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ЯК зБЕрЕГТи БаЛаНс МіЖ Кар’ЄроЮ Та сіМ’ЄЮ
7 жовтня в рамках проекту Єс «права жінок та дітей в Україні – 
комунікаційний компонент» відбувся семінар на тему «Як зберегти 
баланс між кар’єрою та сім’єю», у якому взяли участь не лише 
бізнесмени, але й їхні діти.  

Експерти ЄС з питань кадрової політики та управління персоналом 
й українські фахівці розповіли присутнім про європейські формули 
органічного поєднання роботи та сім’ї, поділилися секретами успіш-
ної кар’єри, методами і практичним досвідом забезпечення рівності 
на роботі. 

Семінар організовано в рамках традиційного конкурсу «Рівні можливос-
ті: найкращий роботодавець 2011», який проводиться під егідою Мініс-
терства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства соціальної 
політики України та Представництва Європейського Союзу в Україні.

Контактна особа – ольга сушицька, osushytska@internews.ua, тел.: +38 (044) 278 3376, http://vsirivni.com.ua/ 

УКраЇНсЬКі НаУКовці БЕрУТЬ УЧасТЬ У НаУКовиХ проЕКТаХ Єс з ЕНЕрГЕТиКи 
6-7 жовтня в рамках фінансованого Єс спільного офісу підтрим-
ки інтеграції України до Європейського дослідницького про-
стору (JSO-ERA) у прикарпатському національному університеті 
ім. василя стефаника (івано-Франківськ) відбулися семінар та 
брокерська зустріч.

Мета заходу – активізувати участь української наукової спільноти у 
Сьомій рамковій програмі ЄС з розвитку наукових досліджень і тех-
нологій (РП7) за тематикою «Енергетика» й сприяти налагодженню 
контактів між дослідницькими організаціями України та їх європей-
ськими партнерами.  

6 жовтня учасники ознайомилися із презентацією нововведень Робо-
чої програми РП7 на 2012 рік з Енергетики, а також дізналися про 
переваги й практичну користь, що їх можуть отримати українські НДО від участі в енергетичних проектах РП7.

7 жовтня обговорено проектні пропозиції РП7 з Енергетики, а експерти проекту JSO-ERA надали потенційним учас-
никам програми докладну інформацію щодо загальних правил створення консорціуму. Йшлося про  права інтелек-
туальної власності, адміністративні, законодавчі, фінансові питання тощо.

Контактна особа –  Тетяна Деревянкіна, t.derevyankinajso@fgl-energy.com, тел.: +38 (044) 289 1315,  
http://www.jso-era.org/ 

У КиЄві віДБУвсЯ КрУГЛиЙ сТіЛ із розвиТКУ БоЄНЬ
5 жовтня у Києві відбувся круглий стіл, учасники якого обговори-
ли питання розвитку боєнь відповідно до стандартів Єс. У дис-
кусії взяли участь понад 30 представників фермерських госпо-
дарств, Міністерства сільського господарства і продовольства, 
ветеринарних служб. 

Присутні ознайомилися із положеннями сучасного законодавства та 
практикою країн ЄС у цій галузі, а також обговорили умови функціо-
нування боєнь в Україні, зокрема, обслуговування віддалених райо-
нів із невеликим поголів’ям худоби. 

Контактна особа –  Наталя Корчакова,  
Natalya.KORCHAKOVA@eeas.europa.eu,  
+38 (044) 390 8010
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Єс сприЯЄ УДосКоНаЛЕННЮ сисТЕМи піДГоТовКи  
ДЕрЖавНиХ сЛУЖБовців в УКраЇНі
4 жовтня в рамках фінансованого Єс проекту Twinning  «підтримка 
розвитку та удосконалення системи підготовки державних 
службовців в Україні» відбулася підсумкова конференція.  

Проект тривав з жовтня 2009-го по вересень 2011 року і за цей час 
Європейський Союз спрямував на удосконалення системи підготовки 
державних службовців в Україні €1,1 млн.  

Упродовж терміну реалізації проекту державні службовці та експерти 
з України, Франції, Польщі розробили Концепцію оновленої стратегії 
підготовки державних службовців в Україні та рекомендації стосовно 
інституційного розвитку НАДУ. Ці пропозиції враховано при підготовці  
Указу Президента України щодо реформування Національної академії 
державного управління, який має бути ухвалений найближчим часом.

Партнери проекту розробили 4 пілотні навчальні курси, засновані на новітніх навчальних підходах, а саме: оцінка 
потреб, ситуаційні завдання, рольові ігри. На разі 27 керівників навчальних програм, 36 викладачів та понад 200 
державних службовців із центральних та місцевих органів виконавчої влади пройшли підготовку за цими іннова-
ційними програмами. 

Основна мета проекту Twinning – створення дієвої державної служби шляхом запровадження нової стратегії підго-
товки й підвищення кваліфікації кадрів, вдосконалення управління та посилення навчальної спроможності НАДУ і 
чотирьох її регіональних інститутів державного управління.

В реалізації проекту взяли участь провідні профільні заклади: Національна школа управління Франції та Національна 
школа державного управління Польщі – з боку ЄС й Національна академія державного управління при Президентові 
України і Національне агентство з питань державної служби – від України.  

Контактна особа –  володимир Кузька, twinning.napa@gmail.com, тел.: (097) 946 0585, 
http://www.cs-training.eu/ 

сЕМіНар із НавиКів «проДаЖУ» пропозиціЙ
3-4 жовтня у Гурзуфі (Крим) відбувся дводенний семінар, 
учасники якого засвоювали навички ведення переговорів та 
продажів. серед  30 учасників заходу були голови сільрад та 
представники Кримського державного аграрного навчально-
консультаційного центру.

Набуті знання та досвід дозволять їм краще презентувати та «прода-
вати» пропозиції із розвитку громади державній владі, донорам та 
іншим джерелам підтримки.  

Контактна особа –  Наталя Корчакова,  
Natalya.KORCHAKOVA@eeas.europa.eu,  
тел.: +38 (044) 390 8010
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ЄвропЕЙсЬКиЙ соЮз заоХоЧУЄ УКраЇНсЬКиХ НаУКовців  
До УЧасТі У ДосЛіДНицЬКиХ проГраМаХ Єс
3-4 жовтня в рамках фінансованого Єс спільного офісу підтримки 
інтеграції України до Європейського дослідницького простору 
(JSO-ERA) у партеніті (ар Крим) відбувся дводенний семінар 
«сьома рамкова програма Єс з наукових досліджень і технологій 
– робочі програми на 2012 рік за тематиками NMP та «Люди».   

Захід проведено в рамках Міжнародної конференції «Функціональні 
матеріали-2011», організованої Таврійським національним універси-
тетом ім. В.І. Вернадського.Організатори семінару мали на меті залу-
чити науково-дослідницькі організації України до участі у Сьомій рам-
ковій програмі ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій (РП7).

3 жовтня учасники ознайомилися з пріоритетними напрямками РП7 
та конкурсами проектних пропозицій на 2012 рік за тематикою «На-
нонауки, нанотехнології, матеріали та нові технології виробництва». 
Їм надано докладну інформацію щодо можливостей участі наукових організацій України та індивідуальних науков-
ців у програмі «Люди».

4 жовтня проведено Круглі столи з питань підготовки проектних пропозицій для участі у РП7, в першу чергу – для 
конкурсів 2012 року за тематиками «Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові технології виробництва» і «Люди». 

Контактна особа –  Тетяна Деревянкіна, t.derevyankinajso@fgl-energy.com, тел.: +38 (044) 289 1315,  
http://www.jso-era.org/

посЛи ЄвропЕЙсЬКоГо соЮзУ віДвіДаЛи оДЕЩиНУ
1-2 жовтня Голова представництва Європейського союзу в Україні 
Жозе Мануел пінту Тейшейра разом із послами великої Британії 
Лі Тернером, Греції – Георгіосом Георгунтзосом і дипломатами 
Болгарії та польщі відвідали Бесарабію (одеська обл.). 

«Вино, культурний, історичний та екологічний потенціал однієї з най-
красивіших частин південно-західного регіону України, що межує з 
країнами Європейського Союзу, просто чекає свого розвитку як турис-
тичний напрямок», – відзначив Посол Пінту Тейшейра.

Дипломати ЄС відвідали кілька населених пунктів, де за фінансової 
підтримки проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду. Фаза 2» впроваджуються важливі для громад мікропроекти. 
Під час зустрічі з вчителями, студентами та представниками громади 
селища Банівка Болградського району (360 господарств) Посол ЄС в 
Україні зауважив: «Якщо Україна рухатиметься шляхом, подібним до того, що обрали місцеві громади в рамках Про-
екту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (CBA), то країна матиме гарні можливості для інтеграції в ЄС. Ці 
проекти ЄС-ПРООН вже поліпшили умови життя у більш ніж 1000 українських сіл і є прекрасним прикладом сильної 
ініціативи спільноти, ефективного управління та фінансової звітності».

На запрошення провідних винних господарств Одещини Представники ЄС ознайомилися з традиціями та сучасним 
виробництвом українських вин. Поки маловідома для зарубіжних гостей Південна Бессарабія розташована на «ви-
ноградній» широті 46/47° (так само як Бордо й Бургундія) стала батьківщиною таких українських винних будинків 
як «Шабо», «Вина Гулієвих» та «Колоніст».

Контактна особа –  Біанка Боймлер, менеджер представництва Єс з комунікації,  
bianca.baumler@eeas.europa.eu , тел.: +38 (044) 390 8010



№ 82 
20 жовтня, 
2011 

НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

проЕКТ Єс-прооН сприЯЄ сТраТЕГіЧНоМУ пЛаНУваННЮ  
У КриМсЬКоМУ рЕГіоНі 
29 вересня у смт. Чорноморське (Крим) відбулася перша зустріч 
Комітету стратегічного планування Чорноморського району за 
участю  агентства регіонального розвитку Криму та проекту Єс із 
підтримки агентства регіонального розвитку.  

Представники районної і місцевої влади, громадських інституцій, 
приватних підприємств та неурядових організацій ознайомилися із 
проектом Стратегії. Вона розглядається інструмент довготермінового 
розвитку та платформа для співпраці усіх зацікавлених сторін в інтер-
есах громади. 

Стратегію буде підготовлено експертами Комітету та Агентства регіо-
нального розвитку Криму. Голова департаменту досліджень та стра-
тегічного планування Агентства Мустафа Саїт-Аметов поінформував 
присутніх про роль Агентства, а експерт Олена Козлюк презентувала 
основні підходи до розробки стратегій територіального розвитку та досвіду в інших регіонах України. Учасники комі-
тету наголосили на необхідності приділити особливу увагу залученню малого бізнесу й розвитку сільськогосподар-
ського та зеленого туризму в областях, розташованих у віддалених від морського узбережжя районах. 

Агентство регіонального розвитку Криму та проект ЄС із підтримки Агентства регіонального розвитку представили 
План дій для розробки Стратегії Чорноморського району на 2011–2020 рр. Найближчим часом Агентство та рай-
держадміністрація планують підписать Протокол про наміри.  

Контактна особа – Даніель сепіч, dsepic@undp.crimea.ua 

УКраЇНа-Єс: ТіЛЬКи сиЛЬНЕ ГроМаДЯНсЬКЕ сУспіЛЬсТво зДаТНЕ 
КоНТроЛЮваТи вНУТріШНі рЕФорМи
Для ефективного функціонування й виконання своїх завдань 
громадянське суспільство в Україні потребує відповідних право-
вих норм. Тоді воно матиме можливість сприяти внутрішнім ре-
формам і результативно їх контролювати. 

Такого висновку дійшли учасники семінару, організованого  
26–27 вересня у Києві Європейським економічним і соціальним ко-
мітетом та Національною тристоронньою соціально-економічною ра-
дою з питань відносин між ЄС та Україною. 

В заході взяли участь понад 80 осіб – представники організаторів, 
НУО керівники міністерств і відомств, високопосадовці Представниц-
тва ЄС в Україні, посли держав Європейського Союзу. 

Учасники закликали до зміцнення інституційного потенціалу об’єднань 
роботодавців і профспілкових організацій шляхом взаємодії із ново-
створеним Фондом громадянського суспільства та іншими програмами ЄС. Присутні підкреслили: чим потужнішим 
є вплив громадянського суспільства на політичні реформи, тим ефективнішими й сталішими вони будуть, тим пов-
ніше відповідатимуть основоположним  принципам свободи, економічної та соціальної стабільності.  

Ще одним важливим кроком на шляху до реформ є швидке запровадження нового законодавства з питань соці-
ального діалогу на основі базових стандартів Міжнародної організації праці, в першу чергу –  права на об’єднання.

Контактна особа –  антоніо сантамарія паргада, antonio.santamariapargada@eesc.europa.eu,  
http://www.ntser.gov.ua/
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EUBAM співпрацЮЄ з цЕНТроМ SECI в раМКаХ проЕКТУ «БрУТ»
26 вересня в одесі центр південно-східної Європи з підтримання 
правопорядку (SECI) у партнерстві з Місією Європейського 
союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) 
презентували проект «БрУТ». 

Проект охоплює кілька рівнів правоохоронної діяльності: протидія 
обігу наркотиків, запобігання розповсюдженню зброї масового зни-
щення, розвиток інтегрованого управління кордонами. «БРУТ» спря-
мований на зміцнення можливостей митниці в основних морських 
портах регіону Чорного моря, а також на оновлення й вдосконалення 
систем управління ризиками. 

«Проект «БРУТ» – чергове свідчення особливої уваги, яку EUBAM при-
діляє міжнародному співробітництву, – заявив у своїй вітальній про-
мові Глава Місії ЄС Удо Буркхолдер. – Координація наших зусиль у бо-
ротьбі з усіма видами незаконної діяльності є вкрай необхідною. Ми раді знову працювати спільно з Центром SECI».

Заступник директора Центру SECI Петрос Петрофф зазначив: «Діяльність проекту «БРУТ», перш за все, має на меті 
закласти міцні підвалини довгострокового співробітництва між правоохоронними органами у чорноморському ре-
гіоні, консолідувати зусилля країн і міжнародних правоохоронних організацій Європи та Азії». 

Контактна особа – Марина решетняк, press@eubam.org, тел.: +38 (0482) 36 52 74, http://www.eubam.org/

приКорДоННа КоНФЕрЕНціЯ з пиТаНЬ заХисТУ БіЖЕНців  У ЛЬвові
20–22 вересня у Львові в рамках фінансованої Єс регіональної 
програми захисту біженців відбулася триденна регіональна 
транскордонна конференція «захист біженців та прикордонне 
співробітництво». Конференція стала логічним продовженням 
заходу у Будапешті (листопад 2010 року). 

50 представників прикордонної та міграційної служб, органів у спра-
вах біженців, неурядових організацій, представництв УВКБ ООН з Бі-
лорусі, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, України, 
а також Міжнародної організації з міграції, Місії ЄС з прикордонної 
допомоги Молдові та Україні й Консульства Російської Федерації у 
Львові взяли участь в одноденному семінарі, а потім відвідали при-
кордонні пункти й місця утримання в Україні та Польщі.

Конференцію було організовано з метою подальшого розвитку при-
кордонного співробітництва між сусідніми державами ЄС і Білоруссю, Молдовою, Україною у сфері захисту біжен-
ців; вдосконалення системи моніторингу захисту біженців, процедур повернення  та реадмісії осіб, які шукають при-
тулку; обміну передовим досвідом та ознайомчими візитами. 

Контактна особа – вікторія Шабан, shabanv@unhcr.org, тел.: +38 (044) 288 9424, http://www.unhcr.org.ua/rpsp 
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завЕрШЕНо ДрУГУ опЕраТивНУ ФазУ опЕраціЇ «аККЕрМаН»
12–25 вересня Місія Європейського союзу з прикордонної допо-
моги Молдові та Україні (EUBAM) завершила другу оперативну 
фазу спільної операції з охорони кордону (сооГУ) «аккерман». 
ця щорічна ініціатива сприяє розвитку транскордонного співро-
бітництва українських, молдавських та міжнародних правоохо-
ронних органів щодо затримання контрабандних товарів та бо-
ротьби з незаконною транскордонною діяльністю.

Цього року операція складалася із двох оперативних фаз (перша про-
ходила 10–21 травня). Учасники керувалися концепцією Європей-
ської моделі кримінальної оперативної інформації. Завдяки такому 
цільовому підходу, заснованому на оперативних даних, молдавські й 
українські служби виявили кілька каналів нелегальної міграції та ви-
крили випадки контрабанди. 

Участь в операції «Аккерман» представників міжнародних відомств –  Європолу, FRONTEX, Інтерполу, RILO і OLAF, а також 
експертів з правоохоронних органів Німеччини, Італії та Польщі дозволила вдосконалити систему збору та аналізу опера-
тивної інформації  шляхом надання партнерським службам непрямого доступу до бази даних відомств ЄС.

Контактна особа – Марина решетняк, press@eubam.org, тел.: +38 (0482) 36 5274, http://www.eubam.org/

парТНЕри EUBAM вДосКоНаЛЮЮТЬ НавиЧКи  
врЕГУЛЮваННЯ КоНФЛіКТНиХ сиТУаціЙ
12–16 вересня у Кишиневі Місія Європейського союзу з прикор-
донної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) спільно з Феде-
ральною поліцією Німеччини провели для партнерів Місії з обох 
сторін молдавсько-українського кордону тренінги з врегулю-
вання конфліктних ситуацій. 

60 співробітників прикордонних і митних відомств, міністерств внут-
рішніх справ Республіки Молдова та України взяли участь у тренінгу 
з підвищення рівня обізнаності у соціальних і культурних питаннях.

EUBAM вважає, що такий тематичний тренінг є важливою і актуаль-
ною формою підтримки, яку Місія надає партнерським службам  
у контексті підготовки до ЄВРО 2012.

Тренінг дозволив учасникам розглянути важливі культурні та пове-
дінкові аспекти роботи на кордоні та на ППП, а також обговорити 
шляхи уникнення, запобігання, врегулювання й розв’язання конфліктних ситуацій. Ефективність навчання забезпе-
чили сучасні методики підготовки, які використали досвідчені інструктори: рольова гра, дискусії, ситуативна зйомка 
та аналіз. На завершення учасники тренінгу обговорили перспективу запровадження подібних навчальних заходів 
щодо врегулювання конфліктних ситуацій у їхніх службах.

Навчання з врегулювання конфліктних ситуацій ініціював Глава Місії Удо Буркхолдер у 2008 році – йшлося про від-
повідні заняття та навчальні візити  до аеропорту Франкфурта.

Контактна особа – Марина решетняк, press@eubam.org, тел.: +38 (0482) 36 5274, http://www.eubam.org/
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  аНоНси поДіЙ  

19-20 ЖовТНЯ, КиЇв
Конфренція Inno-Policy та запуск Європейської мережі підприємств в Україні.  

Контактна особа – Міхал Горжинський, тел:. + 38 (044) 390 8010

19-20 ЖовТНЯ, ЧЕрКаси
семінар з ефективного управління спільним майном подружжя. 

Контактна особа –  олена Бичик, ob@swap-rural.org.ua, тел.: +38 (044) 355 0178, +38 (066) 120 2271 

19-20 ЖовТНЯ, КиЇв
Комунікаційний тренінг для проектів Єс. 

Контактна особа –  Біанка Боймлер, Bianca.baumler@eeas.europa.eu, тел.: + 38 (044) 390 8010 

25-26 ЖовТНЯ, КиЇв, пУЩа-воДицЯ
підготовка інструкторів для асоціаціїї дорадчих служб DORADA.

Контактна особа –  олена Бичик, ob@swap-rural.org.ua, тел.: +38 (044) 355 0178, +38 (066) 120 2271

25-26 ЖовТНЯ, КиЇв
Конференція ради Європи: «Ґендерні механізми в країнах Єс».  

Контактні особи –  Лариса Кобелянська, larysa.kobelyanska@undp.org, тел.: +38 (044) 584 3464   
Микола Ябченко, mykola.yabchenko@undp.org.ua, тел.: + 38 (067) 290 5501

26 ЖовТНЯ, свЕрДЛовсЬК, ЛУГаНсЬКа оБЛасТЬ
церемонія введення в експлуатацію 26 приміщень, включаючи лікарню – в рамках проекту сталого 
регіонального розвитку.

Контактна особа – Тетяна забуковець-Ковачіч, тел.: +38 (044) 494 1898, +38 (063) 995 0588

26-27 ЖовТНЯ, КиЇв, прЕзиДЕНТ-ГоТЕЛЬ
Конференція ради Європи «цифрове мовлення в країнах Європи: правові, регуляторні та технічні аспекти». 

Контактна особа –  ольга сєдова, olga.sedova@coe.int, тел. +38 (044) 425 3370, +38 (067) 799 8727 

26-27 ЖовТНЯ, арТ-ГоТЕЛЬ БаККара
Конференція «стандарти захисту неповнолітніх шукачів притулку в Україні без супроводу дорослих». 

Контактна особа –  Кріста зонголович, тел.: +38 (044) 279 1144, +38 (067) 181 7062

31 ЖовТНЯ – 1 ЛисТопаДа, ЯЛТа, КриМ
семінар з управління готівковим обігом у сільськогосподарських  та інших компаніях. 

Контактна особа –  олена Бичик, ob@swap-rural.org.ua, тел.: +38 (044) 355 0178, +38 (066) 120 2271

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 замарь, e-mail: sergiu.zamari@gmail.com


