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ДЕрЖавНо-приваТНЕ парТНЕрсТво в УКраЇНі: КрУГЛиЙ сТіЛ проЕКТУ Єс 
8 грудня у Києві в рамках проекту Єс «виконання Україною 
зобов’язань щодо членства в соТ і Європейській політиці добросусід-
ства в аграрному секторі (секторальний підхід)» проведено круглий 
стіл «Державно-приватне партнерство в Україні: практика застосу-
вання та перспективи розвитку». Круглий стіл організовано за під-
тримки посольства великої Британії в Україні.

Учасники зустрічі обговорили правові аспекти державно-приватного 
партнерства в Україні, механізми його ефективного розвитку й 
функціонування, ознайомилися  із структурою та принципами сис-
теми державно-приватного партнерства інших країн. 

У зустрічі взяли участь посадовці українського уряду та парламен-
тарі, дипломати, представники українського бізнесу та фінансових 
структур, проектів технічної допомоги та донорських організацій. 
З вітальними промовами до присутніх звернулися посол Великої Британії в Україні Лі Тернер, Голова Представ-
ництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань 
промислової і регуляторної політики та підприємництва Ксенія Ляпіна.

Експерти проекту Джон Міллнс та Роман Корінець виступили з доповіддю щодо формування системи ДПП в Украї-
ні та перспектив впровадження ДПП в аграрному секторі.

Контактна особа — олена Бичик, e-mail: ob@swap-rural.org.ua

ДосЛіДНицЬКі проГраМи Єс: пЕрЕваГи Та прЕФЕрЕНціЇ ДЛЯ УЧасНиКів  
6–7 грудня в Ужгороді в рамках проекту Єс «офіс спільної підтримки 
(JSO) інтеграції України до Європейського дослідницького простору» 
відбулися два семінари. Їх учасники обговорили перспективи та 
інноваційні можливості, які відкриваються перед малими й середніми 
підприємствами в рамках сьомої рамкової програми Єс з розвитку 
наукових досліджень та технологій рп7. 

Семінар «Підвищення інноваційних можливостей малих і середніх 
підприємств шляхом покращання співпраці між дослідницькими 
організаціями та бізнесом» мав на меті детальне вивчення процеду-
ри підготовки ефективних проектних пропозицій для РП7, форму-
вання проектного бюджету, розгляд права інтелектуальної власності 
й консорціумних угод. 

Учасники семінару «Роль української технологічної платформи 
«Харчова платформа: їжа для життя» у сприянні участі у РП7» озна-
йомилися з новими можливостями, які відкриваються перед інноваційними малими та середніми підприємства-
ми — учасниками дослідницьких програм ЄС, зокрема, в аграрному секторі, у сфері продовольства, рибальства 
та біотехнологій, а також в галузі охорони здоров’я, нанотехнологій, виробництва матеріалів та інновацій. 

В рамках семінарів відбулася презентація української технологічної платформи «Їжа для життя». Її представлено 
як один із найдієвіших інструментів підвищення інноваційного потенціалу малих й середніх підприємств України 
та їхньої участі у нових проектних конкурсах РП7. 

В обговоренні широкого кола питань взяли участь представники інноваційних МСП, науково-дослідних установ 
та університетів, європейські експерти, лідери громадської думки. Вони обмінялися дослідницькими ідеями та 
налагоджували партнерські зв’язки. 

Контактна особа — Тетяна Дерев’янкіна, e-mail: t.derevyankinaJSO@fgl-energy.com
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спіЛЬНиЙ проЕКТ Єс Та БриТаНсЬКоЇ раДи розвиваЄ  
НаЛЕЖНЕ врЯДУваННЯ в УКраЇНі
8 грудня стартував новий проект Єс «Громадянин і держава: розви-
ток партнерства для ефективного врядування в Україні». він фінансу-
ється Європейським союзом та впроваджується Британською радою 
в Україні у співпраці з асоціацією «соціально-Економічні стратегії та 
партнерство» і Лабораторією законодавчих ініціатив. 

Головна мета проекту — сприяти утвердженню прозорого й належ-
ного врядування в Україні шляхом оптимізації процедур та страте-
гічного планування на місцевому і регіональному рівнях; залучити 
громади до дієвої участі в управлінні через обрані представницькі 
органи та співпрацю з владою. Протягом першого року проект впро-
ваджуватиметься у Донецькій та Луганській областях, а впродовж 
другого року набутий досвід поширюватиметься по всій Україні.

Так, для місцевих адміністрацій та органів самоуправління буде 
розроблено Систему прийняття стратегічних і політичних рішень. В рамках проекту також проводитимуться се-
мінари й тренінги для призначених і обраних посадових осіб, покликані забезпечити реальну участь громадян 
в управлінні та впровадження ефективних управлінських рішень. 

Контактна особа — ірина Губарець, e-mail: Irina.Hubarets@britishcouncil.org.ua 

Єс визНаЧив УКраЇНсЬКі КоМпаНіЇ-ЛіДЕри 
із заБЕзпЕЧЕННЯ ГЕНДЕрНоЇ рівНосТі
понад 90 українських підприємств та організацій взяли участь 
у конкурсі, який організовано проектом Єс «права жінок та дітей 
в Україні — комунікаційний компонент» у співпраці з Міністерством 
України у справах сім’ї, молоді і спорту. Мета конкурсу, який завер-
шився 9 грудня — продемонструвати досягнення українських компа-
ній щодо забезпечення гендерної рівності співробітників.

Переможців обирали у п’яти категоріях (в залежності від кількості 
працівників). Переможцями стали ТОВ «Вікторія Верітас», Британ-
ська Рада в Україні, Всеукраїнський центр професійної реабіліта-
ції інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України, ЗАТ 
«Оболонь» та АТВТ «Галичфарм».

«За оцінками незалежних експертів, в Україні лише кожне четверте 
підприємство забезпечує своїм працівникам належні умови для ви-
конання ними обов’язків по догляду за дітьми. Найменш поширеними практиками є гнучкий робочий графік, 
який дозволив би ефективно поєднувати службові та сімейні обов’язки; надання молодим татусям відпустки по 
догляду за дітьми тощо, — зазначив Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь 
Костриця. — Водночас, непоодинокими є випадки дискримінації за статтю у кадрових питаннях, оплаті праці, 
навчанні на робочому місці та кар’єрному зростанні. Ми переконані, що проведення подібного конкурсу — це 
додаткова публічна підтримка кращих роботодавців в Україні і нагадування іншим керівникам про важливість 
підвищення уваги до питань рівного ставлення до жінок та чоловіків у сфері праці».

Контаткна особа — анастасія Троцька, e-mail: pr@cwrights.com.ua
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II ФорУМ з поШУКУ парТНЕрів Та МіЖНароДНиЙ ФорУМ ЖУрНаЛісТів 
14–15 грудня у Львові в рамках програми транскордонного співро-
бітництва польща-Білорусь-Україна 2007-2013 відбулися II форум з 
пошуку партнерів та Міжнародний форум журналістів. 

Понад 270 представників польських, білоруських, українських 
організацій та установ зібралися у Львові, щоб обмінятися ідеями 
щодо розвитку проектів у контексті проектних конкурсів, заплано-
ваних на першу половину 2011 року. 

Форум з пошуку партнерів організовано задовго до проголошення 
проектних конкурсів, щоб надати аплікантам можливість налаго-
дити партнерські стосунки. Тож потенційні партнери зустрілися з 
проектними менеджерами й експертами з Ініціативи розвитку ре-
гіональних можливостей. 

15 грудня у Львові понад 30 представники місцевих та регіональ-
них ЗМІ, які працюють у регіонах впровадження Програми, обговорили актуальні проблеми розвитку прикор-
донних областей. Журналісти обмінялися думками щодо ролі, яку має відігравати Програма на місцевому рівні, 
та висловили готовність всіляко підтримувати інформаційний план Програми. 

Контактна особа — анджей слодкі, e-mail: andrzej.slodki@cpe.gov.pl

оБсЄ Та Єс ДаЛи оціНКУ ДопоМозі виБорЧиМ процЕсаМ в УКраЇНі
15 грудня у Києві відбулася заключна конференція проекту оБсЄ. 
Учасники заходу підбили підсумки діяльності довгострокового проекту 
допомоги виборчим процесам. за період впровадження проекту 
створено державний реєстр виборців; напередодні президентських 
виборів 2010 року проведено тренінги для 90 000 членів виборчих 
комісій; надано допомогу в розробці єдиного виборчого кодексу. 

Проект впроваджувався протягом 2008-2010 рр Координатором 
проектів ОБСЄ в Україні, ЄС, Канадським агентством міжнародного 
розвитку, Шведською агенцією міжнародного розвитку та співробіт-
ництва, Міжнародним агентством «Irish Aid» (Ірландія) та Фондом 
стратегічних програм МЗС Великої Британії. 

У конференції взяли участь експерти з виборчих процесів, пред-
ставники державних органів влади, політичних партій та міжнарод-
них спільнот. Вони обговорили підсумки проекту та відзначили необхідність подальшої міжнародної підтримки 
вдосконалення виборчої системи України. 

«Ми досягли суттєвого прогресу в зусиллях по зміцненню виборчих процесів в Україні, але попереду ще багато 
роботи, і ОБСЄ продовжуватиме надавати підтримку українській владі у цій сфері», — зазначив координатор про-
ектів ОБСЄ в Україні Посол Любомир Копай.

Голова Представництва ЄС в Україні Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра заявив: «Ми сподіваємося, що виборча 
реформа буде проводитися прозоро та за участі усіх сторін». 

Конференція стала складовою зусиль ОБСЄ та ЄС у впровадженні проектної підтримки виборчих процесів, фінан-
сованої Європейським Союзом та Канадським агентством міжнародного розвитку.

Контактна особа — Юлія зорічева, e-mail: Yuliya.Zoricheva@osce.org
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заКЛЮЧНа КоНФЕрЕНціЯ проЕКТУ із сТраТЕГіЧНоГо пЛаНУваННЯ  
У соціаЛЬНіЙ сФЕрі
16 грудня в Києві відбулася заключна конференція проекту Єс «під-
тримка розробки середньострокової стратегії для поліпшення сис-
теми соціальних виплат». Учасники заходу отримали вичерпну ін-
формацію про результати діяльності проекту, який впроваджувався у 
2008–2010 рр в рамках програми «Europe Aid». 

Участь у конференції взяли представники бенефіціара — Міністер-
ства соціальної політики України та інших міністерств і департамен-
тів — партнерів проекту. З вітальним словом до присутніх звернув-
ся керівник другого відділу програм допомоги Представництва ЄС 
в Україні Хосе Роман Леон Лора, який відзначив важливість та акту-
альність проектів, спрямованих на вдосконалення роботи соціаль-
них служб в Україні. 

Проект ЄС «Підтримка розробки середньострокової стратегії для 
поліпшення системи соціальних виплат» мав на меті сприяти розвитку комплексної системи моніторингу та про-
гнозування соціальних виплат і створенню належних умов для її успішного впровадження, в першу чергу — по-
силенню стратегічного планування у соціальній сфері. 

Менеджер проекту Сергій Полюк привітав команду з успішним завершенням проекту та висловив подяку пред-
ставникам бенефіціарів. Спеціалісти, які брали участь у семінарах, отримали відповідні сертифікати. 

Контактна особа — Людмила Голібардова, e-mail: lgol@epukraine.com

проЕКТ Єс ДопоМаГаЄ УКраЇНі У сТворЕННі сУЧасНоЇ  
сисТЕМи ХарЧовоЇ БЕзпЕКи
Компонент «Безпека харчових продуктів» проекту Єс «виконання 
Україною зобов’язань щодо членства в соТ і Європейській політиці 
добросусідства в аграрному секторі (секторальний підхід)» підви-
щує обізнаність працівників державних органів з безпеки харчових 
продуктів. просвітницька діяльність та зусилля, спрямовані на зміц-
нення потенціалу бенефіціарів, передбачають проведення тренінгів 
і семінарів для інспекторів й управлінців державно-ветеринарної, 
санітарно-епідеміологічної служби, а також агентства ідентифікації 
та реєстрації тварин. 

Проект, який триватиме 38 місяців, підбив підсумки другого року 
діяльності. Компонент, очолюваний ключовим експертом з безпеки 
харчових продуктів Великобританії Тоні Віллом, підготував та про-
вів низку семінарів, тренінгів і навчальних візитів. Вони мали на 
меті сформувати у 8 пілотних регіонах (Черкаси, Чернігів, Дніпро-
петровськ, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Полтава та Суми) групи спеціалістів, всебічно обізнаних щодо вимог 
ЄС у сфері відстеження, ідентифікації та реєстрації тварин, а також офіційного контролю. Останні семінари та 
треніги були проведені 2-3-го та 7-го грудня у Львові та Києві. 

Контактна особа — ірина проценко, e-mail: ip@swap-rural.org.ua
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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.
Контактна особа: Oльга вергелес, e-mail:vergeles@keycommunications.ua

МоМ Та Моп прЕДсТавиЛи аКТУаЛЬНі ДаНі ЩоДо  
МіГраціЇ в свіТі
17 грудня, напередодні Міжнародного дня мігранта, представництва 
Міжнародної організації праці (Моп) та Міжнародної організації 
з міграції (МоМ) в Україні провели прес-конференцію, присвячену 
питанням міграції в світі та трудової міграції.

18 грудня Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародним днем 
мігранта згідно з рекомендацією Економічної та соціальної ради ООН 
(резолюція No 2000/288, липень 28, 2000). 

Національний координатор МОП в Україні Василь Костриця та Голо-
ва Представництва МОМ в Україні Манфред Профазі оприлюдни-
ли актуальні дані та тенденції, які відображено у новому звіті МОМ 
з міграції, звіті МОП щодо праці у світі та звіті МОП щодо заробітної 
плати у світі за 2010–2011 роки. 

Прогнозуючи підвищений інтерес до сучасних міграційних про-
цесів, МОМ запропонувала серію лекцій з проблем міграції для учнів 26 академій та середніх шкіл України. 
Протягом останніх трьох місяців 42 співробітники МОМ виступили з доповідями перед 1225 студентами у віці 
17–22 роки. 

Контактна особа — світлана слабінська,  e-mail: ukrainepr@iom.int

 Щасливого різдва та Нового року!
 Наступний випуск вийде в січні 2011 року.


