
ЄС ТА УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ПРОТИ НАРКОТИКІВ

З нагоди торішнього Міжнародного дня боротьби зі зло-
вживанням наркотиками та їх незаконним розповсюджен-
ням Віце-президент Європейської Комісії Жак Барро зазна-
чив: «Ефективна боротьба з проблемою наркотиків вимагає 
стратегій, заснованих на фактах, які можуть бути адаптова-
ні до нових ситуацій. Ідеться не про ідеологію чи політичну  
догму, а про вибір заходів, які насправді спрацьовують».

Підхід Європейського Союзу до проблеми боротьби з наркоти-
ками ґрунтується на балансі запобіжних заходів і лікування та 
протидії незаконному їх обігу. В 2004 році ЄС розробив стратегію 
боротьби з наркотиками на період 2005—2012 років, що складається з двох детальних послідовних чоти-
рирічних планів дій (2004—2008 та 2009—2012 роки).
У вересні 2008-го Європейська Комісія представила новий план боротьби з наркотиками. Ним передба-
чено запровадження з червня 2009 року в усіх країнах ЄС масштабної ініціативи Єврокомісії — Європей-
ського альянсу з боротьби з наркотиками. Його мета — підвищення поінформованості населення, осо-
бливо молоді, про наркотики та небезпеку їх вживання, а також мобілізація громадськості на боротьбу  
з цим явищем.
Починаючи з 2003 року ЄС успішно реалізував в Україні, Білорусі та Молдові комплексну програму бо-
ротьби з незаконним обігом наркотиків BUMAD (див. нижче). Європейський Союз виділив 6,5 млн євро 
на реалізацію цієї програми у 2003—2008 роках.
Проект, що виконувався Програмою розвитку ООН (ПРООН), мав на меті приведення національного за-
конодавства у відповідність до міжнародних стандартів та стандартів ЄС; поліпшення можливостей реа-
гування правоохоронних органів, прикордонної та митної служб; створення національної системи мо-
ніторингу ситуації для отримання достовірних даних; запобігання зловживанню наркотиками шляхом 
цільового поширення інформації; створення мережі з обміну інформацією на морі та співпраці між митни-
ми службами Чорноморського регіону.

ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ
ТА БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ

25 лютого 2009 року в Києві відбулася заключна Конференція 
спільної Програми ЄС та ПРООН із запобігання зловживан-
ню та боротьби з незаконним обігом наркотиків у Білорусі, 
Україні та Молдові (БУМАД). Питання зміцнення потенціалу 
державних інституцій та розширення регіональної співпра-
ці у сфері контролю над наркоситуацією в Україні, Молдові 
та Білорусі – у центрі уваги міжнародної конференції в сто-
лиці України.

За словами Голови Представництва Європейської Комісії в Укра-
їні, посла Жозе Мануеля Пінту Тейшейри, Програма БУМАД за-
безпечила тісну співпрацю між службами ЄС та Білорусі, України, Молдови і зробила вагомий внесок  
у вдосконалення національних заходів щодо вирішення проблеми незаконного обігу наркотиків.
Білорусь, Україна та Молдова спільно з іншими європейськими країнами значною мірою уражені про-
блемами зловживання наркотиками. На думку багатьох експертів, щоб ефективно реагувати на негативні 
наслідки зловживань наркотиками та їх незаконного обігу, потрібні тривала політична воля та розподіл 
ресурсів на національному та міжнародному рівнях. Говорячи про внесок БУМАД у регіональну систему 
контролю за наркотиками, Олег Шутяк, перший заступник голови Департаменту з боротьби з незаконним 
обігом наркотиків МВС України, сказав, що Програма зробила значний внесок у зниження рівня вживання 
наркотиків в Україні. За його словами, «під час реалізації БУМАД протягом трьох років українські служби 
затримали більш ніж 1 тонну героїну, виробленого в Афганістані, — обсяг, що перевищує розмір усіх інших 
затриманих партій героїну, зафіксованих в історії не тільки України, а й СРСР».
Він звернувся до ЄС і ПРООН щодо продовження надання технічної та фінансової допомоги українським 
установам у боротьбі з незаконним обігом наркотиків, оскільки міжнародна співпраця відіграє ключову 
роль у боротьбі з організованою злочинністю та наркотрафіком.
Контакти: Ігор Конопацький, е-mail: igor.konopatskiy@undp.org.ua

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні



ПОСЛИ КРАЇН ЄС І ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ В УКРАЇНІ ВІДВІДАЛИ КРИМ

26—28 лютого 2009 року група послів країн ЄС і Європейської Ко-
місії відвідала Автономну Республіку Крим, де зустрілася з Голо-
вою Верховної Ради АРК Анатолієм Гриценком, першим заступ-
ником Голови Ради Міністрів АРК Азізом Абдуллаєвим та першим 
заступником Міністра економіки АРК Тетяною Сухотеріною. Та-
кож відбулися зустрічі з представниками Меджлісу кримськота-
тарського народу, громадських організацій, бізнесу та ЗМІ.

Перебуваючи у Севастополі, члени делегації зустрілися з Головою Се-
вастопольської міської державної адміністрації Сергієм Куніциним і 
Головою Севастопольської міськради Валерієм Саратовим. Високі гості відвідали с. Звіздне, де впрова-
джується проект Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», що фінансуєть-
ся ЄС, а також завітали на підприємство, що має приватні інвестиції з країн ЄС.
Посли ознайомилися із соціально-економічною ситуацією на півострові й представили Спільну ініціативу 
щодо співпраці у Криму. Європейська Комісія та група зацікавлених країн ЄС — Фінляндія, Угорщина, Ні-
меччина, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція і Велика Британія — пропонують скоординувати й об’єднати 
зусилля задля розв’язання широкого спектра соціально-економічних питань автономії.
Єврокомісія та країни ЄС проведуть оцінку потреб Криму, на основі якої буде розроблено відповідні про-
грами у сфері інституційних реформ, децентралізованої співпраці з громадянським суспільством, під-
тримки регіонального розвитку, сприяння залученню інвестицій, співпраці з містами і регіонами ЄС та роз-
витку соціально-культурних контактів між людьми.
Підбиваючи підсумки візиту, члени делегації висловили сподівання, що Спільна ініціатива стане початком 
тривалого і динамічного процесу, відкритого для нових учасників та ідей, адже спільна мета полягає у 
тому, щоб сприяти розвитку регіонів України за об’єднаної підтримки багатьох представників Європей-
ського Союзу.
Контакти: Станіслав Топольницький, радник з питань преси та інформації Представництва ЄК в Україні,  
e-mail: stanislav.topolnytskyy@ec.europa.eu 

НОВИНИ ФІНАНСОВАНИХ ЄС ПРОЕКТІВ

ПІДБИТО ПІДСУМКИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ПРОЕКТУ ЄС
З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ В УКРАЇНІ

25 лютого 2009 року на засіданні Спостережної ради проекту 
«Розширення можливостей та технічна допомога органам вла-
ди України для ефективної боротьби з неврегульованою тран-
зитною міграцією — Комплексний та комплементарний підхід 
до управління міграцією в Україні» (КГДІС ЕРІТ Україна) підбито 
підсумки реалізації його першого етапу.

Участь у проекті, що фінансується Євросоюзом, беруть Чеська Республіка 
(керівник проекту), Угорщина, Нідерланди, Польща, Словаччина та Вели-
ка Британія, які передають міграційним службам України досвід управління міграцією. На конференції представ-
лено Проміжний звіт про результати реалізації проекту, який окреслив досягнутий прогрес і визначив виклики 
в контексті його амбітних цілей. Відзначено, що плани першого етапу загалом виконано, а також реалізовано 
кілька додаткових заходів. У Києві та регіонах України проведено семінари, практичні заняття і тренінги з питань 
поліпшення міграційного управління, надання притулку, візового режиму, повернення та утримання мігрантів. 
Успішно завершено навчальні візити українських спеціалістів до Чеської Республіки, Угорщини, Нідерландів та 
Польщі з метою вивчення практики роботи пунктів тимчасового утримання в ЄС, процедури надання притулку та 
розгляду візових питань. Протягом першого етапу сформовано перелік специфікацій для закупівлі обладнання 
для двох відкритих центрів утримання мігрантів у північно-західній частині України і п’яти пунктів тимчасового 
утримання на східному кордоні. Також було розглянуто альтернативні варіанти створення візової ІТ-системи і для 
подальшої координації цієї роботи створено дві робочі групи з візових питань та проблем повернення.
Директор Департаменту з питань надання притулку та міграційної політики МВС Чеської Республіки  
Томаш Гайшман схвалив підсумки першого етапу проекту. На думку пана Гайшмана, проект КГДІС ЕРІТ 
Україна є «найкращим прикладом міграційного партнерства на практиці».
Контакти: Зденек Бєлоножнік, e-mail: zdenek.belonoznik@icmpd-ua.org 

Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні
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СТАРТУВАВ ПРОЕКТ ЄС З ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

5 березня в Міністерстві аграрної політики України відбуло-
ся відкриття проекту «Виконання Україною зобов’язань щодо 
членства в СОТ та реалізації Європейської політики сусідства в 
сільському секторі», реалізація якого стала можливою завдя-
ки фінансовій підтримці Європейського Союзу. Мета проекту 
— сприяти тіснішій співпраці між Україною та ЄС і гармонізації 
українських стандартів з вимогами СОТ завдяки застосуванню 
секторального підходу до вирішення проблем сільського гос-
подарства та розвитку сільських територій.

На офіційному відкритті проекту були присутні заступник Міністра аграрної політики України Валентина 
Завалевська, в.о. Голови Представництва Європейської Комісії в Україні Дірк Шюбель, керівник проекту 
Богдан Дроздовський, іноземні експерти, які безпосередньо займатимуться реалізацією проекту в Україні, 
а також представники пілотних областей. Проект реалізовуватиметься у трьох напрямах: безпека продук-
тів харчування; розвиток ринкової інфраструктури; розвиток сільської місцевості. Ним передбачене зміц-
нення потенціалу Міністерства аграрної політики України в управлінні та координуванні секторального 
підходу через ці три компоненти завдяки інституційному розвитку.
Особливістю проекту є активне залучення української сторони, а саме Міністерства аграрної політики, до 
координування різних його компонентів. Крім того, проект передбачає застосування комбінованого під-
ходу до вирішення проблем сільського господарства та розвитку сільських територій в Україні завдяки 
матеріально-технічній підтримці. Зокрема, Україна отримає сучасне обладнання для прогнозування вро-
жаю (систему MARS) та устаткування для ветеринарних лабораторій. Проект розрахований на 38 міся-
ців і охоплює кілька пілотних областей. Так, деякі компоненти програми будуть реалізовані в АР Крим,  
Черкаській, Одеській, Херсонській, Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Загальна вар-
тість проекту становить 4,7млн євро. Проект на 100% профінансований Європейським Союзом.
Контакти: Олеся Кравченко-Фісун, е-mail: okravchenkofisun@gmail.com 

СТО УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ОПАНУЮТЬ АНГЛІЙСЬКУ

У межах проекту ЄС «Впровадження інструменту Twinning в Україні» (ITO) понад 100 працівників 
із 24 міністерств і відомств вивчатимуть англійську мову.

3 березня 2009 року в приміщенні Головного управління державної 
служби України відбулося офіційне відкриття нового циклу навчаль-
ної програми «Twinning: Англійська мова/професійні навички». На-
вчання організоване у межах проекту ITO за сприяння Адміністратив-
ного офісу програми Twinning при Головдержслужбі та підтримки 
Представництва Європейської Комісії в Україні.
Вітаючи присутніх, заступник начальника Головдержслужби Андрій 
Вишневський наголосив, що ця програма — початок масштабного і 
системного проекту навчання державних службовців, що реалізува-
тиметься вже з наступного року, як передбачено цільовою програ-
мою, затвердженою урядом України. Д-р Янош Законі, керівник ITO, 
презентував проект і представив викладацький склад. Державні службовці пройшли тестування на рівень 
володіння англійською мовою, на підставі якого слухачі будуть розподілені за навчальними групами.
Навчання за 120-годинним курсом розпочнеться в березні й стане продовженням програми 2008 року – 
тоді курс англійської мови пройшли керівники і спеціалісти 14 українських міністерств та відомств. Заявок 
на 2009 рік надійшло вдвічі більше: 24 державні установи направили на навчання 115 кандидатів.
У межах навчального клубу «Друзів Twinning в Україні», створеного за ініціативою проекту, починаючи 
з 18 березня кожної другої середи відбуватимуться засідання, де всі зацікавлені зможуть обговорювати 
англійською мовою різні заздалегідь оголошені теми з менеджменту та розвитку, а саме: управління ча-
сом, ведення переговорів, створення та розвиток мереж контактів тощо. Особлива увага приділятиметься 
спеціалізованій термінології Twinning, а також тематиці ЄС.
Контакти: Олена Трощанська, e-пошта: troschynska@twinning.kiev.ua 
Детальніша інформація: www.twinning.com.ua 
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ПРОГРАМА ЄС З РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПРАВ ЖІНОК В УКРАЇНІ
ПРОВЕЛА НИЗКУ ЗАХОДІВ ДО 8 БЕРЕЗНЯ

Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні, що фі-
нансується ЄС та впроваджується ПРООН, 1—5 березня 2009 року 
провела низку заходів, присвячених 125-річчю українського  
жіночого руху та Міжнародному жіночому дню 8 березня.

1—3 березня 2009 року в Харкові було проведено заходи Всеукра-
їнської освітньої програми підвищення кваліфікації директорів 
обласних гендерних ресурсних та освітніх центрів. До участі були 
запрошені національні експерти з гендерної політики, науковці та 
практики, журналісти, освітяни, представники громадських ор-
ганізацій гендерного спрямування, студентство м. Харкова. 3 бе-
резня 2009 року учасники заходів оглянули експозицію першого 
в Україні Музею історії жіноцтва, жіночого та гендерного руху, який відкрито у приміщенні музею Харків-
ського національного університету.
4 березня в Києві відбулася презентація Національної мережі чоловіків-лідерів проти домашнього на-
сильства. У прес-конференції з нагоди презентації взяли участь відомі спортсмени, діячі мистецтва та по-
літики, а також в.о. Голови Представництва Європейської Комісії в Україні Дірк Шюбель. Першими до 
мережі вступили заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко, президент Національного 
олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон Сергій Бубка, заслужений журналіст України Дани-
ло Яневський, відомий український футболіст Андрій Гусін, народний артист України Остап Ступка.
5 березня у столиці відомі жінки-політики, бізнесмени та громадські діячки на зустрічі за круглим столом 
«Жінки, які змінюють світ» обговорили питання участі та лідерства жінок у соціальному і політичному житті 
України, їхній потенціал та роль у подоланні економічної кризи й розвитку демократичного суспільства.
Програма рівних можливостей і прав жінок в Україні стартувала 15 вересня 2008 року. Загальною метою 
цього проекту є підтримка державних інституцій та громадянського суспільства у забезпеченні гендерної 
рівності в Україні, підтримка рівності між жінками та чоловіками у різних сферах життя, підвищення ста-
тусу жінок в Україні як крок назустріч досягненню сталого людського розвитку, Цілей розвитку тисячоліття 
в Україні та розвитку демократичної держави відповідно до міжнародних, конституційних і внутрішніх 
зобов’язань, а також у межах державних планів дій.
Контакти: Mykola Yabchenko, е-mail: mykola.yabchenko@undp.org.ua 

АНОНСИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

12—13 БЕРЕЗНЯ 2009 РОКУ, САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС «ПУЩА-ОЗЕРНА», КИЇВ
Семінар неурядових організацій Чорноморського регіону «Формування громадської платформи щодо 
Конвенції про захист Чорного моря від забруднення та регіональна міністерська конференція»
Семінар організовано проектом «Співпраця щодо довкілля Чорного моря». У зустрічі неурядових організа-
цій візьмуть участь 50 представників із 40 організацій з Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України.
Детальніша інформація: www.ecbsea.org

17 БЕРЕЗНЯ 2009 РОКУ, ГОТЕЛЬ «КИЇВ», КИЇВ
Семінар експертів «Виконання Європейської конвенції про трансграничне телебачення в Україні»
Захід організовано спільним проектом ЄС та Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в укра-
їнському медійному середовищі». На семінарі будуть присутні українські парламентарії та представники 
Європейської Комісії і Ради Європи.
Контакти: Ольга Сєдова, е-mail: olga.sedova@coe.int

20 БЕРЕЗНЯ 2009 РОКУ, МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ, КИЇВ
Навчальний семінар для працівників міліції Києва та областей України з виявлення та розсліду-
вання корупційних правопорушень
Захід організовано в межах спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи проти корупції в 
Україні (UPAC) у партнерстві з Міністерством внутрішніх справ. У межах проекту UPAC буде підтримано 
публікацію навчального посібника з виявлення та розслідування корупційних правопорушень, розробле-
ного Міністерством внутрішніх справ України.
Контакти: Роман Шлапак, е-mail: roman.chlapak@coe.int 

Електронний бюлетень видається у межах проекту «Інформаційна та PR-підтримка діяльності ЄС в Україні». 
Проект фінансується Європейським Союзом і виконується агенцією KEY Communications Agency.

Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС


