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ПРАЦЮЮЧИ РАЗОМ У ПРОСУВАННІ  ДЕМОКРАТІЇ ТА РЕФОРМ  
Наріжним каменем Плану дій ЄС–Україна  є спільна готовність ЄС та України працювати 
разом у поширенні демократії, верховенства права, дотриманні прав людини та осново-
положних свобод в Україні. 
План дій зобов’язує ЄС допомагати Україні у провадженні її внутрішніх реформ на основі зміцнення 
демократії, верховенства права, поваги до прав людини, принципів розподілу гілок влади та судової 
незалежності, демократичних виборів відповідно до норм та стандартів ОБСЄ та Ради Європи. 
Після затвердження Плану дій Україна досягла значних успіхів, особливо у галузі свободи преси та свободи 
волевиявлення, що підтверджується останніми двома вільними і справедливими виборчими кампаніями. Європейська 
Комісія й надалі буде надавати міцну підтримку для вдосконалення виборчих процесів та впевненого руху України у 
наближенні до європейських стандартів у медіа-секторі.  
ЄС продовжує допомагати Україні у сфері провадження реформ державного управління та вдосконалення системи 
управління державними коштами, які є ключовими компонентами підвищення інституційного потенціалу та 
забезпечення прозорості і підзвітності держави та її адміністративних структур усіх рівнів перед громадянами. Крім 
того, це одна з найголовніших передумов забезпечення ефективності боротьби зі злочинністю та корупцією. 
Судова реформа – це ще одна важлива сфера співпраці, спрямованої на виконання завдань Плану дій щодо 
гарантування незалежності судової системи і зміцнення її адміністративного потенціалу для забезпечення 
об’єктивності і ефективності судочинства. 
Україна також отримує фінансування через “Європейський інструмент з демократії та прав людини” (EIDHR), маючи 
вже в рамках цієї допомоги понад 5 мільйонів євро у вигляді грантів. 
В цьому виданні бюлетеню наведено приклад проекту TACIS, спрямованому боротьбу з корупцією. Це перша цільова 
антикорупційна ініціатива, що фінансується Єврокомісією. Проект реалізується спільними зусиллями Європейської 
Комісії та Радою Європи; а значить, обидві організації вкладуть у виконання проекту свою кваліфікацію і досвід.

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 
Рада Європи та Європейська Комісія у партнерстві з Міністерством 
юстиції України підтримують принципи належного врядування в 
Україні шляхом вдосконалення національного антикорупційного 
законодавства, інституційних засад і практик відповідно до 
європейських стандартів.  
Спільний проект Європейської Комісії та Ради Європи під назвою 
„Підтримка належного врядування: Проект протидії корупції в Україні – 
UPAC" безпосередньо спрямований на попередження та контроль за 
корупцією у політичній, судовій та адміністративній системах України, 
що дозволить зміцнити довіру громадян до цих систем.  
Цей трирічний проект, започаткований в червні 2006 року, передбачає 
виконання трьох основних завдань:  

• Покращити стратегічні та інституційні засади для протидії корупції в Україні; 
• Підвищити потенціал у сфері попередження корупції;  
• Зміцнити антикорупційні правові засади та забезпечити об’єктивне і ефективне правозастосування

кримінального законодавства у сфері протидії корупції. 

 
Команда проекту UPAC 

Для виконання цих завдань проект UPAC надав технічні консультації, провів експертну оцінку та створив
засади для обговорення кількох концептуальних документів та законопроектів з питань протидії корупції, а
також щодо проведення великомасштабних реформ у галузі державної служби, правосуддя та політичних
процесів. Крім того, проект активно діє у сфері підвищення потенціалу місцевих та регіональних органів влади
з питань попередження корупції та дотримання принципів чесності.  
У майбутньому проект сприятиме приведенню українського законодавства у відповідність до вимог
антикорупційного моніторингу Ради Європи. Це сприятиме переглядові антикорупційного плану дій,
вдосконаленню законодавчих антикорупційних засад, підвищенню спеціалізації та інституційного потенціалу у
питаннях боротьби з корупцією, а також підвищенню прозорості політичних процесів.  
Контактна особа: Роман Шлапак, керівник проекту, roman.chlapak@coe.int  
Для отримання детальнішої інформації див.: http://www.coe.int/UPAC 

mailto:vlad.ostryanskiy@undp.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЄС 
 
ПРОЕКТ «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ» РОЗПОЧАВ ДІЯЛЬНІСТЬ 
У 9 ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ 
В лютому та березні семінари проекту відбулися в 
дев’яти областях України. Стратегія втілення проекту 
та план дій були презентовані керівникам обласних і 
районних адміністрацій, представникам третього 
сектору та ЗМІ. 
Регіональні семінари відбулися в Рівненській, Полтав-
ській, Сумській, Луганській, Житомирській, Івано-
Франківській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській 
областях. Угоди про партнерство між Програмою 
розвитку ООН та обласною державною адміністрацією і 
обласною радою було підписано в 6 з цих областей. 
У кожній з вище зазначених областей було  оголошено 
конкурс на відбір районів для участі у Проекті. Протягом 
наступних трьох тижнів з дня проведення регіонального 
семінару райони мають змогу подавати заявки для участі 
у Проекті.  

 

Семінар в Сумах 

Проект розпочався у вересні 2007 року. Його фінансує Європейська Комісія, а співфінансує та впроваджує –
Програма розвитку ООН (ПРООН) за підтримки Кабінету Міністрів України. 
Контакти: Ганна Яцюк, фахівець з комунікацій проекту:  ganna.yatsyuk@undp.org.ua 
Для отримання детальнішої інформації див.: http://www.undp.org.ua  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТИВІСТИ СПОЖИВЧОГО РУХУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ВДОСКОНАЛЮЮТЬ НАВИЧКИ 
В ЗАХИСТІ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ  
 

25-26 березня експерти проекту 
«Спільнота Споживачів та Громадські 
Об’єднання» (СCГО) організували в 
Івано-Франківську семінар з питань 
захисту прав та просвіти споживачів.  

Представники місцевих громад, малого та 
середнього бізнесу, органів місцевої влади 
та освітяни ознайомилися з Керівними 
принципами ООН щодо захисту прав 
споживачів та із законодавчою базою 
України, що регулює споживчі відносини. 
Вони також обговорили систему забезпе-
чення прав споживачів у Європейському 
Союзі та в Україні, а також  розглянули 
кращі практики незалежного тестування 
товарів та послуг. 

 
 

Семінар в Івано-Франківську 

Другу частину семінару було присвячено ознайомленню з новим шкільним курсом «Основи споживчих знань», 
розробленим у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Академією педагогічних наук України. 

Проект ССГО діє за підтримки Європейського Союзу; його співфінансує та реалізує Програма розвитку ООН. 

Контакти: Марія Савченко, експерт з інформації та моніторингу; e-mail: maria.savchenko@undp.org.ua  
Для отримання детальнішої інформації див.: http://www.undp.org.ua 
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ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ З ДИТЯЧИХ ПОТРЕБ У МАКІЇВЦІ 
Проект “Центр формування публічної політики в 
Макіївці”, що діє за підтримки ЄС, провів 25 
березня громадські слухання: «Доступність спорту 
та культури дітям міста».  
Громадська організація “Мартін-Клуб” – виконавець 
проекту, підтриманого з боку ЄС – ініціював дискусію 
щодо проблем культурних та спортивних можливостей 
дітей, проблем дитячого дозвілля тощо. В обговоренні 
взяли участь представники громадських організацій 
міста, міської влади та ЗМІ. Наступні обговорення, 
заплановані на кінець квітня, будуть розглядати 
проблеми доступу дітей з розумовими вадами до 
освіти. 
Контакти: Денис Василюк,  
PR-менеджер “Мартін-Клубу”;  
e-mail: martin@martin-club.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРИДЕННИЙ СЕМІНАР З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІЛ ДЛЯ ОФІЦЕРІВ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ  
30 старших офіцерів Чернігівського гарнізону взяли участь у 28-му з 31 семінарів, запланованих
проектом "Попередження ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ВІЛ/ІПСШ), серед
військовoслужбовців Збройних сил України та співробітників правоохоронних органів України”. 

Семінар, що відбувся 25-27 березня,  провели досвідчені тренери,
представники Генерального Штабу ЗС України, Міністерства
охорони здоров’я та обласного центру з попередження ВІЛ/СНІД.
Метою семінару було надання офіцерам знань та навичок з
попередження захворювань, а також з лідерства у впровадженні
здорового способу життя та уникнення ризиків серед військово-
службовців. 
Проект діє за фінансової підтримки Європейського Союзу, а реалізує
його Програма Розвитку ООН спільно з Фондом Народонаселення
ООН в Україні. Проект націлено на розвиток ефективних механізмів
для проведення комплексних заходів із запобігання ВІЛ/ІПСШ серед
службовців силових структур України. 
Контакти: Влад Острянський, керівник проекту;  e-mail: 
vlad.ostryanskiy@undp.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
17 квітня, Ізмаїл, Одеська обл.: ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ БАСЕЙНОВОЇ РАДИ 
В НИЖНЬОДУНАЙСЬКОМУ ЄВРОРЕГІОНІ 
Міжнародний “круглий стіл” на цю тему проведе в Ізмаїлі фінансований ЄС проект “Розвиток 
транскордонної співпраці у сфері інтегрованого управління водними ресурсами в Єврорегіоні “Нижній 
Дунай”. 

Контакти: Ігор Студенников, керівник проекту;  e-mail: crs@crs.org.ua 
 

18 квітня, Харків: ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ЗАПРЕЗЕНТУЄ ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ МАЛИХ 
І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ (МСП) 
На прес-конференції буде презентовано харківський сегмент нового проекту ЄС «Підтримка розвитку 
ділової спроможності  українських МСП – міжнародний вимір». 

Контакти: Наталя Мартиненко, експерт з комунікацій; e-mail: nmartynenko@hotmail.com 

Цей електронний бюлетень видається в рамках Проекту 
„Інформаційна та PR- підтримка діяльності ЄС в Україні” 

Проект фінансується  Європейським Союзом 
та реалізується Центром громадських зв’язків “Р.А.П.І.Д” (Київ) 

Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net 


