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НавЧаЛЬНиЙ візиТ До ДаНіЇ Та ЛаТвіЇ в раМКаХ проЕКТУ Єс TWINNING 
6-11 лютого 2011 року в рамках проекту Єс Twinning «Надан-
ня допомоги українській ветеринарній службі з метою покра-
щання правових та технічних аспектів системи контролю за 
безпечністю харчових продуктів» відбувся навчальний візит 
до Данії і Латвії 5 українських ветеринарних інспекторів. Його 
організовано в рамках компоненту 4 «прикордонний ветери-
нарний контроль».

У спеціалізованому практикумі на датському та латвійському прикор-
донних пунктах пропуску взяли участь троє українських ветеринарних 
інспекторів з Південно-Західної, Південної та Одеської регіональних 
служб Державного ветеринарно-санітарного контролю на державному 
кордоні та транспорті і два представники Державного комітету ветери-
нарної медицини України.

Під час практичного навчання у аеропорту та морському порту Копенгагена (Данія) учасники отримали інформацію 
про процедури контролю на контрольно-пропускних пунктах, а також щодо користування базою даних TRACES. У Лат-
вії українські чиновники відвідали прикордонний пункт пропуску Патерніекі на латвійсько-білоруському кордоні та 
залізничний прикордонний пункт пропуску Даугавпілс на латвійсько-російському кордоні.

Основну увагу було зосереджено на вивченні процедур контролю, особливостях процесу ідентифікації та перевірки. 

Українські спеціалісти, які пройшли цей курс навчання, в подальшому проводитимуть тренінги для своїх колег в Україні.

Контактна особа – вахтанг Мікадзе, е-mail: vakhtang.mikadze@vet.gov.ua 

УсТаНовЧа зУсТріЧ проЕКТУ Єс У ДоНЕцЬКУ
15 лютого 2011 року відбулася установча зустріч Координа-
ційної групи проекту «Громадянин і держава: розвиток парт-
нерства для ефективного урядування в Україні», який фінан-
сується Єс і реалізується Британською радою в Україні спільно 
з асоціацією «сЕсп» та Лабораторією законодавчих ініціатив. 

До групи увійшли представники органів влади з пілотних районів і 
міст Донецької та Луганської областей. Координаційна група була 
залучена до консультацій та оцінки навчальних програм і матеріалів 
проекту. Учасники висловили свої зауваження стосовно розроблених 
в рамках проекту системи прийняття стратегічних і політичних рішень 
щодо поліпшення діяльності місцевих органів влади та Стратегії гро-
мадської участі. 

Учасників привітала Директор Британської Ради і Аташе з питань куль-
тури Посольства Великої Британії в Україні Маргарет Джек, яка, зокрема, наголосила на важливості участі громадян-
ського суспільства в процесах прийняття рішень на місцевому рівні. 

У ході зустрічі учасники обговорили перспективи та можливі проблеми реалізації проекту, проаналізували результати 
проведеної оцінки потреб та очікувань потенційних учасників навчання, узгодили програму тренінгів для представни-
ків місцевої влади й неурядових організацій Донецької та Луганської областей.

Більше інформації: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-projects-citizen-and-state.htm/ 
Контактна особа – ірина Губарець, е-mail: Irina.Hubarets@britishcouncil.org.ua
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МіЖрЕГіоНаЛЬНа КоНФЕрЕНціЯ проЕКТУ «МісцЕвиЙ розвиТоК, 
оріЄНТоваНиЙ На ГроМаДУ»
22 лютого представники 5 місцевих громад зі Львова, Терно-
поля, івано-Франківська, волині та закарпаття взяли участь 
у Міжрегіональній конференції «Місцевий розвиток, орієн-
тований на громаду». Мета зустрічі - презентувати практичні 
результати реалізації проекту, спрямованого на покращання 
якості життя у сільській місцевості через фінансову підтримку 
спільної програми Єс/прооН.

Починаючи з грудня 2007 року, проект співпрацює з більш ніж тисячею 
місцевих громад по всій Україні та АР Крим для забезпечення сталого 
розвитку сільських територій шляхом впровадження ініціатив з само-
врядування та відродження громад задля реального покращання рівня 
їх життя на місцевому рівні.

Івано-Франківську область на конференції представляла громада 
м. Галич, яка заснувала благодійний фонд «Відкрий своє серце людям» та реалізувала проект із впровадження енер-
гозберігаючих технологій у місцевому дитячому садку.

Громадська організація «Агенція розвитку міста Перечин» презентувала ще один успішний приклад самоорганізації 
мешканців Закарпатської області: проект забезпечив придбання 694 екоконтейнерів і їх локацію. Кошторис мікропро-
екту склав 189 тисяч гривень. 

У конференції взяли участь керівник Управління програм допомоги Представництва ЄС в Україні Лаура Гараняні та Ко-
ординатор системи ООН, Постійний представник ПРООН в Україні Олів’є Адам.

Перший етап проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» завершено 5 березня 2011 року. 

Наразі на фінальній стадії затвердження перебуває друга фаза Проекту, розрахована на 4 роки. Її бюджет станови-
тиме € 17 млн. 

Контактні особи: Ганна Яцюк, е-mail: ganna.yatsyuk@undp.org;  
Єлена сергєєва е-mail: sergeeva@keycommunications.ua  

проГраМа ENPI-FLEG іНіціЮЄ оБГоворЕННЯ проБЛЕМ поКраЩаННЯ  
ЛісовоГо заКоНоДавсТва
24 лютого проведено круглий стіл з питань вдосконалення за-
конодавства лісової галузі, організований експертами програ-
ми ENPI-FLEG та Го «Бюро екологічних розслідувань».

У заході узяли участь представники Мінекоресурсів, МВС, науковці, 
працівники лісового господарства, представники провідних спеціалі-
зованих НУО, експерти програми ENPI-FLEG. 

Основним доповідачем виступив консультант Світового банку Олег 
Сторчоус, який презентував учасникам аналітичні матеріали з право-
вого регулювання довгострокового користування лісами. 

За підсумками обговорення планується підготувати низку пропозицій 
для покращання законодавства у сфері лісокористування і направити їх 
до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, МінАПК, Державної агенції лісо-
вих ресурсів.

Більше інформації: http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&tx_ttnews[tt_news]=93 
Контактна особа – олег Листопад, е-mail: oleg.lystopad@enpi-fleg.org
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У ДоНЕцЬКУ прЕДсТавиЛи рЕзУЛЬТаТи, іННоваціЇ Та пЕрспЕКТиви  
проЕКТУ МісцЕвоГо розвиТКУ
25 лютого відбулася конференція «проект Єс/прооН «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду» в Донецькій області: 
підсумки, перспективи, новації». На відкритті заходу в Доне-
цьку виступив координатор системи ооН в Україні олів’є адам.

Конференція у Донецьку завершила впровадження першого етапу про-
екту. Її учасники підбили підсумки трирічної роботи й окреслили пер-
спективи подальшої співпраці. 

Мета конференції – представити результати й досягнення Донецької об-
ласті у впровадженні спільної ініціативи з розвитку 8 пілотних районів 
(Артемівський, Добропільський, Костянтинівський, Красноармійський, 
Новоазовський, Слов’янський, Старобешівський та Тельманівський). 

Представники пілотних громад презентували результати співпраці з 
громадами та донорами в рамках проекту. З ними могли ознайомити-
ся й керівники не-пілотних районів, сіл та міст, які взяли участь у заході та мали нагоду з’ясувати можливості співпраці 
з проектом. Особливий інтерес учасників викликала виставка малюнків та творчих робіт «Проект «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» очима дітей». 

Олів’є Адам високо оцінив співпрацю із громадами Донецької області. Він висловив надію на подальшу співпрацю та 
розвиток місцевих громад завдяки підтримці місцевої влади. 

Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» впроваджується на Донеччині з 18 грудня 
2008 року. За цей час у сільських районах самоорганізувалися 40 громад, які реалізували 51 мікропроект. 

Контактна особа – Ганна Яцюк, е-mail: ganna.yatsyuk@undp.org

ХорваТіЯ ДіЛиТЬсЯ з КриМоМ ДосвіДоМ рЕГіоНаЛЬНоГо розвиТКУ 
Наприкінці лютого 14 представників кримської влади, органів 
місцевого самоврядування та агентства регіонального розвит-
ку Криму відвідали республіку Хорватію для вивчення її до-
свіду у сфері регіонального розвитку, зокрема, створення та 
функціонування агентств регіонального розвитку, їх взаємодії 
із центральними міністерствами та місцевими партнерами. 

«Хорватія є цікавим для нас регіоном: вона активно співпрацює із 
європейськими фондами з питань регіонального розвитку. Сьогод-
ні схожі можливості надаються Україні в рамках ініціативи Східного 
партнерства та інших інструментів співробітництва з ЄС. Крім того, 
можна віднайти чимало спільного між Хорватією та Кримом з точки 
зору галузевої економіки та природних умов», - зазначив Петро Ко-
шуков, заступник керівника проекту ЄС-ПРООН з підтримки Агентства 
регіонального розвитку Криму.

Кримська делегація провела понад 15 зустрічей із центральними, регіональними та місцевими органами влади, регіо-
нальними агентствами розвитку, бізнесменами та міжнародними організаціями, а також відвідала низку регіонів. Пер-
ші два засідання були присвячені питанням використання європейських фондів, підготовці проектів територіального 
соціально-економічного розвитку та створенню національної бази даних, яка дозволить контролювати планування 
і реалізацію проектів. Зазначені теми викликали особливий інтерес українських гостей, оскільки у контексті нової регіо-
нальної політики ЄС Україна також наближається до системи програмно-цільового методу формування кошторису.

Підбиваючи підсумки візиту, Олексій Стародубов заявив: «Підписання меморандуму є конкретним кроком у напрямку 
співпраці. Я вважаю цю поїздку до Хорватії початком конструктивного діалогу між регіонами. Ми закладаємо підґрунтя 
активного розвитку відносин. Крім того, ми побачили живий інтерес до Криму з боку інвесторів». 

Контактна особа – в’ячеслав Топоров, e-mail: toporov@undp.crimea.ua
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Єс оГоЛосив ЮвіЛЕЙНиЙ КоНКУрс ДиТЯЧоГо МаЛЮНКа 
9 березня 2011 року представництво Єс в Україні оголосило 
конкурс дитячого малюнка. Його мета - популяризація та за-
твердження ідеї ґендерної рівності серед дітей та їхніх бать-
ків». переможець отримає головний приз – € 1000. 

Тема конкурсу: «Жили-були дівчинка і хлопчик, і вони хотіли разом 
зробити світ кращим…». У ньому можуть взяти участь учні загальноос-
вітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 8 до 10 років. 

Для участі в конкурсі необхідно до 20 травня 2011 року надіслати ма-
люнки за адресою: вул. Хрещатик, 29, кв.48, м. Київ, 01001. 

Роботи мають бути представлені на папері формату А4. На зворотному 
боці малюнку необхідно зазначити прізвище, ім’я, клас та адресу нав-
чального закладу.

Конкурс дитячого малюнку на тему ґендерної рівності проводиться в Україні вп’яте. У 2010 році у ньому взяли участь 
понад 49 000 дітей з 61 країни. Однією з переможниць творчого змагання стала 9-річна Ольга Чумаченко з міста Ка-
ховка Херсонської області. 

Делегація Європейського Союзу в Україні спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту обере 10 кращих 
малюнків з України, які будуть представлені на розгляд міжнародного журі. Підсумки конкурсу та ім’я переможця буде 
оголошено наприкінці червня 2011 року.

Більше інформації: http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing-competition-2010_en.htm 
Контактна особа – анастасія Троцька, е-mail: pr@cwrights.com.ua

  аНоНси  

15-17 БЕрЕзНЯ, ДНіпропЕТрівсЬК 
семінар проекту Єс Twinning «Надання допомоги українській ветеринарній службі».  

Контактна особа: алан Багге, e-mail: allan.bagge@vet.gov.ua

16 БЕрЕзНЯ, КиЇв 
заключна конференція програми Єс «підтримка вугільного сектора».

E-mail: info@eu-coalsector.com.ua, тел.: +380 44 272 11 31, 272 62 07

 

16 БЕрЕзНЯ, КиЇв 
заключна конференція спільного проекту «права жінок та дітей». 

Контактна особа: Тетяна Кульовська, e-mail: Tetyana.KULYKOVSKA@coe.int

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


