі міста зібрав понад 1000 
небайдужих громадян, які вітали початок кампанії, спрямованої 
на об’єднання понад 200 000 людей по всій країні задля публіч-
ного протесту проти усіх форм насильства в сім’ї. 2 серпня проект 
провів ще у чотирьох містах України прес-конференції, присвячені 
старту кампанії проти домашнього насильства. 

В рамках кампанії заплановано проведення вуличних акцій, розміщен-
ня інформації на білл-бордах та в Інтернеті, а також активна робота во-
лонтерів: участь у національних фестивалях, робота в громадських міс-
цях, спрямована на заохочення громадян носити символіку спротиву до-
машньому насильству – браслет малинового кольору зі словами «Я проти насильства». Буде розповсюджено 200 000 
таких браслетів, а також величезну кількість віртуальних браслетів, які користувачі соціальних мереж в Інтернеті змо-
жуть прикріпити до своїх фотографій. 

В.о. Голови  Представництва ЄС в Україні Джованні Капелліно дав офіційний старт кампанії на Софіївській площі у Ки-
єві і заявив: «Ця «браслетна кампанія» спрямована на підтримку зусиль уряду України, ЄС, міжнародних організацій, 
громадянського суспільства, ЗМІ та українських громадян щодо захисту прав жінок і дітей. ЄС тісно співпрацює з Мініс-
терством у справах сім’ї, молоді та спорту, зокрема, в напрямку підвищення обізнаності українського суспільства про 
права дітей та жінок. Ми об’єднуємо зусилля і разом застосовуємо всі можливі механізми, аби заохотити зміни у пове-
дінці та ставленні до насильства в сім”ї. Для того, щоб діяти ефективно і позбутися насильства в сім’ї раз і на завжди, 
ми повинні переконатися, що всі – жінки, діти та чоловіки – беруть у цьому активну, зацікавлену участь. Без сумніву, 
ця кампанія сприятиме потужним національним заходам у відповідь на проблеми насильства в сім’ї».  

Більше інформації на сайті: http://vsirivni.com.ua/
Контактна особа – Анастасія Троцька, e-mail: pr@cwrights.com.ua
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ЄС ПРОВОДИТЬ СЕМІНАР З ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ

5-9 липня проект ЄС «Посилення системи управління людськими 
ресурсами Державної прикордонної служби України» (HUREMAS 2) 
провів восьмий семінар із серії тренінгів, спрямованих на під-
тримку розвитку довгострокової національної програми підготов-
ки тренерів у системі Державної прикордонної служби України. 

Досвід прикордонних органів ЄС, що здійснюють інтегроване управ-
ління кордоном, засвідчує необхідність приділяти належну увагу роз-
витку узгодженої та логічної системи безперервної освіти офіцерів і 
молодшого персоналу. Новостворена мультиплікаційна система до-
поможе Державній прикордонній службі розширити потенціал про-
фесійної підготовки спеціалістів у сфері прикордонного контролю, 
Шенгенського законодавства і виявлення підроблених документів.

Експерти ЄС провели підготовку інструкторів навчального центру Державної прикордонної служби щодо сучасних ме-
тодик і технік викладання. Учасники дізналися про алгоритм виконання службових обов’язків у рамках мультиплікацій-
ної системи – від підготовки навчальних матеріалів для курсу, передачі інформації до оцінювання результатів кожного 
тренінгу. Цей колектив інструкторів координуватиме розвиток короткотермінових мультиплікаційних курсів. 

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

Наступний номер бюлетеню вийде 2 вересня 2010 року.

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


