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проГраМа Єс провЕЛа ТрЕНіНГ з проЕКТНоГо МЕНДЖМЕНТУ 
16–17 листопада в рамках програми транскордонного співробітниц
тва Єісп УгорщинасловаччинарумуніяУкраїна проведено тренінг 
з проектного менеджменту для бенефеціарів та партнерів проекту – 
переможців першого конкурсу заявок. 

Учасники заходу ознайомилися з програмними вимогами й пра-
вилами, отримали інформацію про передумови і засади успішного 
запуску й реалізації проектів у рамках програми транскордонно-
го співробітництва. Навчальні презентації та вичерпна актуальна 
інформація від проектів-переможців доступна на сайті програми 
http://www.interreghsu.com.

Головна мета Програми транскордонного співробітництва ЄІСП 
Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна – активізувати й поглибити 
соціально-економічне співробітництво між Закарпатською, Івано-
Франківською та Чернівецькою областями України і прилеглими районами Угорщини, Румунії та Словаччини, 
зокрема, у сфері екології, захисту довкілля та інших. 

Більше інформації: http://www.huskroua-cbc.net/ 
Контактна особа — володислав Чопак, email: vchopak@vati.hu

МіЖНароДНа КоНФЕрЕНціЯ з пиТаНь ДЕрЖавНиХ заКУпівЕЛь  
піД ЕГіДоЮ проЕКТУ Єс 
1617 листопада в рамках проекту Єс «Гармонізація систем конкуренції 
та державних закупівель в Україні зі стандартами Єс» відбулася 
міжнародна конференція. Її учасники обговорили поточні проблеми 
функціонування системи державних закупівель в Україні, підготовку 
проектних пропозицій до закону «про здійснення державних 
закупівель», електронні закупівлі та професійну підготовку фахівців
закупівельників.

Проектні пропозиції до закону про закупівлі запропоновані проек-
том ЄС та міжнародними консультантами у серпні 2010 року, після 
того, як новий закон набув чинності. Як запевнив міністр економі-
ки України В.Цушко, переглянуті пропозиції будуть представлені на 
розгляд українського парламенту.

Під час круглого столу з питань електронних закупівель відзначено 
важливість використання електронного зв’язку для забезпечення ефективних та прозорих державних закупівель. 

Учасники круглого столу з питань професійної підготовки констатували необхідність подальшої галузевої освіт-
ньої підтримки, зокрема, можливу сертифікацію спеціалістів із закупівлі.

Більше інформації: http://www.competitionproject.org.ua/ 
Контактна особа — Юлія пекарук, email: y.pekaruk@competitionproject.org.ua
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EUBAM ДопоМіГ УКраЇНсьКиМ правооХороНцЯМ  
У виЛУЧЕННі вЕЛиКоЇ парТіЇ ГаШиШУ
22 листопада Місія Єс з прикордонної допомоги Молдові та Україні 
(EUBAM) оголосила про ліквідацію службою безпеки України 
ланцюга міжнародної контрабанди наркотиків в одеській області. 
Так, в одеському порту з панамського судна вилучено 700 блоків 
гашишу на суму понад $ 20 млн; двох підозрюваних, яким загрожує 
815 років позбавлення волі, затримано в Україні; власника вантажу – 
громадянина Канади — виявили німецькі правоохоронці у аеропорту 
ФранкфуртанаМайні.

Експерти Місії ЄС надавали консультації під час експертизи вилуче-
них наркотиків. Місія співпрацювала з відділом боротьби з контра-
бандою на південних митницях, якому передала інформацію про 
вантажовідправників, що беруть участь у перевезенні гашишу. Крім 
того, експерти Місії допомогли українським службам оцінити ри-
зики, пов’язані з контейнерами й вантажами, їх походженням та 
маршрутом доставки.

«Це ще один значний успіх українських правоохоронних органів у боротьбі з міжнародною організованою зло-
чинністю, — відзначив Глава Місії ЄС Удо Беркхолдер. — Попередні вилучення кокаїну мали місце у червні та липні 
цього року, і ми щиро вітаємо наших партнерів з новим досягненням».

Більше інформації: http://www.eubam.org/  
Контактна особа — Метью Тейлор, email: matthew.taylor@eubam.org 

    

Єс піДТриМУЄ аГЕНсТво з рЕГіоНаЛьНоГо розвиТКУ в КриМУ
25 листопада у сімферополі офіційно стартував проект Єс/прооН 
«підтримка агентства регіонального розвитку в Криму». агентство 
регіонального розвитку створене урядом Криму у серпні 2010 року 
з метою координації зусиль задля подальшого розвитку автономії та 
залучення інвестицій. 

Загальна мета проекту — формування інституційної спроможності 
Агентства, підтримка його діяльності та сприяння сталому регіо-
нальному розвитку півострова. Експерти проекту проводитимуть 
навчання та інструктаж для керуючої ради й фахівців Агентства, 
співпрацюватимуть з ним у царині оптимізації адміністративних 
процесів та процедур й налагодженні партнерських відносин. 

Очікується, що процес становлення Агентства триватиме до серп-
ня 2012 року, після чого воно у повному обсязі буде забезпечувати 
ефективну координацію заходів з розвитку АР Крим, формувати й 
підтримувати міцні партнерські відносини з різними суб’єктами процесу на республіканському, районному та му-
ніципальному рівнях, а також успішно презентувати регіон іноземним інвесторам, залучаючи до Криму не менш 
ніж $ 100 млн інвестицій на рік.

Більше інформації: http://www.rda.crimea.ua/  
Контакт: rda@rda.crimea.ua



№ 65 
9 грудня, 
2010 

НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

Єс іНіціЮЄ оБГоворЕННЯ рЕФорМи сисТЕМи ТЕХНіЧНоГо рЕГУЛЮваННЯ
25 листопада в рамках проекту Єс «Технічна допомога українській 
інфраструктурі забезпечення якості» відбулася заключна конференція 
«Нова система технічного регулювання: шлях до безпечних товарів 
і вільної торгівлі». 

Проект мав на меті сприяти подальшому розвитку й вдосконаленню 
інституціональних і технічних аспектів системи технічних регламен-
тів та стандартів в Україні.

Понад 120 учасників конференції обговорили поточний стан ре-
форм української системи технічного регулювання і внесок проекту 
у їх реалізацію. Впровадження реформ підвищить безпеку товарів, 
створить комфортні умови для роботи підприємств та втілення ін-
новаційних заходів, сприятиме інтеграції української економіки до 
європейської та світової системи.

Ключові доповідачі від Європейської Комісії, Міністерства економіки, Міністерства регіонального розвитку та бу-
дівництва, а також експерти проекту провели презентації, які демонструють функціонування системи технічного 
регулювання в ЄС, реформування системи технічного регулювання в Україні, процедуру впровадження Євроко-
дів у будівельному проектуванні, узгодження технічного законодавства та створення в Україні сучасної системи 
стандартизації.

Контактна особа — Катерина Карпенко, email: karpenko@epukraine.com

У КиЄві віДБУЛасЯ V цЕрЕМоНіЯ врУЧЕННЯ НаГороД  
за проТиДіЮ ТорГівЛі ЛЮДьМи
2 грудня у всесвітній день боротьби за скасування рабства 
представництво Міжнародної організації з міграції (МоМ) в Україні 
провело церемонію вручення нагород за особливі заслуги у протидії 
торгівлі людьми в Україні. Урочистості відбулися у Київському 
академічному театрі ляльок. 

Під час церемонії Керівник Управління програм зовнішньої допо-
моги Представництва ЄС Лаура Ґараньяні відзначила: «ЄС підтри-
мує зусилля українського уряду та суспільства в боротьбі з торгівлею 
людьми. Я пишаюся та аплодую громадським організаціям України 
за їхню відданість справі протидії цьому явищу». 

Нинішнього року нагороди за відданість протидії торгівлі людь-
ми отримали правоохоронці та державні службовці, громадські 
організації, представники приватних компаній. Відзнаки вручили 
міністр України у справах молоді, сім’ї та спорту Равіль Сафіуллін, 
заступник Міністра внутрішніх справ України Василь Фаринник, Посол США в Україні Джон Теффт, Посол Данії 
в Україні Мікаель Борг-Хансен.

Більше інформації: http://iom.org.ua/ 
Контактна особа — Тетяна Міскова, email: tmiskova@iom.int
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проГраМа Єс провЕЛа МіЖНароДНУ НаУКовУ КоНФЕрЕНціЮ У Львові
23 грудня у Львові в рамках проекту Єс «вдосконалення систем пра
возастосування і управління у лісовому секторі країн східного на
прямку Європейської політики сусідства і росії» відбулася міжнарод
на наукова конференція «Екологоекономічні та соціальні проблеми 
неефективних і несталих методів ведення лісового господарства та 
незаконних лісозаготівель в Україні».

Учасники конференції обмінялися інформацією та узагальнили ре-
зультати досліджень проблем неефективних й несталих методів ве-
дення лісового господарства і незаконних лісозаготівель в Україні, 
а також обговорили питання гармонізації взаємовідносин влади, біз-
несу і місцевих громад щодо ведення сталого лісового господарства.

У центрі уваги учасників знаходилися еколого-економічні та соціальні 
аспекти неефективних і несталих методів ведення лісового господар-
ства; причини та наслідки незаконних вирубок в Україні; роль лісових господарств у забезпеченні економічного, 
екологічного та соціально-культурного добробуту громад, залежних від лісових ресурсів; шляхи переходу від 
несталих до сталих методів ведення лісового господарства з урахуванням інтересів місцевих громад.

Більше інформації: http://www.fleg.org.ua/ 
Контакт: office@gcs.org.ua

  аНоНс  

9 ГрУДНЯ, КиЇв
Конкурс «рівні можливості: найкращий роботодавець 2010».  
Більше інформації:  www.vsirivni.com.ua     
Контактна особа —  анастасія Троцька, email: info@cwrights.com.ua 

1415 ГрУДНЯ, Львів 
Другий форум з пошуку партнерів та Міжнародний журналістський форум в рамках програми транскордонного 
співробітництва польщаБілорусьУкраїна. 
Більше інформації: http://www.pl-by-ua.eu/  
Контактна особа — ірина Мельничук, email: iryna.melnychuk@cpe.gov.pl

15 ГрУДНЯ, КиЇв
всеукраїнський інформаційний день програми ТЕМпУс.  
Більше інформації: www.tempus.org.ua   
Контактна особа — Жанна Таланова, email: tempus@ilid.org.ua 

15 ГрУДНЯ, КиЇв
завершальна конференція проекту оБсЄ «сприяння подальшому зміцненню виборчих процесів в Україні». 
Більше інформації: www.oscepcu.org   
Контактна особа — Юлія зорічева, email: Yuliya.Zoricheva@osce.org   

16 ГрУДНЯ, КиЇв
заключна конференція проекту «підтримка розробки cередньострокової cтратегії для поліпшення системи 
соціальних виплат» в рамках програми Tacis в Україні. 
Більше інформації:  www.socialbenefits-ua.com  
Контактна особа — Леонід Кістерський, email: kistersky@epukraine.com

Бюлетень видається в рамках проекту «PRпідтримка програм допомоги та співпраці Єс в Україні».
проект фінансується Європейським союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: сергій замар, email: zamari@keycommunications.ua


