
 

 

 

Головнi новини спiвпрацi мiж Україною та ЄС. Травень 2015 

року 
 

ЯК УКРАЇНЦІ ВІДЗНАЧАЛИ ДНІ ЄВРОПИ – ФОТОРЕПОРТАЖ 

У травні Україна традиційно відзначала Дні Європи. Присвячені їм події відбулися в багатьох містах в усіх 

регіонах країни.  

Громадяни змогли взяти участь у різноманітних заходах – від 

квестів і флешмобів до інтелектуальних дискусій і тренінгів на 

отримання грантів від ЄС. Загалом, цьогорічні Дні Європи в 

Україні мали не стільки розважальний, як суспільно-

інформаційний характер. Українці самі повинні проявляти 

ініціативу для розвитку своєї держави – такою була головна ідея 

дискусій. Водночас Європейський Союз продовжує 

підтримувати їх на шляху реформ. 

День Європи офіційно відзначається в Україні з 2003 року. 

Згідно з тодішнім указом президента – у третю неділю травня, 

хоча на практиці відзначення відбувається і в інші дні місяця. 

Як українці відзначали Дні Європи-2015 – у нашому фоторепортажі. 

  

    

 

Повний текст:  http://euukrainecoop.net/2015/06/03/europe-days-2015/  
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ДОПОМОГА ВІД ЄС ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ: НА ЩО ПІДУТЬ КОШТИ? 

На саміті Україна-ЄС 27 квітня ЄС оголосив про надання нової допомоги для українського бізнесу. Це 

Ініціатива EU SURE – EU Support to Ukraine to Re-launch the Economy (Підтримка від ЄС Україні для 

відновлення її економіки)Вона має в своєму бюджеті 95 мільйонів євро та розрахована на період з 2016 до 2020 

року. 

Що ж у ній міститься?  

 EU SURE є частиною пакету допомоги від ЄС із 

бюджетом у 110 мільйонів євро, ухваленої у квітні 2015 року. 

Разом із неї ЄС також надав 15 мільйонів євро у рамках 

Інструменту технічної співпраці. Ці 15 мільйонів підуть на 

допомогу Україні в наближенні до законодавства ЄС. Також 

кошти підуть на зміцнення спроможності українських інституцій і 

на інфраструктурну допомогу в пріоритетних галузях Угоди про 

асоціацію. 

 EU SURE допомагатиме розвитку малих та середніх 

підприємств в різних регіонах України. Вона сприятиме 

відновленню української економіки, стимулюванню зростання та 

створенню нових робочих місць. Ця допомога також надаватиметься територіям, що потерпають від конфлікту, і 

сусіднім регіонам, що залучені до реінтеграції внутрішньо переміщених осіб. 

 На загальнонаціональному рівні EU SURE надасть технічну та консультаційну допомогу в сфері бізнесової 

політики. Мета – завершити дерегуляцію діяльності малого та середнього бізнесу. Також – сприяти реалізації 

національних та регіональних стратегій економічного розвитку. Програма створить інформаційний веб-портал для 

малого та середнього бізнесу. Вона також сприятиме участі України в програмах ЄС, які концентруються на розвитку 

приватного сектору (зокрема, Horizon 2020). 

 На регіональному рівні EU SURE надаватиме бізнесові консультації та поширюватиме підприємницькі 

навички серед українських малих і середніх підприємств. Ця допомога здійснюватиметься через центри підтримку 

бізнесу (ЦПБ), чия робота здійснюватиметься у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Центри 

підтримки бізнесу допоможуть поліпшити конкурентоздатність малих та середніх підприємств, сполучаючи місцевий 

малий бізнес із мережею місцевих консультантів та міжнародних промислових експертів. Консультаційна допомога 

бізнесу буде надаватися залежно від обсягу компанії та складності викликів, з якими вона стикається. Центри також 

допомагатимуть МСП знаходити фінансування та користуватися перевагами глибокої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі між ЄС та Україною. 

 EU SURE охопить принаймні 15 областей по всій Україні. Вибір економічних галузей, на які 

скеровуватиметься допомога, залежатиме від економічної специфіки регіону. Пріоритетами є сільське господарство, 

інноваційна діяльність, покращення надання державних послуг, інфраструктура, енергоефективність та зелена 

економіка. Утім, цей перелік не є вичерпним. 

 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/05/09/eusure/  
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ЄС НАДАЄ ПОНАД 3 МІЛЬЙОНИ ЄВРО НА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

УКРАЇНИ ТА МОЛДОВИ 

На початку травня у Чернівцях, Вінниця та Одесі відбулися інформаційні дні фінансованої Євросоюзом 

Програми територіального співробітництва Молдова – Україна. Вона є однією з чотирьох, що будуть 

реалізовані в рамках ширшої Програми з територіального співробітництва Східного партнерства (EaPTC). 

Нині в рамках програми Молдова-Україна триває 

конкурс проектів, який завершиться 14 липня. 

Інформаційні дні покликані були посприяти 

потенційним аплікантам, пояснити умови участі у 

програмі та критерії відбору, допомогти скласти якісні 

заявки. 

Одеситка Аліна Жихарєва представляє неприбуткову 

організацію «Агрікола». 

– Ми займаємося екологічним туризмом, – розповідає вона. – Маємо кількох 

партнерів у Молдові, з якими вже працюємо в рамках інших проектів. Але 

будемо підшуковувати й нових. У нас з Молдовою справді є багато спільних 

проблем та можливих напрямків співробітництва, в тому числі щодо 

зеленого туризму. Швидше за все, наша заявка стосуватиметься цієї 

тематики. 

Людмила Сиріцька взяла участь в інформаційному дні у Вінниці. Вона із села 

Серебрія Могилів-Подільського району Вінничини. 

 – Живемо просто на кордоні. Вже співпрацюємо з Молдовою, маємо 

підписаний з владою сусіднього села по той бік кордону договір, – каже вона. 

– Хочемо розробити спільний проект, який дозволить розвинути наше 

співробітництво. 

Бюджет Програми територіального співробітництва Молдова-Україна становить 3,3 

млн. євро. Розмір грантів може бути від 60 до 300 тисяч. Десять відсотків вартості проекту повинні забезпечити самі 

його учасники. Втім, вони можуть отримати ці кошти у вигляді грантів з інших джерел. 

 

Повний текст:  http://euukrainecoop.net/2015/05/28/ukraine-moldova/  
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ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ І ПЕРЕВАГИ 

З часу Євромайдану та зміни влади в 2014 році політики та офіційні особи часто наголошують на 

пріоритетності розбудови в Україні електронного врядування. Це цілком слушно, враховуючи глобальний 

розвиток електронних технологій та успішні приклади інших держав, зокрема Естонії. 

Е-врядування суттєво оптимізує адміністрування, 

заощаджуючи час і гроші платників податків. Його розвиток в 

Україні є також однією з цілей спільної програми ЄС та Ради 

Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні». 

19-20 травня в приміщенні Національної академії державного 

управління за підтримки програми пройшла науково-

практична конференція «Дні інформаційного суспільства – 

2015» 

Зокрема, експерт Ради Європи з Естонії Кармен Турк 

представила досягнення е-врядування в своїй країні. За її 

словами, Естонія стала першою державою, що перенесла весь 

спектр державного управління в Інтернет. Уже сьогодні 99% 

банківських трансакцій там проводять електронним шляхом. 95% громадян Естонії декларують свої доходи шляхом 

заповнення електронних форм, а 30% використовують систему електронного голосування e-vote під час тих чи інших 

виборів. В Естонії вам потрібно лише 15 хвилин, щоб зареєструвати власну кампанію, а особистий електронний 

підпис (Digidal ID) допоможе в подальшому документообігу. Крім того, держава не має права запитувати в 

громадянина одну і ту ж інформацію більше одного разу. Таким чином, естонці не заповнюють однотипні форми в 

кожній іншій державній інституції. Завдяки цілому комплексу змін із розвитку е-врядування, започаткованого ще на 

початку 1990-х, бюджетні витрати на адміністрування було скорочено на 90%. Все це стало можливим також завдяки 

тому, що майже 85% естонців є активними користувачами Інтернету. 

В Україні процес розвитку е-врядування перебуває лише на початковій стадії. За словами представника компанії 

Google Олега Якимчука, є все необхідне обладнання для повноцінного функціонування електронного врядування, а 

ключовим викликом він назвав цифрову грамотність громадян та державних службовців. Цю прогалину компанія 

готова заповнювати, проводячи відповідні тренінги для державних службовців, університетів та представників малого 

і середнього бізнесу. 

 

Контекст 

Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» 
має на меті покращити свободу, різноманітність і плюралізм медіа, а також сприяти ефективності системи захисту 

персональних даних. Також програма спрямована на відкритий, всебічний і сталий підхід до управління Інтернетом, 

що ґрунтується на правах людини і ставить людину в центр уваги. Крім того, програма сприятиме виконанню 

обов’язків і зобов’язань України перед Радою Європи, в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, наданого Євросоюзом 

Плану дій з візової лібералізації. Внесок ЄС до бюджету проекту становить 2,73 мільйона євро. 

Більше інформації про проект: http://www.coe.int/en/web/kyiv/41 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/06/02/e-gov/  
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СЕМІНАР ДЛЯ ВИРОБНИКІВ МЕДИЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

У Києві 19 травня відбувся семінар «Застосування вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів до 

технічних та інших засобів реабілітації». 

Його було організовано в рамках проекту 

«Додаткові заходи щодо виконання Програми 

підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній 

торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у 

торгівлі між Україною та Європейським Союзом» 

-Відповідно до Угоди про асоціацію Україна має 

адаптувати її технічне регулювання з відповідним 

регулюванням Євросоюзу, – каже керівник проекту 

Стефанос Іакімідіс. – Це стосується і сфери 

медичних засобів, стандарти якої мають бути 

гармонізованими з тими, що є в ЄС. Сьогоднішній 

семінар – перший контакт з виробниками 

медичних засобів. Є багато питань, які мають бути 

пояснені та взяті до уваги, аби виробники 

підготувалися до роботи з новим регулюванням. 

Семінар викликав значний інтерес. Експерти проекту та представники українських державних інституцій розповіли 

про нинішнє українське законодавство щодо технічного регулювання в сфері медичних виробів, норми Євросоюзу та 

нюанси їх застосування, про процедури оцінки відповідності медичних засобів та їх класифікацію тощо. 

-Мені цікаво було детальніше дізнатися про норми Євросоюзу. Адже якщо ми будемо їх дотримуватися, то зможемо 

відкрити європейський ринок і продавати свої засоби медичної реабілітації не лише в Україні, а й працювати з 

міжнародними партнерами, – каже учасник семінару, директор Центру комплексної реабілітації інвалідів Андрій 

Гудзенко. 

 

Повний текст: http://euukrainecoop.net/2015/05/28/med-equipment/  

 

 

Корисні посилання: 

Дiзнайтесь бiльше про вiдносини України-ЄС 

http://euukrainecoop.net/link/  

Календар: 

Анонси найближчих подiй та короткий огляд новин останнього мiсяця Ви знайдете тут 

http://euukrainecoop.net/calenda/  

http://euukrainecoop.net/2015/05/28/med-equipment/
http://euukrainecoop.net/link/
http://euukrainecoop.net/calenda/

