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EUBAM Та сЛУЖБи БЕзпЕКи УКраЇНи і МоЛДови посиЛЮЮТЬ БороТЬБУ  
зі зЛоЧиНаМи На КорДоНаХ
в одесі відбулася тристороння зустріч високопосадовців українських та 
молдавських служб безпеки з представниками Місії Єс з прикордонної 
допомоги Молдові та Україні (ЕUBAM). вони обговорили подальше погли-
блення співпраці з метою консолідації зусиль для боротьби зі злочинами на 
кордонах.  

Голова Місії ЄС Удо Буркхолдер зазначив: «Ми зможемо домогтися успіху в бо
ротьбі зі злочинністю тільки працюючи в дусі партнерства, яке є однією з ключових 
цінностей Місії. Наші добрі робочі стосунки зі службами безпеки Молдови й Украї
ни, з митними та прикордонними відомствами та іншими державними установа
ми обох країн відіграють суттєву роль у боротьбі зі злочинністю і сприяють регіо
нальній безпеці». 

Представники служб безпеки України та Молдови взаємодіють у багатьох напрям
ках, включаючи спільні заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації та поінформованості співробітників. На зустрічі наголошува
лося, що надзвичайно важливим є поєднання зусиль двох робочих груп, діяльність яких зосереджена на боротьбі з нелегальною 
міграцією та  контрабандою, а також можливість оперативного обміну інформацією між службами безпеки двох країн. 

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

поКраЩаННЯ УКраЇНсЬКоЇ сТаТисТиКи завДЯКи ЄвропЕЙсЬКіЙ ЕКспЕрТизі
У Києві презентовано перші результати діяльності проекту Єс Twinning «розвиток нових статистичних методів та показників 
в окремих областях статистики у відповідності до європейських стандартів».  

Представники статистичного бюро Данії, адміністративного офісу програми та Представництва ЄС в Україні високо оцінили успішну 
реалізацію чотирьох експертних місій у сферах «Статистика виробництва», «Заробітна плата», «Макроекономіка», «Статистика під
приємств». 

Мета проекту – надати всебічну, в тому числі й консультаційну, підтримку департаментам  Державної служби статистики України у 
багатьох сферах: туризм, бізнесрегістри, виробнича статистика, методологія вимірювання заробітної плати, огляд капіталу та прямих 
іноземних інвестицій, споживчі ціни та індекс цін на ринку житла. Експерти проекту консультуватимуть також з питань вдосконалення 
системи управління персоналом.

Контактна особа – ірина Бернштейн, irb@dst.dk 

іНіціаТива EUBAM присКориТЬ пЕрЕТиН КорДоНУ 
На ппп «Бричень-росошани», що на молдавсько-українському кордоні, 
за підтримки EUBAM розпочато пілотний проект зі спільного керування 
пунктом пропуску (сКпп). 

Пілотна стадія проекту триватиме 6 місяців – за її підсумками буде визначено до
цільність впровадження цієї ініціативи в інших пунктах пропуску на молдавсько
українському кордоні. 

Протягом шести місяців, контроль на в’їзді та виїзді здійснюватиметься на території 
України (ППП Росошани), а дії прикордонних і митних служб Молдови та України 
буде об’єднано, спрощено та оптимізовано. Передбачається, що час, необхідний 
для перетину кордону туристами, а також для оформлення вантажів буде суттєво 
скорочено. 

Очікується, що переваги СКПП для прикордонних відомств Молдови та України 
полягатимуть у більш ефективному використанні кадрових й технічних ресурсів, усуненні дублювання, набутті досвіду співпраці та 
зміцненні довіри між службами двох країн. 

Контактна особа - Марина решетняк, press@eubam.org, http://www.eubam.org/
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вДосКоНаЛЕННЯ УправЛіННЯ ДЕрЖавНиМ БорГоМ в УКраЇНі
У Києві відбулася підсумкова конференція проекту Єс Twinning, спрямова-
ного на вдосконалення системи управління державним боргом і бюджетним 
прогнозуванням.  У заході взяли участь високопосадовці представництва 
Європейського союзу в Україні, посольств країн Єс, Міністерства фінансів та 
інших органів влади України. 

Головна мета проекту, бюджет якого склав  €1,7 млн,  зміцнити українську державну 
фінансову систему відповідно до міжнародних стандартів та передового досвіду ЄС.

Протягом 27 місяців експерти проекту з Угорщини, Франції та Швеції співпрацюва
ли з Міністерством фінансів України у таких напрямках:
• правові основи бюджетного прогнозування та управління державним боргом; 
• вдосконалення діяльності міністерства і міжвідомча співпраця у сфері бюджетного 
прогнозування та управління державним боргом; 
• розвиток адміністративнокадрового потенціалу й підвищення професійного рівня спеціалістів з макроекономічного прогнозування 
Міністерства фінансів та департаментів з питань державного боргу.

Детальніше: http://www.twinning-finance.org.ua/

МісТа Єс ДіЛЯТЬсЯ ДосвіДоМ сТраТЕГіЧНоГо пЛаНУваННЯ 
На зустрічі в Українці мерія Юрмали (Латвія) приєдналася до проекту Єс зі 
сталого міського розвитку CIUDAD. Латвійське місто ділитиметься з малими 
містами України, Білорусі та Грузії досвідом запровадження європейських 
стандартів стратегічного планування. 

Проект ЄС CIUDAD має на меті сприяти  сталому розвитку депресивних малих міст 
Білорусі, Грузії, України та підвищенню їх конкурентоспроможності шляхом вивчен
ня та запровадження кращого досвіду ЄС у сфері стратегічного планування місце
вого розвитку.

У проекті беруть участь чотири українських міста: Олевськ (Житомирська область), 
Бобринець (Кіровоградська область), КорсуньШевченківський (Черкаська об
ласть) та Городок (Хмельницька область).

Контактна особа - антоніна Домікан, adomikan@gmail.com, http://psmr.com.ua/ 

ТраНсКорДоННі іНіціаТиви МісцЕвиХ ГроМаД поЛЬЩі, БіЛорУсі Та УКраЇНи 
У варшаві оголошено про початок нового конкурсу в рамках програми транс-
кордонного співробітництва польща- Білорусь-Україна. загальний бюджет 
усіх його проектів складає понад € 6,6 млн. 

Від України до участі в конкурсі запрошені представники регіональних та місцевих 
органів влади, неурядових і некомерційних організацій Львівської, Волинської та За
карпатської областей. 

Конкурс має на меті розвиток та впровадження громадських ініціатив, які сприяти
муть всебічній інтеграції прикордонних територій: прикордонні контакти та соціальні 
ініціативи, наукова та освітня співпраця, культурні та спортивні заходи. Підтримувати
меться співробітництво між школами та вузами, зокрема, обмін студентами, учнями, 
викладачами, науковцями, проведення наукових конференцій і семінарів.

Право на отримання допомоги матимуть також проекти, спрямовані на заохочення 
й розповсюдження спільних традицій прикордонних областей і культурного розмаїття, підтримку національних меншин, а також на 
розвиток громадянського суспільства й місцевих громад.

Кінцевий термін подачі заявок – 14 червня 2012 року.

Детальніше: http://www.pl-by-ua.eu/
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розпоЧаТо 15 рЕГіоНаЛЬНиХ проЕКТів в раМКаХ КУЛЬТУрНоЇ проГраМи 
сХіДНоГо парТНЕрсТва 
розпочато 15 регіональних проектів, які впроваджуються в рамках культурної 
програми східного партнерства. Їх загальний бюджет складає € 8,2 млн.

Масштабна програма має на меті посилити роль культури як рушійної сили стало
го економічного, соціального та людського розвитку. Її реалізація сприятиме поси
ленню потенціалу культурних установ та розширенню можливостей діячів культури 
шляхом вдосконалення навичок управління проектами в сфері розвитку культури та 
підтримки ініціатив у цій царині. 

Регіональні проекти в рамках культурної програми Східного партнерства охоплюють 
широке коло тем – від кінематографу й фотографії до просвітницькоосвітньої ді
яльності в області культури, ремесла та видавничої справи. 

Регіональна група моніторингу та формування потенціалу культурної програми Східного партнерства базується в Києві.

Детальніше: http://www.euroeastculture.eu/ 

іНФорМаціЙНиЙ сЕМіНар проГраМи рп7 У КриМУ
в Криму відбувся інформаційний семінар щодо конкурсу заявок в рам-
ках сьомої рамкової програми Єс (рп7), організований агенцією регіо-
нального розвитку Криму. в заході взяли участь представники кримських 
громадських організацій, місцевих органів влади, малого і середнього 
бізнесу. 

Відкриваючи Інформаційний день, міністр культури Криму Олена Плакіда наголо
сила на важливості  співпраці з міжнародними донорськими організаціями та на
вела приклади успішної реалізації проектів ЄС у соціальній та культурній сферах. 

Учасники заходу отримали інформацію про ключові положення, процедуру подачі 
заявок та пошуку партнерів в рамках РП7. 

РП7  головний інструмент ЄС для фінансування наукових досліджень та технологіч
ного розвитку в Європі та за її межами (включаючи Україну). Бюджет програми на 
2007–2013 рр. складає  € 50,5 млрд.

Детальніше: http://www.ard.crimea.ua/ 

Єс піДТриМУЄ ЕНЕрГоЕФЕКТивНісТЬ МаЛиХ МісТ УКраЇНи 
в рамках проекту Єс «підтримка заходів щодо підвищення енергоефектив-
ності в невеликих українських містах» десять малих міст України отримають 
ґранти Єс на загальну суму € 1,5 млн. 

Переможців відібрано за результатами конкурсу проектних заявок, організованого 
Представництвом ЄС в Україні. До їх числа увійшли: Гола Пристань (Херсонська об
ласть), Бурштин, Долина (обидва  ІваноФранківська обл.), Рахів (Закарпатська 
обл.), Зеленодольськ (Дніпропетровська обл.) Копичинці та Борщів (обидва  Тер
нопільська обл.), Зоринськ (Луганська обл.), Яготин (Київська обл.), Новоселиця 
(Чернівецька обл.).

Під час стартової зустрічі в Представництві ЄС в Україні мери нагороджених міст та 
представники проектів від неурядових організацій презентували власні ініціативи 
з енергоефективності, які будуть реалізовані за допомоги ЄС. Вони спрямовані на 
скорочення обсягів споживання енергії; підвищення якості роботи енергетичних служб; впровадження передового досвіду розробки 
та реалізації проектів з підвищення енергоефективності; забезпечення надійності енергопостачання, що сприятиме зменшенню ви
кидів CO2.

Контактна особа – вікторія Макєєнко, makeenko@keycommunications.ua
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заХисТ пЕрсоНаЛЬНиХ ДаНиХ: ЄвропЕЙсЬКі сТаНДарТи  
Та УКраЇНсЬКЕ заКоНоДавсТво
в Києві в рамках проекту Єс «сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі» відбувся 
експертний семінар з питань захисту персональних даних. 

Захист даних є невід’ємною частиною політичного порядку денного та діяльності сучасних українських ЗМІ. План дій з візової лібера
лізації вимагає наявності та чіткого дотримання закону про захист персональних даних задля унеможливлення зловживання  даними, 
необхідними для отримання візи. Натомість закони про свободу преси та про доступ до публічної інформації мають на меті забез
печити надання ЗМІ відомостей, необхідних для їх роботи (без обмеження особистих прав). 

Під час семінару представники Міністерства юстиції України та інституцій, що займаються захистом персональних даних, іноземні й 
вітчизняні експерти, представники громадянського суспільства провели дискусію щодо правових, нормативних та технічних аспектів 
захисту персональних даних в Україні.

Присутні ознайомилися з висновками експертів Ради Європи стосовно Закону України «Про захист персональних даних» на предмет 
його відповідності європейським стандартам та обговорили проблеми його впровадження. 

Контактна особа -ольга Кудіна, e-mail: olga.kudina@coe.int, http://www.coe.kiev.ua/

НаціоНаЛЬНиЙ оФіс проГраМи TEMPUS КоНсУЛЬТУЄ УКраЇНсЬКі вУзи
У Харкові відбувся семінар, організований Національним офісом програми 
TEMPUS в Україні у співпраці з міжнародним фондом «відродження», Хар-
ківським обласним благодійним фондом «академія» та Харківським гума-
нітарним університетом. 

25 представників вищих навчальних заходів Харкова, Миколаєва, Вінниці, Полтави 
отримали знання і навички, необхідні для роботи в рамках проектів TEMPUS. 

Йшлося про аналіз проблем, формування цілей, прогнозування результатів, визна
чення ризиків проекту. Під час роботи в групах учасники працювали над стратегією 
власних проектів, визначаючи коло проблем, цілі, тактику роботи із потенційними 
партнерами та зацікавленими сторонами.

Представники Національного офісу програми Темпус провели консультації для 
представників вузів щодо запропонованих ідей.

Контактна особа - Жанна Таланова, tempus@ilid.org.ua, http://www.tempus.org.ua/ 

УКраЇНсЬКа вЛаДа озНаЙоМиЛасЯ з МЕХаНізМоМ цивіЛЬНоГо заХисТУ Єс 
У Києві відбувся інформаційний день Механізму цивільного захисту Єс, 
у якому взяли участь сорок керівників вищої та середньої ланки Міністерства 
з надзвичайних ситуацій та міністерств і відомств України, представники між-
народних та неурядових організацій, що працюють в області попередження та 
подолання наслідків надзвичайних ситуацій. 

Основна мета заходу, який провели експерти Програми ЄС з попередження, готов
ності та реагування на катастрофи природного та техногенного характеру для країн 
Східного партнерства  підвищення обізнаності учасників щодо Механізму Цивільного 
захисту ЄС, його структури, умов роботи, потенціалу та можливостей.

Під час інформаційного дня учасники ознайомилися із проведенням координаційних 
та оцінювальних місій Механізму цивільного захисту ЄС. Вони також розглянули змо
дельовану ситуацію щодо формування запиту про допомогу до Механізму на основі 
сценарію виникнення надзвичайної ситуації в Україні. 

Контактна особа - володимир Кузнєцов, e-mail: vkuznietsov@eptisa.com, http://www.euroeastcp.eu
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НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

ЕКспЕрТи Єс ДіЛЯТЬсЯ ДосвіДоМ іНТЕГроваНоГо УправЛіННЯ КорДоНоМ 
Міжнародний центр з розвитку міграційної політики у співпраці з Місією 
Єс EUBAM провели регіональний семінар «Міжвідомче та міжнародне 
співробітництво: належна практика спільного контролю на пунктах перетину 
кордону». 

У заході взяли участь співробітники прикордонних та митних служб, представники 
профільних міністерств Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України, експерти Місії 
ЄС та ICMPD (Латвія і Польща).

Семінар проведено з метою поширення концепції інтегрованого управління кордо
нами та інформування про неї органів влади та установ Східного партнерства, які 
займаються питаннями безпеки кордонів і митниці. 

Учасники заходу ознайомилися з передовим досвідом організації спільного при
кордонного контролю та обговорили широке коло питань  від правових і оперативних аспектів взаємовідносин між сусідніми краї
нами до міжнародних стандартів інтегрованого управління кордонами. Вони також провели порівняльний аналіз процесів й опе
ративних процедур, які здійснюються в пунктах перетину кордонів ЄС та країн Східного партнерства. Це дозволило виявити існуючі 
розбіжності, щоб уникнути «дублювання» у діяльності прикордонних органів.

Контактна особа – віктор Макай, viktor.makai@icmpd.org

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


