
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАЙОМСТВО З ПРОЕКТАМИ – УЧАСНИКАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ДНЯ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 
Проект “Підвищення ефективності управління профтехосвітою на регіональному рівні в Україні” 
Цей проект Європейського Союзу триватиме з вересня 2005 по вересень 2009 року.  
Загальна мета проекту – приведення структури та змісту системи професійно-технічної 
освіти (ПТО) України у відповідність до соціально-економічних потреб і потреб ринку 
праці. Конкретні цілі проекту: розробка та впровадження стратегії децентралізації 
управління, адміністрування та менеджменту ПТО; розробка та впровадження 
інформаційної системи управління ПТО; розробка системи національного фінансу-
вання та забезпечення якості освіти на підтримку процесів децентралізації системи 
ПТО; вдосконалення практичної підготовки у секторі сільського господарства. 
Олена Гурська, директор Дніпропетровського вищого професійного училища №55, гість Інформаційного дня: 

- Ми прийшли сьогодні на Інформаційний день, як до старих добрих друзів, адже ми давно співпрацюємо з цим 
проектом. Завдяки йому ми вже активно вдосконалюємо підходи до професійно-технічного навчання, а також 
змінюємо учбові програми, наближуючи їх до європейських стандартів. 

Контакти: д-р Агнес Волльшлегер, керівник проекту; е-адреса:agnes.wollschlaeger@inwent-vet.org.ua    
Веб: http://www.inwent-vet.org.ua  

Проект “Програма підтримки вугільної галузі в Україні” 
Проект «Програма підтримки вугільної галузі в Україні» триватиме з серпня 2008 по
грудень 2010 року. Через свої окремі компоненти програма спрямована на створення
надійної та сталої основи для вичерпної підтримки політики розвитку вугільної галузі в
рамках реформ у цій галузі в Україні. Бюджет проекту складає близько 9 млн євро.  
Загальна мета проекту є подвійною: 

- підтримати зацікавлені сторони України у значному просуванні розвитку та
реструктуризації вуглевидобувної галузі соціально відповідальним та економічно   

# 19,  17 грудня 2008 року

В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ ВІДБУВСЯ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕНЬ  
ПРОЕКТІВ, ЩО ДІЮТЬ ЗА ПІДТРИМКИ ЄС 
12 грудня Представництво Європейської Комісії в Україні провело
Інформаційний день з програм співпраці ЄС-Україна. В заході, що
відбувався в Дніпропетровському національному університеті, взяли участь
представники 9 різних проектів — проекти, що реалізуються на
Дніпропетровщині та в інших, переважно східних областях України.
Інформаційний день було зосереджено на проектах, що працюють в таких
трьох галузях: підтримка ЄС у сферах охорони здоров’я та освіти;
підтримка місцевих громад та громадянського суспільства, а також
підтримка українського бізнесу та промисловості.  

Представники місцевої влади, медики, освітяни, студенти, представники недержавних організацій, журналісти та
мешканці міста ознайомилися з особливостями програм співпраці та підтримки, що діяють в  Україні за підтримки
Євросоюз, звернувши особливу увагу на користь та зміни, які вони роблять для громад. 
Інформаційний день відкрили: керівник програм співпраці з Україною Представництва Єврокомісії Лаура Гараняні,
заступник міського голови Дніпропетровська Володимир Тюрін та проректор Дніпропетровського національного
університету Михайло Дяченко. У своєму привітальному слові пані Гараняні зазначила: “Протягом останніх 4
років на проекти в Дніпропетровській області було виділено понад 2 мільйони євро. Якщо до цього додати і сусідні
області, такі як Полтавська та Харківська, то ця цифра яскраво свідчить про зобов’язання ЄС щодо підтримки
та співпраці з усіма областями України, включаючи східні регіони. Я сподіваюся, що ви матимете можливість
дізнатися більше про проекти ЄС, що діють у вашій області, та  відкриєте для себе, як саме Євросоюз тісно
співпрацює з Україною через ці проекти на сході країни”. 
Цей випуск бюлетеню представляє деякі проекти, що взяли участь у Інформаційному дні в Дніпропетровську. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект “Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні”  
Загальна мета цього проекту ЄС полягає у підтримці заходів уряду і, зокрема, Міністерства охорони здоров’я щодо
створення ефективної та доступної системи охорони здоров’я в Україні, де важливу роль має відігравати  вторинна
ланка медичної допомоги. Проект реалізується з серпня 2007 року по грудень 2009 року в Житомирській,
Полтавській та Харківській областях; його цільовими аудиторіями є урядовці сфер охорони здоров’я, керівники
закладів вторинної медичної допомоги, випускники медичних учбових закладів та медперсонал. Цілі проекту
включають також розвиток національної довгострокової кадрової стратегії для забезпечення потреб вторинної
медичної допомоги. Загальний бюджет проекту складає 4 млн. євро. 
Юрій Письменний, головний лікар Новомосковської міської лікарні (Дніпропетровська область): 

- Мені, медичному працівникові, було дуже цікаво дізнатися про перші результати впровадження цього
проекту в інших областях. Сьогодні ми обмінялися контактами з персоналом проекту, і я сподіваюся, що
наша лікарня візьме активну участь в роботі проекту, як тільки він пошириться і на Дніпропетровщину. 

Контакти:  Наталія Лучшева; е-адреса: office@eu-shc.com.ua            Веб-сайт: www.eu-shc.com.ua    

КРУГЛИЙ СТІЛ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ 
5 грудня 2008 року спільний антикорупційний проект ЄС та Ради Європи (UPAC) провів круглий стіл 
“Законодавство про державну службу ти конфлікти інтересів”. Ця подія є одним із заходів UPAC, 
спрямованих на запровадження “антикорупційних заходів” в реформі державної служби України.  
Метою заходу був огляд законів про державну службу в Україні, обговорення законодавчого врегулювання 
конфліктів інтересів відповідно до міжнародних та європейських стандартів; вироблення рекомендацій щодо 
покращення.    

  ефективним чином. Соціально-відповідальний підхід включає, серед інших аспектів, ретельне вивчення 
екологічних проблем та поступове усунення шкоди для довкілля, спричиненої гірничо-видобувною діяльністю, 
та закриття неприбуткових шахт. 

- підтримати Міністерство вугільної промисловості та інші зацікавлені сторони у підвищенні рівня безпеки 
шляхом розробки пілотної схеми, яка б слугувала зразком для подальшого розвитку стандартів безпеки праці та 
створення грантової схеми для фінансування інноваційних пропозицій у галузі гірничої безпеки. 

Олексій Гаранін, студент Дніпропетровської гірничої академії: 
- Я вчуся на випускному курсі, тож через півроку вже буду самостійно працювати. Саме тому мені надзви-
чайно цікавою була розмова з паном Кшиштофом Пітелем, керівником проекту. Перспективи глибокого
оновлення роботи українських шахт і приведення всіх технологій до європейських стандартів – це те, що
мене зараз дуже цікавить. 

Контакти: Галина Сідельківська; е-адреса: gsidelkovska@eu-coalsector.com.ua

Проект “Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні”    
Проект «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні” є частиною секторного підходу у сфері місцевого і
регіонального розвитку. Цей проект доповнює ряд поточних проектів ЄС з місцевого розвитку в Сумській, Чернігів-
ській, Харківській та Луганській областях. 
Регіональний розвиток є основою політики ЄС. Проблеми нерівномірного розвит-
ку регіонів в Україні продовжують загострюватися. Проект зосереджено на укрі-
пленні потенціалу влади України у визначенні політики та прийнятті рішень 
щодо сталого регіонального розвитку; на створенні національного фінансового 
механізму для регіонального розвитку; та на підтримці української влади в реа-
лізації плану діяльності у сфері сталого регіонального розвитку. 
4-річний проект розпочався у липні 2008 року, отримавши бюджет у 15 млн. євро. 
Олександр Фесик, голова Синельниківської районної ради: 

- Я та мої колеги з цікавістю ознайомилися з роботою та планами цього проекту. Звичайно, ми не впливаємо
на рішення, прийняті на національному рівні, однак хотіли б активно співпрацювати з проектом на
місцевому, регіональному рівні. Сподіваємося, що така співпраця дасть плідні результати. 

 Контакти: Таня Забуковець-Ковачич, е-адреса: tanjaz@siol.net    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 
19 грудня 2008 року, Луганськ 
Прес-тур на тему управління степовими заповідними зонами 
Цей захід для журналістів місцевих ЗМІ організує проект ЄС “Комплексне використання земель євразійських степів”. 
Контакти: Галина Поштаренко, e-адреса: gposhtarenko@mottmac.com.ua   
 
19-20 грудня 2009 року, Сімеїз, Крим 
Робочий семінар експертів з прозорості фінансування політичних партій  
Захід організує спільний проект ЄС та Ради Європи "Підтримка належного врядування: Проект протидії корупції в 
Україні – UPAC" з метою вироблення відповідних поправок до законодавства України. 
Контакти: Роман Шлапак, e-адреса: roman.chlapak@coe.int   Детальніша інформація:  www.coe.int/upac  

Наступний номер цього бюлетеню вийде 14 січня 2009 року. 

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

ЄВРОСОЮЗ РОЗПОЧИНАЄ ПРОЕКТ, ЩО СПРИЯТИМЕ  
ПРОЗОРОСТІ ТА EФЕКТИВНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ  
В УКРАЇНІ 
16 грудня у приміщенні Верховного Суду України стартувала 
програма ЄС „Прозорість і ефективність функціонування судової 
системи України: компонент державної служби”.  
На прес-конференції Програму презентували: Суддя Верховного 
Суду України Василь Гуменюк, виконувач обов’язків Голови Пред-
ставництва Європейської Комісії в Україні Дірк Шюбель та керівник 
проекту Еді Фракассіні. 
Програма сприятиме становленню в Україні доступної, ефективної, прозорої та професійної судової влади, що 
відповідатиме європейським стандартам. Проект діятиме до грудня 2010 року; загальний бюджет Програми складає 
5 млн євро. Програма має такі головні цілі: покращення управління судами; поліпшення дієвості судів шляхом 
навчання персоналу; удосконалення навчання і системи підвищення кваліфікації працівників апарату суду; 
наближення судової системи до відповідних стандартів Євросоюзу.  
Програма впроваджується Консорціумом на чолі з WYG International у співпраці із Верховним Судом України,
Міністерством юстиції України, Радою суддів України, Державною виконавчою службою Міністерства юстиції
України, Державною судовою адміністрацією України, Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації праців-
ників юстиції та Академією суддів України.  
У виступі на прес-конференції п. Дірк Шюбель зазначив: “ЄС підтримує прагнення України до реформ, включаючи
в сфері покращення адміністративних та судових можливостей. ЄС заохочує Україну не лише покращувати своє
законодавство, але й ефективно впроваджувати його згідно до європейських стандартів”. 
Контакти: Анна Лєбєдєва, експерт з питань комунікацій та висвітлення діяльності Програми; 
е-адреса: anna.lebedeva@ujfp.org.ua  

   Оцінюючи законопроекти про державну службу, учасники прийшли до необхідності прийняття законів, що
розмежують політичні та адміністративні інтереси; до необхідності стимулюючої системи оплати праці, та до
необхідності навчання держслужбовців для зміцнення їхньої фаховості, стабільності й компетенцій. 
Також учасники закликали до ухвалення регуляторних актів щодо конфліктів інтересів, які зможуть забезпечити
запобігання, управління та розв’язання конфліктів інтересів, а також захист прав осіб, що виявляють прояви
конфліктів інтересів та відповідальність, яку вони викликають. 
З детальними рекомендаціями, розробленими учасниками, можна буде ознайомитися невдовзі. 
Контакти: Роман Шлапак, e-адреса: roman.chlapak@coe.int          Детальніша інформація:  www.coe.int/upac  


