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Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

сТУДЕНТи УКраЇНи Та МоЛоДови НавЧаЛисЯ У зиМовіЙ ШКоЛі EUBAM 
7 лютого Місія Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) 
провела у Львові спеціальний семінар. Така зимова школа організована 
EUBAM вперше і тривала шість днів.  

До участі у ній було запрошено слухачів з числа найбільш зацікавлених студентів, 
які продемонстрували високі результати під час попередніх заходів.18 студентів 
з Молдови та України, що брали участь у літніх таборах Місії у 2010- 2011 рр.,  літ-
ній школі 2011-го та об’єднаному курсі в Одесі, засвоювали навички управління. 

Студенти обговорювали теми лідерства, управління конфліктними ситуаціями, 
стилів управління, прийняття рішень, формування комунікативних навичок,  ве-
дення переговорів і зустрічей, мотивації, планування та організації діяльності. 

Львівська зимова школа EUBAM ще раз продемонструвала розвиток тісних контак-
тів Місії з громадянським суспільством і розширення програми співпраці з акаде-
мічними закладами Молдови та України. Місія вже підписала шість Спільних заяв про співробітництво з університетами обох країн,  
а експерти EUBAM продовжують викладати їх студентам курс з питань прикордонної співпраці. 

Контактна особа – Марина решетняк, press@eubam.org, http://www.eubam.org/

Єс піДТриМУЄ рЕФорМУваННЯ УКраЇНсЬКиХ правооХороННиХ орГаНів 
3 лютого у Києві стартував проект Єс Twinning “сприяння вдосконаленню 
системи охорони громадського порядку внутрішніми військами Мвс 
України». На його реалізацію Єс спрямує €1,55 млн. 

Проект має на меті сприяти структурному реформуванню української правоохо-
ронної системи шляхом впровадження кращого європейського та світового досві-
ду та зміцненню верховенство права в Україні.

Впровадженням проекту займатиметься консорціум країн ЄС, до складу якого уві-
йшли Франція та Румунія. 

У церемонії відкриття проекту взяли участь посли Франції та Румунії, а також висо-
копосадовці МВС України.

Контактна особа – вікторія Кушнір, +38 (044) 428 6616, vvmvsu@ukr.net

ДЕрЖсЛУЖБа УКраЇНи розвиваТиМЕТЬсЯ На Базі пЕрЕДовоГо ДосвіДУ Єс 
високопосадовці представництва Єс в Україні, Національної агенції України 
з питань державної служби, Національної академії державного управління 
та експерти Єс під час стартової наради обговорили напрямки реалізації 
проекту Єс Twinning «підтримка розвитку державної служби в Україні».

ЄС сприятиме розвиткові професійної, політично нейтральної та сталої  державної 
служби України відповідно до кращого європейського досвіду. На ці цілі в рамках 
проекту, що триватиме 23 місяці,  буде спрямовано €1,5 млн.

Проект має на меті надати допомогу Національній агенції України з питань дер-
жавної служби у запровадженні системи ефективного управління реформуванням 
державної адміністрації та державної служби і вдосконаленні її кадрової політики. 
Це дозволить посилити  організаційний та управлінський потенціал Агенції і якість 
управління людськими ресурсами.

Детальніша інформація: http://twinning.com.ua/ , http://nads.gov.ua/
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УКраЇНсЬКі МиТНиКи опаНовУЮТЬ аНаЛіТиЧНЕ проГраМНЕ заБЕзпЕЧЕННЯ 
Місія Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) провела в одесі 
п’ятиденний семінар для співробітників Департаменту боротьби з контрабандою, 
аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України. 

Під керівництвом експертів Центрального бюро боротьби із корупцією Республіки 
Польща слухачі семінару вчилися користуватися аналітичним програмним забезпечен-
ням «і2», яке сьогодні є стандартом обробки та аналізу інформації у багатьох країнах.  

Воно дозволяє профільним структурам аналізувати, прогнозувати та попереджувати 
найсерйозніші кримінальні загрози, в тому числі економічні злочини, пов’язані із пе-
ретином кордону. Ці аналітичні інструменти забезпечують високий рівень візуалізації 
та аналізу й надають користувачам найширші  функціональні можливості щодо об-
робки даних. У  такий спосіб можна досягти суттєвої економії часу, приділивши біль-
ше уваги аналізу інформації. Наразі аналітичне програмне забезпечення “i2” застосовується практично в усіх підрозділах Департамен-
ту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби. 

Контактна особа – Марина решетняк, press@eubam.org, http://www.eubam.org/

Єс сприЯЄ соціаЛЬНо-ЕКоНоМіЧНоМУ розвиТКУ раЙоНів КриМУ
27 січня експерти проекту Єс “підтримка агенції регіонального розвитку 
Криму” та агенції регіонального розвитку Криму провели у Чорноморській 
райдержадміністрації третю зустріч Комітету із стратегічного планування.  

Як повідомив директор департаменту аналітики та стратегічного планування Агенції 
регіонального розвитку Криму Мустафа Саїт-Аметов, для визначення перспектив 
розвитку місцевих громад і району експерти Агенції та проекту провели робочі зу-
стрічі з представниками Кировської, Красноярської, Далеківської, Міжводненської, 
Окуневської та Чорноморської сільських рад.

«Населені пункти обрано за такими критеріями як чисельність населення та наяв-
ність морського узбережжя. У кожному селі проведено зустрічі  з представниками 
селищних рад, підприємцями, робітниками соціальної сфери та активістами місце-
вих громадських організацій», - розповіла експерт із стратегічного планування та 
координації проекту ЄС “Підтримка Агенції регіонального розвитку Криму” Олена Козлюк.

За підсумками діяльності робочої групи експерти провели SWOT аналіз, результати якого будуть використані під час формування 
стратегії розвитку Чорноморського району.

Контактна особа – Ельнара Керімова, elnara@undp.crimea.ua, http://www.ard.crimea.ua/

НовиЙ проЕКТ Єс з піДТриМКи рЕФорМУваННЯ   
ЕНЕрГЕТиЧНоГо сЕКТора УКраЇНи 
Єс й надалі сприятиме реалізації Енергетичної стратегії України в галузі енер-
гоефективності та відновлюваних джерел енергії. про це йшлося на стартовій 
конференції нового проекту Європейського союзу за участю високопосадов-
ців представництва Єс в Україні та національних партнерів. 

Проект  триватиме 36 місяців і має бюджет €2,7 млн. Він покликаний посилити по-
тенціал Державної агенції з енергоефективності та енергозбереження й сприяти роз-
виткові співпраці ЄС і України в галузі енергоефективності. 

завдання проекту: 
• розширення компетенцій керівного складу Агенції у сфері розвитку та впроваджен-
ня державної політики в області енергоефективності та відновлюваних джерел енергії; 
підвищення професійного рівня персоналу Агенції; 
• сприяння у виконанні завдань, що стоять перед Агенцією, організація навчання 
персоналу; 
• допомога в реалізації програми бюджетної підтримки в галузі енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. 

Контактна особа – Тетяна Лаховська, tchemeris@gmail.com

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


