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СПІВПРАЦЯ ЄС-УКРАЇНА  У СФЕРІ ЗБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

24 червня Українсько-Європейський дорадчий центр з питань 
законодавства (UEPLAC), що фінансується Європейським Сою-
зом, провів заключну церемонію з приводу завершення IV етапу 
програми підтримки України з боку ЄС у сфері наближення укра-
їнського законодавства до норм ЄС. Відповідно до Угоди про парт-
нерство і співробітництво від 1994 року, Україна взяла на себе 
зобов’язання наблизити законодавство до норм ЄС у 16 ключо-
вих секторах, банківському законодавстві, бухгалтерському об-
ліку, податковому законодавстві, енергетиці, умовах праці, охо-
роні здоров’я, питаннях свободи та безпеки.

Перший проект UEPLAC, реалізований у 1997–1999 рр., мав бюд-
жет € 5,3 млн. Друга фаза (1999–2002 рр.) була додатково профінансована в обсязі € 5,6 млн. Третя фаза 
діяла у 2002–2005 рр. і мала бюджет € 4,7 млн. 
Четверта фаза UEPLAC продемонструвала системний підхід до проблематики наближення законодавства 
України до європейського. Головний акцент було зроблено на розвитку механізмів впровадження законо-
давства та інструментів нагляду за його дотриманням. Проект тісно співпрацює з урядом України, зокрема 
з Міністерством юстиції, Секретаріатом Кабінету Міністрів та Верховною Радою. 
В результаті успішної реалізації чотирьох проектів Україні надано допомогу у наближенні національного за-
конодавства до норм Європейського Союзу. Під час впровадження третьої фази проекту Україна отримала 
суттєву допомогу щодо вступу країни до СОТ і подальшої участі в цій організації, зокрема, реалізації сво-
їх прав та обов’язків.  UEPLAC — перший проект ЄС для країн-учасниць Європейської політики сусідства, 
який має на меті наблизити національне законодавство до європейського та забезпечити нагляд за його 
дотриманням. Таким чином, Україна є лідером серед країн ЄПС в питаннях гармонізації законодавства кра-
їни та Європейського Союзу. 

UEPLAC УЗАГАЛЬНИВ ДОСЯГНЕННЯ IV ЕТАПУ ПРОЕКТУ

Представники Європейської Комісії, посольств країн ЄС в Україні, 
міжнародних організацій, проектів ЄС, неурядових організацій та 
Кабінету Міністрів України були присутні на заключній церемонії 
IV етапу проекту UEPLAC.

Протягом IV етапу діяльності UEPLAC надавав підтримку україн-
ським державним органам щодо роз’яснення цілей та адаптації 
національного законодавства до норм ЄС. UEPLAC IV охоплював 
всі аспекти процесу та постійно співпрацював з основними його 
учасниками. Особливу увагу експерти проекту приділили питан-
ням визначення пріоритетів, підготовці щорічних планів заходів на 
виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства, 
розробці моделі оцінки регуляторного впливу адаптованого законодавства з огляду на український кон-
текст. Експертами UEPLAC проведено правові дослідження внутрішнього ринку, зокрема щодо перспективи 
створення Зони вільної торгівлі як ключового елементу майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
В рамках UEPLAC  організовано понад 100 заходів як в Україні так і за її межами. Вони охопили всі сфери 
діяльності проекту. 
Система управління інформацією з питань адаптації законодавства, розроблена UEPLAC IV, стала єдиним в 
Україні доступним ресурсом, що містить систематизовану інформацію про кращий досвід країн ЄС у цій сфері.
Контактна особа: Анжела Маркова, e-mail: office@ueplac.kiev.ua
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ПРОЕКТ ЄС ВІДЗНАЧЕНО ПРЕСТИЖНОЮ НАГОРОДОЮ

Проект «Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну 
Нижнього Дністра», фінансований ЄС, отримав відзнаку 
Професійної організації з управління водними ресурсами та 
довкіллям (CIWEM) «Кращий світ 2009». 

Проект ЄС, впроваджуваний в районі басейну Нижнього Дністра, 
стартував у 2006 році і мав на меті вдосконалення управління ба-
сейном річки, виходячи з Рамочної Водної Директиви ЄС, зокре-
ма, поліпшення якості води, захисту та відновлення екосистеми 
тощо. Результати проведених в рамках проекту досліджень ви-
користані для подальшого захисту та збереження басейну річки, 
який Україна планує перетворити у Національний парк. 
Премію «Кращий світ» засновано CIWEM у 2004 році для відзнаки провідних прибічників практичного за-
стосування інноваційної науки та інженерії з метою  покращання довкілля. CIWEM – незалежна благодійна 
організація, яка підтримує наукову і практичну діяльність у сфері управління водними ресурсами та на-
вколишнім середовищем.  
Контактна особа: Емілі Дойль, e-mail: emily@ciwem.org 

ПОСОЛ ЄВРОКОМІСІЇ ВІДКРИВ МІЖНАРОДНУ ТРАНСПОРТНУ КОНФЕРЕНЦІЮ В ОДЕСІ 

11 червня в Одесі Голова Представництва Єврокомісії в 
Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра відкрив VIII Міжнародну 
конференцію «Чорноморський регіон: комплекс транспортних 
комунікацій між Європою, Азією та іншими континентами». 
Захід відбувся в рамках VIII Міжнародного транспортного тижня 
«ІнтерТрансПорт». 

Посол Пінту Тейшейра звернувся до делегатів з привітанням і за-
значив: «Європейська Комісія із задоволенням  підтримує VIII 
Міжнародний транспортний тиждень, засвідчуючи тим самими 
виконання свого зобов’язання співпрацювати з Україною задля 
розвитку  її транспортних систем». Під час візиту до Одеси Посол 
відвідав виставку «ІнтерТрансПорт» та Іллічівський порт, де зустрівся з адміністрацією та групою експертів, 
які працюють у проектах, фінансованих ЄС.  
Контактна особа: Наталія Балаян, e-mail: nm@expo-odessa.com

КРУГЛИЙ СТІЛ ПРОЕКТУ ЄС ЩОДО ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ

12 червня в рамках ХХI Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку «Агро-2009» у Києві відбувся 
круглий стіл проекту «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та Європейської політики 
сусідства в аграрному секторі». 

Зважаючи на обраний Україною курс на розвиток в країні ринку гуртової торгівлі, темою зустрічі обрано 
«Роль Державно-приватного партнерства (ДПП) у розвитку гуртових ринків в Україні». 
Під час обговорення піднімалися питання актуальних планів уряду України щодо розвитку гуртових ринків, 
переваг Державно-приватного партнерства, досягнень у цій сфері та розвитку ДПП, що сприятиме вдо-
сконаленню законодавства України та створенню альтернативних структур ДПП. 
Проект «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та Європейської політики сусідства в аграр-
ному секторі» фінансується Європейським Союзом та спрямований на тісну співпрацю України та ЄС, а та-
кож на наближення українських стандартів до вимог СОТ. Проект стартував у березні 2009 р. і має бюджет 
€ 4,7 млн. 
Контактна особа: Олесі Кравченко-Фісун, e-mail: okravchenkofisun@gmail.com 
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СПІЛЬНА ПРОГРАМА ЄС, ПРООН ТА ФНООН З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІЛ/ІПСШ  
СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ПІДБИТО ПІДСУМКИ 

16-17 червня програма Європейського Союзу, Програми 
розвитку ООН та Фонду народонаселення ООН з попередження 
ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) серед 
військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, 
провела заключну конференцію. 

Спільний проект, ініційований ЄС у 2005 р. та впроваджуваний у 
партнерстві з ПРООН і ФНООН, фінішує у вересні 2009 р. Його 
мета – зниження рівня захворюваності на ВІЛ/ІПСШ; послаблення 
впливу на здоров’я інших факторів ризику, зокрема зловживан-
ня алкоголем та наркотиками; формування прихильності до здо-
рового способу життя серед військовослужбовців та працівників 
правоохоронних органів України. Загальний бюджет проекту склав € 2,5 млн.
За час реалізації проекту проведено 35 навчальних семінарів з метою формування лідерських якостей та 
орієнтації на здоровий спосіб життя. До участі в заходах було залучено більше 1 000 офіцерів з міністерств-
партнерів. В рамках програми також видано три посібники для військовослужбовців та правоохоронців. 
Особливу увагу експерти проекту приділили безпосередній роботі з військовослужбовцями, що працюють 
за контрактом (охоплено більше 100 000), та членами сімей військових (більше 30 000), що проживають 
у віддалених поселеннях.
Контактна особа: Ольга Булигіна, e-mail: olga.bulygina@undp.org

ЄС ТА МОМ ПРИВІТАЛИ ГОЛОВНОГО КОМЕНДАНТА ПРИКОРДОННОЇ ВАРТИ ПОЛЬЩІ

17 червня посол Польщі в Україні Яцек Ключковський та Голова 
місії Міжнародної організації з міграції (МОМ) Джефрі Лейбовіц 
провели урочистий прийом з нагоди візиту до Києва Головного 
коменданта Прикордонної варти Польщі Лєшєка Еласа.  

У заході взяли участь заступник Міністра закордонних справ Ва-
силь Мармазов, заступник голови Державної прикордонної служ-
би Олександр Мельников, Голова Представництва Єврокомісії в 
Україні Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра,  інші посли та офі-
ційні представники дипломатичних місій. Вони подякували При-
кордонній варті Польщі за допомогу прикордонникам України у 
розвитку сучасного ефективного адміністрування та управління 
людськими ресурсами відповідно до стандартів ЄС.
Контактна особа: Джеймс Десні, e-mail: jdasney@iom.int

ЄС ТА РАДА ЄВРОПИ ДОПОМОЖУТЬ СТВОРИТИ В УКРАЇНІ ДИТЯЧУ ЛІНІЮ  ДОПОМОГИ 

17-18 червня проект ЄС та Ради Європи «Права жінок та дітей в 
Україні» провів в Ялті семінар, на якому обговорювалися питання 
створення в Україні дитячої лінії допомоги.

В роботі семінару взяли участь близько 60 представників Держав-
ної соціальної служби, соціальних служб з усіх регіонів України, 
оператори телефонних ліній, юристи, державні службовці, а та-
кож експерти від неурядових та міжнародних організацій.
Завдання семінару полягало у запровадженні механізму забезпечен-
ня захисту дітей та їх прав, запобігання насильству та торгівлі людьми 
через побудову дієвого інструменту допомоги — дитячої лінії. 
З цією метою проект тісно співпрацює з Міжнародною дитячою лі-
нією допомоги. Учасники зустрічі обговорили законодавчу базу щодо цього питання, а також кращі єв-
ропейські  практики в контексті рекомендацій Комітету з питань електронної комунікації. На семінарі сфор-
мовано передумови для інтеграції України в мережу Міжнародної дитячої лінії допомоги та підготовлено 
пропозиції щодо майбутньої співпраці у цій сфері.    
Контактна особа: Данута Вішнєвська-Казалс, e-mail: danuta.wisniewska-cazals@coe.int
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ПРОЕКТ ЄС ТА МОП ДОПОМАГАЄ У ПРОВЕДЕННІ  ГЕНДЕРНИХ АУДИТІВ

22 червня спільний проект ЄС та Міжнародної організації праці 
(МОП) «Рівність жінок і чоловіків у світі праці» розпочав у Києві 
тренінг з питань партисипативного ґендерного аудиту. Захід 
організовано для основних партнерів проекту - Міністерства 
праці та соціальної політики, Міністерства у справах сім’ї, молоді 
та спорту, Державного департаменту нагляду за додержанням 
законодавства про працю, Державного центру зайнятості, а 
також для об’єднань організацій роботодавців і працівників.

Основна мета ґендерного аудиту – підвищення обізнаності окре-
мих фахівців, підрозділів та організацій в цілому щодо інтеграції 
ґендерних принципів у політику, програми і структури партнерсь-
ких організацій на основі системного та сталого підходу.
Чотириденний тренінг, який провели експерти МОП з ґендерних питань, допоміг учасникам оволодіти 
практичними навичками проведення ґендерного аудиту. 
Тренінг з питань ґендерного аудиту відбувся в рамках проекту ЄС-МОП, який стартував у квітні 2009 р. і має 
на меті  зміцнення потенціалу державних органів влади і соціальних партнерів у сфері забезпечення ґен-
дерної рівності та розширення можливостей жінок у світі праці шляхом розробки, впровадження та мо-
ніторингу ґендерно-чутливої політики та відповідних програм у сфері зайнятості. 
Контактна особа: Сергій Савчук, e-mail: savchuk@ilo-dp.kiev.ua

СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

23 червня відбулася конференція спільної програми ЄС та Ради Європи «Прозорість та ефективність 
судової системи України» на тему: «Майбутнє адвокатури в Україні». Учасники заходу – члени асоціацій 
адвокатів та юристів, експерти Ради Європи, урядовці – обговорили сучасний стан адвокатури і пропозиції 
щодо законодавчих змін задля ефективного її функціонування. 

Згідно українського законодавства, адвокатська діяльність і досі залишається значною мірою неврегульо-
ваною. З метою поліпшення ситуації до Парламенту подано чотири законопроекти з цього питання. 
На конференції обговорено можливості розв’язання проблем, з якими стикаються українські практикуючі 
юристи, а також питання приведення системи адвокатури у відповідність до європейських стандартів.
Контактна особа: Олексій Гоцул, e-mail: oleksiy.gotsul@coe.int 

ПРОЕКТ ЄС ПОКРАЩИВ РОЗПІЗНАВАННЯ ФАЛЬШИВИХ ТА ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ

23 червня відбулася прес-конференція, на якій офіційно 
представлено результати фінансованого ЄС проекту «Розширення 
можливостей і співпраці щодо розпізнавання фальшивих та 
підроблених документів в Україні». У конференції взяли участь 
більше 30 представників країн-партнерів проекту, українських 
відомств та міжнародних організацій, які зайняті в сфері захисту 
документів.

Проект з бюджетом понад 750 000 євро тривав 30 місяців. Його 
впроваджували у Києві та західних регіонах України  Міжнарод-
ний центр розвитку міграційної політики у співпраці з колегами 
із Чехії, Фінляндії, Угорщини, Нідерландів, Польщі, Словаччини, 
Іспанії та Женевського Центру демократичного контролю за збройними силами.  
В період виконання проекту відбулося 40 основних заходів: семінари, зустрічі робочих груп, навчальні ві-
зити до Угорщини і Нідерландів тощо. Також проведено три десятиденних навчальних цикли, до яких за-
лучено  65 інспекторів паспортного контролю з 20 міжнародних пунктів пропуску на кордонах з Польщею, 
Словаччиною і Угорщиною та з міжнародних аеропортів (Львів, Івано-Франківськ, Бориспіль та Чернівці). 
Персонал оволодів необхідними навичками і знаннями щодо визначення підроблених та фальсифікова-
них проїзних документів, а також для навчання колег у майбутньому.  
Контактна особа: Олена Родіоненко, e-mail: olena.rodionenko@icmpd-ua.org
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ЄС ПІДТРИМУЄ РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 

25 червня проект «Гармонізація систем конкуренції та державних 
закупівель в Україні зі стандартами ЄС», що фінансується 
Європейським Союзом, провів вступну конференцію. Проект 
спрямований на розвиток трьох важливих галузей економічної 
політики України: конкуренції (антимонопольної діяльності), 
державної допомоги та державних закупівель. 

Проект надасть Україні допомогу у зміцненні конкуренції як важ-
ливого чинника функціонування ринкової економіки та у забезпе-
ченні відповідності стандартам ЄС нормативно-правової бази і ме-
ханізмів правозастосування. Гармонізація українського права у цих 
сферах зі стандартами ЄС є передумовою ефективного виконання 
майбутньої Угоди про асоціацію, що включатиме стоврення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. 
Проект розрахований на 30 місяців і має бюджет € 4,3 млн. 

  АНОНСИ ПРОЕКТІВ , ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

9 ЛИПНЯ, ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ, м. КИЇВ
Прес-конференція проекту ЄС у сфері статистики
ЄС впроваджує в Україні п роект, спрямований на створення офіційної статистичної системи,  яка відпові-
датиме стандартам країн-членів ЄС. На прес-конференції представники Єврокомісії та Держкомстату пред-
ставлять результати проекту. 
Контактна особа: Олена Александрова, e-mail: o.aleksandrova@ukrstat.gov.ua

9 ЛИПНЯ, ГОТЕЛЬ «РУСЬ», м. КИЇВ
Заключна конференція проекту «Підвищення ефективності управління професійно-технічною освітою 
на регіональному рівні в Україні» 
Фінансований ЄС проект спрямований на приведення структури та змісту професійно-технічної освіти в 
Україні у відповідність до соціально-економічних потреб і потреб ринку праці.
Контактна особа: Агнес Вольшлегер, e-mail: agnes.wollschlaeger@inwent-vet.org.ua

10 ЛИПНЯ, ЛЮТЕРАНСЬКА, 21/12, офіс 15, м. КИЇВ
Установча конференція проекту «Комплексне використання земель євразійських степів» 
Фінансований ЄС проект впроваджується на територіях степових екосистем трьох держав – України, Ро-
сійської Федерації та Молдови (Луганська та Одеська область України, степи Манича в Росії, степові ді-
лянки Кагульського р-ну,  західна частина басейну  Дністра в Молдові). 
Контактна особа: Галина Поштаренко, e-mail: gposhtarenko@mottmac.com.ua
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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 Замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua


