
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CПІВПРАЦЯ ЄС З УКРАЇНОЮ У ВДОСКОНАЛЕННІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ 

Незалежна, неупереджена, ефективна та професійна судова система є наріжним каменем кожної 
демократії. Зміцнення адміністративної та судової спроможності є пріоритетом Плану дій Україна-ЄС, 
і вже декілька проектів присвячено незалежності судової системи. 

Проект вартістю 2,2 млн. євро під назвою "Порядок 
добору і призначення суддів, підготовка, дисциплінарна 
відповідальність, організація роботи судів і позасудове 
розв’язання спорів" завершився у грудні 2007 року. 
Його метою була підтримка подальшого розвитку неза-
лежної, неупередженої, ефективної та професійної судо-
вої системи в Україні, вдосконалення процедур добору 
та дисциплінарної відповідальності суддів, належного й 
послідовного їх навчання. Євросоюз надав 2 мільйони 
на цей проект, який також фінансувався і виконувався 
Радою Європи. 

Нині ЄС започаткував два нових масштабних проекти на підтримку української судової системи. 
Перший з них – „Прозорість і ефективність судової системи України” – також впроваджується та 
спільно фінансується Радою Європи в розмірі 6 млн євро (див.нижче). 

Другий проект – “Підзвітність та ефективність функціонування української судової системи (компо-
нент цивільної служби)” – має бюджет у 5 млн євро. Головною метою цього проекту є підтримка 
вдосконалення управління персоналом в судовій системі, покращення організації роботи судів, а та-
кож освіти та навчання працівників державних силових структур. 

Окрім цього, у процесі підготовки перебуває проект за програмою "твіннінг", мета якого – підтримка 
адміністративно-судової системи в Україні (його вартість становитиме приблизно 1,5 млн євро). 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 

ЄВРОСОЮЗ ТА РАДА ЄВРОПИ РОЗПОЧАЛИ НОВИЙ ПРОЕКТ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОЗОРОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

20 листопада Спільна Програма ЄС та Ради 
Європи „Прозорість і ефективність судової 
системи України” провела прес-конферен-
цію з нагоди першого засідання Керівного 
комітету.  

В перебігу прес-конференції нову програму 
презентувала пані Лаура Гараняні, Керівник 
програм співпраці Представництва Євро-
пейської Комісії в Україні, та пан Аке Петер-
сон, Представник Генерального секретаря Ра-
ди Європи з координації програм співпраці з 
Україною.      
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НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЄС 

ПРОЕКТ ЄС "ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ СІЛЬСЬКОГО 
НАСЕЛЕННЯ ДО ПРАВОСУДДЯ" ПРОВІВ КРУГЛИЙ 
СТІЛ З ПИТАНЬ ПРАВ ДІТЕЙ 
12 листопада у Києві відбувся круглий стіл «Механізми 
попередження, зупинення та подолання порушень прав 
дитини, насильства щодо дітей: досвід впровадження 
громадських ініціатив». Захід організовано Міністерством 
України у справах сім’ї, молоді, спорту у співпраці 
проекту «Покращення доступу сільського населення до 
правосуддя», що діє за підтримки ЄС.  

У ході круглого столу учасники з різних регіонів України представили свій досвід проведення 
інформаційно-просвітницьких кампаній в сільській місцевості, привернення уваги до прав дітей та 
попередження насильства над ними. Також вони обговорили механізми взаємодії влади та громад-
ськості щодо забезпечення захисту прав дітей.  
Внаслідок проведених кампаній в сільських громадах створено шкільні центри (служби) вирішення 
конфліктів, клуби з питань прав дитини. Окрім цього, налагоджено співпрацю між різними установами 
та громадськістю щодо упередження та подолання наслідків насильства щодо дітей. 
2-річний проект «Покращення доступу сільського населення до правосуддя» впроваджується Творчим 
центром Каунтерпарт, Інститутом громадянського суспільства та фінансується ЄC у розмірі 445 тис. євро. 
Мета проекту: покращення доступу сільського населення до правосуддя шляхом просвіти жителів 
сільських районів. Проект зосереджено на просвіті мешканців сільської місцевості у 4-х районах 
Вінницької, Одеської, Івано-Франківської та Волинської областей для вирішення конфліктних ситуацій 
цивільно-правового та публічного характеру та забезпечення належних організаційно-правових умов для 
запровадження третейських судів та інституту мирових суддів в сільській місцевості.  
 Контакти: Оксана Тропман, е-адреса: tropman@ccc.kiev.ua  

СПІЛЬНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ЄС ТА РАДИ ЄВРОПИ ПРОВІВ  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОГО КОМІТЕТУ 
21 листопада відбулося 5-те засідання Наглядового Комітету спільного проекту ЄС та 
Ради Європи „Підтримка належного врядування: Проект протидії корупції в Україні 
– UPAC". В засіданні взяли участь представники всіх партнерських інституцій, 
Єврокомісії та Ради Європи. 
Учасники відзначили прогрес у впровадженні проекту, визначили пріоритети та 
узгодили напрямки діяльності на період до закінчення проекту в червні 2009 року.  

 

 

 

  Спільна Програма „Прозорість і ефективність судової системи України” спрямована на надання 
допомоги у процесі утвердження незалежної, неупередженої, ефективної та професійної судової влади в 
Україні, а також забезпечення перетворення української судової системи на прозору та справедливу, яка 
буде доступною для всіх громадян та функціонуватиме ефективно й прозоро у відношенні до громадян та 
громадянського суспільства. 
Ця Програма спільно фінансується Європейським Союзом (5,4 млн. євро) та Радою Європи. Програма 
впроваджується Радою Європи у співпраці із державними установами та організаціями України: Ви-щою 
радою юстиції, Верховним судом, Міністерством юстиції, Державною судовою адміністрацією, Вищим 
господарським та Вищим адміністративним судами, Генеральною прокуратурою, Комітетами Верховної 
Ради з питань правосуддя та з питань правової політики, а також Радою суддів, Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів, Національною комісією зі зміцнення демократії й утвердження верховенства права, 
Академією суддів, Національною академією прокуратури, Спілкою адвокатів, Українською асоціацією 
правників та іншими установами і організаціями. Програма триватиме до грудня 2010 р. 
Головними цілями Програми є:  

• створення правової основи прозорої, доступної й ефективної судової влади; 
• покращення доступу до судової системи для загалу;  
• підвищення ефективності судової системи та якості судових рішень, що відповідають 

європейським стандартам;  
• посилення прозорості і відповідальності судової системи. 

Контакти: Юлія Скабовська, е-адреса: yulia.skabovska@coe.int 



КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 
4 грудня 2008 року, Kиїв 
Конференція з прав жінок та дітей в Україні 
Конференція відкриття проекту посилення та захисту прав жінок та дітей в Україні відбудеться в 
Міністерстві юстиції України Цей проект з бюджетом у 2 млн. євро фінансує Євросоюз, а реалізує та 
співфінансує Рада Європи. 
Контакти: Сергій Полюк, Координатор проектів за напрямками: охорона здоров’я та соціальна сфера; 
Представництво Єврокомісії в Україні, , e-адреса: sergey.polyuk@ec.europa.eu 
Додаткова інформація: http://www.delukr.ec.europa.eu/press_releases_uk.html?id=49480 
 
5 грудня 2008 року, Одеса 
Cемінар з управління степовими пасовиськами 
Захід організує проект ЄС “Комплексне використання земель євразійських степів”. В семінарі візьмуть 
участь 25 представників місцевої влади, фермери та агрономи. 
Контакти: Галина Поштаренкo, e-адреса: gposhtarenko@mottmac.com.ua  
 
5 грудня 2008 року, Kиїв 
Круглий стіл із законодавства про державну службу ти конфлікти інтересів 
Захід проведе спільний проект ЄС та Ради Європи „Підтримка належного врядування: Проект протидії 
корупції в Україні – UPAC" у взаємодії з Головним управлінням державної служби України та SIGMA 
(спільна ініціатива Євросоюзу і Організації економічної співпраці та розвитку “Підтримка вдосконалення 
урядування та управління”). 
Контакти: Роман Шлапак, e-адреса: roman.chlapak@coe.int   Детальніша інформація:  www.coe.int/upac 
 
12 грудня 2008, Дніпропетровськ 
Інформаційний день "Підтримка ЄС-Україні", 10:00-17:00 
Палац студентів, пл. Шевченка, 1, Дніпропетровськ  
Представники дев'яти різних проектів ЄС з Дніпропетровська та інших східних областей України 
представлять результати своєї роботи в таких сферах: бізнес та промисловість, місцеві громади та грома-
дянське суспільство, а також охорона здоров'я та освіта. У відкритті заходу візьмуть участь представники 
Європейської Комісії, місцевої влади та Дніпропетровського національного університету.  
 Додаткова інформація: Андрій Куліш, , e-адреса: a_kulish@ukr.net 
 
12 грудня 2008 року, Київ  
Фінальне засідання наглядової ради проекту "Зміцнення потенціалу управління міграційними 
процесами" 
В готелі "Русь" відбудеться фінальна конфереція проекту, що фінансувався ЄС та виконувався Міжнарод-
ною організацією з міграції. Серед учасників заходу: Заступник Міністра внутрішніх справ пан Мармазов, 
Заступник Голови Держприкордонслужби пан Мельников, представник Єврокомісії та Голова Місії МОМ 
в Україні пан Лабовіц. Перед засіданням відбудеться прес-конференція. 
Контакти: Мая Віблер, e-адреса: mwiebler@iom.int

 Проект зосередиться на спеціалізації правоохоронців та судей у розслідуванні, звинуваченні та 
винесенні вироків щодо корупційних діянь; також проект завершить системне вивчення корупційних 
ризиків у різних державних інституціях. Напрямком роботи проекту стане антикорупційний пакет 
законів та актів щодо державної служби (включно з етичним кодексом державного службовця та по-
ложенням про конфлікти інтересів). 
3-річний спільний проект ЄС та Ради Європи "Підтримка належного врядування: Проект протидії 
корупції в Україні – UPAC" спрямований на попередження та контроль за корупцією у політичній, судо-
вій та адміністративній системах України, що дозволить зміцнити довіру громадян до цих систем. 

Контакти: Роман Шлапак, e-адреса: roman.chlapak@coe.int    Детальніша інформація:  www.coe.int/upac 

 

 

 
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


