
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПІВПРАЦЯ МІЖ ЄВРОСОЮЗОМ ТА УКРАЇНОЮ В ПИТАННЯХ МІГРАЦІЇ 
Довжина кордону Україні зі східним кордоном ЄС сягає близько 500 кілометрів; 
крім того, Україна межує з трьома країнами, які не є членами Євросоюзу. Це 
перетворює Україну на транзитну державу для нелегальної міграції до ЄС. 
Починаючи з 2001 року, ЄС та Україна мають окремий План дій у сфері юстиції та 
внутрішніх справ. Пріоритетними напрямками співпраці у цій сфері є повернення 
нелегальних мігрантів, міграція та прикордонний контроль, а також боротьба з 
відмиванням грошей, незаконним обігом наркотиків та торгівлею людьми. 
15 січня цього року український парламент ратифікував Угоду про реадмісію між 
Україною та Європейським Союзом. Ця угода сприятиме поверненню незаконних 
мігрантів до своїх країн..  
Європейська Комісія надала Україні 30 мільйонів євро в рамках національної програми 2007 року в рамках
Європейського інструменту партнерства та сусідства на вдосконалення інфраструктури та процедур, пов’язаних
з розміщенням та утриманням незаконних мігрантів (допомога на реадмісію). В Україні планується створити
п’ять додаткових центрів для утримання нелегальних мігрантів. 
ЄС уже надав Україні допомогу на суму понад 6 мільйонів євро для підтримки проектів, пов’язаних з міграцією,
що їх впроваджує Міжнародна організація з міграції (МОМ) у співпраці з українськими державними
структурами. Програма щодо зміцнення потенціалу у сфері управління міграційними процесами (CBMM)
покликана допомогти Україні створити комплексну систему управління в сфері міграції (див. статтю нижче).
В рамках цієї програми було профінансовано спорудження двох центрів утримання нелегальних мігрантів у
Волинській та Чернігівській областях, що відкриються цього року. 
Проект HUREMAS – це ще одна ініціатива, спрямована на підтримку Державної прикордонної служби України
(ДПСУ), включаючи реформування процедур набору персоналу ДПСУ, надання технічної допомоги та
обладнання – з тим, щоб підвищити спроможність України реагувати на проблеми безпеки кордону. Отримавши
4 мільйона євро у вигляді допомоги від ЄС, проект HUREMAS розробив курс підготовки фахівців ДПСУ, що
відповідає вимогам ЄС, а також сприяв відновленню житлових приміщень у навчальному центрі ДПСУ у
Черкаській області, які були урочисто відкриті за присутності Президента Ющенка, Голови Представництва
Єврокомісії в Україні та інших партнерів у березні цього року (див. № 2 нашого бюлетеню). 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ
 

УРЯД УКРАЇНИ ПРАГНЕ ПРИВЕСТИ УПРАВЛІННЯ 
МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ДО СТАНДАРТІВ  
І КРАЩИХ ПРАКТИК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
Програма зміцнення потенціалу у сфері управління міграційними
процесами (CBMMP) є спільним проектом Європейського Союзу та
Міжнародної організації з міграції (МОМ). Програма тісно спів-
працює з державними органами України з метою зміцнення їх по-
тенціалу у сфері управління міграційними потоками та приведення
міграційного законодавства у відповідність до практик ЄС та міжна-
родних стандартів прав людини. 

Перший програмний компонент містить наступні напрямки співробітництва з Міністерством внутрішніх справ 
України та Державною прикордонною службою України: 1) дослідження та стажування в ЄС, а також навчання 
державних службовців найкращим практикам утримання нелегальних мігрантів; 2) спільні зусилля в 
забезпеченні дотримання прав мігрантів у центрах утримання нелегальних мігрантів (ЦУМ) та центрах 
тимчасового перебування (ЦТП) через закупівлю сучасного обладнання та відновлення приміщень на основі 
проектної документації та технічних вимог, що відповідають нормам ЄС; 3) оцінка міграційного законодавства 
України для підготовки рекомендацій щодо внесення поправок. Програму також спрямовано на підтримку 
управління міграційними потоками в Україні через створення центрів консультування мігрантів. ►
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НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЄС 
УКРАЇНСЬКА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА ПРЯМУЄ ДО РІШУЧИХ ЗМІН У НАВЧАННІ 
ПРИКОРДОННИКІВ 
Головною метою проекту „Покращення системи управління людськими 
ресурсами Держприкордонслужби України” (HUREMAS 2) є допомога 
українським прикордонникам у їхньому прагненні виконати зобов’язання 
України щодо дотримання стандартів ЄС. Проект фінансує Європейська Комісія 
та держдепартамент США (бюджет становить 1 млн 140 тис. євро). Реалізує 
проект Міжнародна організація з міграції (за підтримки поліції Угорщини та 
Прикордонної служби Польщі). 
Восени 2008 року, Державна прикордонна служба України планує організувати пілотний навчальний курс для 
10-12 офіцерів. Реформи в навчанні є важливим кроком у напрямку до змін, що мають привести Службу до 
2015 року у відповідність до Шенгенських стандартів. 
Партнери-учасники проекту надають особливої важливості успіху в навчанні “пілотної” групи: це створить 
передумови, що дозволять Держприкордонслужбі України розширити терміни навчання та кількість слухачів 
наступних курсів. 
Державна прикордонна служба Україна активно долучилася до послідовного фінансування всіх центрів з 
набору персоналу, починаючи з 2009 року. Служба також зацікавлена в фінансуванні всіх потреб Учбового 
центру для молодших спеціалістів Прикордонслужби у Черкаській області. 
Контакти: Джім Десні; e-адреса: jdasney@iom.kiev.ua  

СЕМІНАР З НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ В РАМКАХ СЕДЕРКОПІНГСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
22-23 травня 2008 р. Уряд Республіки Латвія провів семінар з судової практики в сфері нелегальної 
міграції. Дводенний захід було організовано за ініціативи ЄС в рамках Седеркопінгського процесу 
(www.soderkoping.org.ua) із залученням Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 
Міжнародної організації з міграції (МОМ) та Міграційної служби Швеції. В рамках цього процесу, Естонія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина та Румунія діляться з Білоруссю, Молдовою та Україною 
своїм досвідом в галузі прикордонного контролю, надання притулку та вирішення міграційних питань. 
У семінарі взяли участь судді з 10 країн, а також представники 
міністерств внутрішніх справ та прикордонних служб. В часі заходу 
обговорювалася роль системи судових органів у міграційних процесах, 
питання незаконного в’їзду, затримання нелегалів, екстрадиції / 
примусового вислання та видачі незаконних мігрантів. 
Голова Місії МОМ в Україні п. Джефрі Лабовіц підкреслив, що головна тема 
семінару є надзвичайно доречною і співзвучною з переговорними процесами 
в ЄС зі спільної політики щодо нелегальної міграції з третіх країн. 
Пан Сергій Мазур представив результати щойно закінченого «Аналізу 
правового врегулювання питань нелегальних переміщень людей в 
Республіці Білорусь, Молдові та Україні». Це дослідження, здійснене в 
рамках Седеркопінгського процесу, подає порівняльний огляд 
кримінальної та адміністративної відповідальності за нелегальне 
ввезення людей в трьох країнах. 
Контакти: Оля Озерна; е-адреса: oozernaya@iom.kiev.ua  

П. Марекс Сеглінс – Міністр 
внутрішніх справ Латвії, п. Джефрі 
Лабовіц, Голова місії МОМ в Україні 
та п. Пер Лілйя – керівник управління 
Міграційної служби Швеції. 

            Проект CBMM II спрямовано на розвиток системи управління міграційними процесами через заходи з
розвитку потенціалу на основі міжнародних стандартів. Насамперед, ці заходи стосуються ремонту і
відновлення приміщень ЦУМ та ЦТП, а також реалізації програми надання допомоги у добровільному
поверненні. Окремими завданнями проекту є: 1) підвищення безпеки та добробуту мігрантів у межах
України; 2) забезпечення дотримання міжнародних стандартів в утриманні та переміщенні незаконних
мігрантів; 3) допомога державним органам України в розвитку системи охорони здоров’я для надання
медичної допомоги нелегальним мігрантам, які перебувають в ЦУМ та ЦТП; 4) обладнання та ремонт
приміщень для інтерв’ювання мігрантів; 5) підготовка національного персоналу для цих закладів.  
Проект також спрямовано на розвиток потенціалу громадянського суспільства щодо надання консультацій
нелегальним мігрантам про добровільне повернення на батьківщину та поширення точної інформації серед
потенційних мігрантів-українців про безпечну міграцію за кордон, перебування за кордоном і повернення до України. 
Контакти: Майя Вєблер, e-адреса: mwiebler@iom.kiev.ua  

► 



TРЕНІНГ З ДОСЛІДЖЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНІК 
12-16 травня 2008 року в Києві пройшов практичний тренінг з дослідження наркотичних та 
сильнодіючих речовин методом хромато-масс-спектрометрії. Тренінг організував спільний проект 
Євросоюзу та Програми розвитку ООН “Програма з запобігання та боротьби з незаконним обігом 
наркотиків у Білорусі, Україні та Молдові” (БУМАД). 
Вісім представників Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки 
України отримали спеціальні практичні навички в дослідженнях 
наркотичних речовин. Отримані знання дозволять підвищити 
ефективність оперативно-слідчих заходів, спрямованих на перекриття 
шляхів нелегального обігу наркотичних речовин та розробку уніфікованих 
методів їх вивчення різними установами. 
Цей тренінг був третім у серії заходів з навчання персоналу 
правоохоронних органів у сфері досліджень наркотиків, проведених за 
підтримки Програми БУМАД.  
Контакти:Ігор Конопацький; е-адреса: igor.konopatskiy@undp.org.ua 

СПОЖИВЧІ ІНФОРМАЦІЙНІ КАМПАНІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ 
СПОЖИВЧИХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Близько 30 представників організацій громадянського 
суспільства України навчалися проведенню споживчих 
інформаційних кампаній на тренінгу «Інформаційні кампанії 
для споживачів», що проводився в Києві спільним проектом ЄС 
та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання». 
Тренінг було зосереджено на понятті соціального маркетингу як 
мистецтві суспільних змін, методах комунікації, виборі цільової 
аудиторії, формулюванні ключового повідомлення, видах  та 
алгоритмах проведення соціальних споживчих кампаній. Завдяки 
знанням, отриманим під час заходу, активісти громадських організацій 
сприятимуть поширенню важливої  для споживачів інформації  та 
підвищенню загальної культури споживання шляхом проведення 
ефективних інформаційних кампаній  у своїх регіонах . 
Проект «Спільнота споживачів та громадські об'єднання» є спільною ініціативою Європейського Союзу та
Програми розвитку ООН в Україні. Його загальною метою є сприяння доступу громадян України до
інформації про безпеку товарів і послуг, захист прав споживачів та результати незалежних тестувань, а також
заохочення громадського обговорення проблем, що стоять перед споживачами в Україні.  
Контактна особа: Марія Савченко; е-адреса: maria.savchenko@undp.org.ua  

ПРОЕКТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ВИЗНАНО ПРОЕКТОМ РОКУ 
Трирічний проект ЄС (березень 2005 р. - березень 2008 р.), який було 
виконано компанією Cambridge Education Limited UK, був визнаний її 
“материнською” компанією Mott MacDonald як “Проект року”. Керівника 
проекту Девіда Ройла було визнано “Менеджером року серед проектів 
відділу охорони здоров’я та освіти”, одного з 10 підрозділів компанії.  
Головною метою цього проекту було підвищення поінформованості вчителів всіх 
предметів та забезпечення навчення і методології для впровадження 
громадянської освіти у начальний процес. Діяльність проекту поширювалася на 
110 “пілотних” шкіл у Києві та в Херсонській, Вінницькій і Волинській областях. 
Силами проекту видано два підручники для вчителів (з CD-диском), а також навчальні програми для педагогічних 
закладів та інститутів вдосконалення вчителів. Також було створено концепцію формування громадянської 
компетентності та визначено завдання формування громадянської компетентності на кожному етапі освіти. На 
заключній конференції в лютому 2008 року керівника проекту та двох національних експертів було відзначено 
нагородами Міністерства освіти і науки України. 
Контакти: Девід Ройл, старший радник з освіти, Cambridge Education; e-адреса: droyle@cedu.ro 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 
12-13 червня 2008 року, Прилуки, Чернігівська обл. 
Семінар “Теорія та практика проведення соціологічних досліджень для муніципального управління” 
Проект "Сталий територіальний розвиток в Україні" проведе ці заходи для органів місцевого самоврядування 
та представників громадських організацій. 
Контактна особа: Світлана Тімшина, e-адреса: svetlana.timshina@sld.org.ua  
 

16 червня 2008 року, Черкаси та 20 червня 2008 року, Харків 
Презентаційні семінари проекту ЄС “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 
Стратегія втілення проекту та план дій будуть презентовані керівникам обласних і районних адміністрацій, 
представникам третього сектору та ЗМІ. 
Контактна особа: Ганна Яцюк; е-адреса: ganna.yatsyuk@undp.org.ua   

 

25 червня 2008 року, Kиїв 
Прес-конференція з актуальних проблем вторинної медичної допомоги в Україні 
Прес-конференцію в Національному прес-клубі проведе проект Єврокомісії “Сприяння реформі вторинної 
медичної допомоги в Україні”. 
Контактна особа: Наталя Лучшева; e-адреса: Natalia.Loochsheva@epos.de  
 

25 червня 2008 року, Kиїв 
Прес-конференція до Міжнародного Дня боротьби проти застосування та незаконного обігу наркотиків  
Цю подію організує Програма з протидії зловживанню та незаконному обігові наркотиків у Білорусі, Україні та 
Молдові (БУМАД), яку спільно втілюють Євросоюз та Програма розвитку ООН. У заході візьмуть участь 
головний нарколог Міністерства охорони здоров’я та голова департаменту з контролю за обігом наркотиків 
Міністерства внутрішніх справ України.  
Контактна особа:Ігор Конопацький; е-адреса: igor.konopatskiy@undp.org.ua
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НОВИНИ ПРОЕКТУ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ (UPAC) 
Спільний проект Європейської Комісії та Ради Європи «Підтримка належного урядування: проект проти
корупції в Україні – UPAC» надав допомогу Комітетові Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю та корупцією у підготовці «антикорупційного пакету» законопроектів для другого
читання. Проект UPAC сприяв проведенню парламентських слухань щодо пакету антикорупційних законів 4
червня. Захід, перебіг якого висвітлював парламентський телеканал «Рада», зібрав 92 учасники: народних
депутатів України, міністра внутрішніх справ, заступників міністрів юстиції та внутрішніх справ, заступника
Генерального прокурора, представників Ради Європи та інших міжнародних експертів, представників
громадянського суспільства та приватного сектору. Експерт Ради Європи, пан Даніель Телесклаф, підкреслив
важливість включення міжнародних антикорупційних стандартів до національного законодавства для
ефективної боротьби з корупцією на міжнародному рівні; це стане кроком вперед до прийняття нової
антикорупційної політики в Україні.  

*  *  * 
Проект UPAC також організував візит української делегації до Парижу та Любляни, що відбувся 26-30 травня.
Метою цього візиту стало вивчення моделей превентивних та правоохоронних антикорупційних органів
Франції, Словенії та Хорватії. До складу делегації увійшли представники різних структур, включаючи Верховну
Раду, Кабінет Міністрів, Секретаріат Президента, Раду національної безпеки і оборони, Міністерство юстиції,
Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру, Головне управління державної служби, а також
українські делегати в GRECO – Групи держав проти корупції при Раді Європи. В часі зустрічей обговорювалися
такі основні проблеми: організація та функціонування спеціалізованих органів; спеціалізація поліцейських
підрозділів, прокурорів та суддів; мультидисциплінарний підхід; міжвідомче співробітництво; міжнародне
співробітництво; показники ефективності роботи міліції; статистичні дані у сфері протидії корупції; арешт
майна і конфіскація у корупційній справі.  
Контактна особа: Роман Шлапак, керівник проекту; е-адреса: roman.chlapak@coe.int 

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 


