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Єс підтримУЄ УкраїНські компаНії, які УпроваджУють  
приНципи ґеНдерНої рівНості 
30 червня Європейський союз розпочав черговий конкурс з ґен-
дерної рівності, до участі у якому запрошено українські компа-
нії, які на практиці забезпечують рівні права й можливості для 
жінок та чоловіків. переможець отримає можливість протягом 
року бути членом Європейської бізнес-асоціації та долучитися 
до профільних бізнес-тренінгів. 

Керівник відділу персоналу компанії Ernst&Young — минулорічного 
переможця конкурсу — Марина Захар’їна зазначила: «Понад 10% 
усього персоналу нашої компанії — жінки з дітьми до 14 років, і при-
близно стільки ж співробітниць перебувають у декретній відпуст-
ці. Щоб вони могли успішно поєднувати материнство з кар’єрою, 
Ernst&Young створює для них комфортні умови: гнучкий робочий 
графік, право розпоряджатися однією робочою годиною на день, а також надає 5 повністю оплачуваних додаткових 
лікарняних днів для догляду за хворою дитиною».

Як свідчать дослідження міжнародного кадрового порталу hh.ua, 86% топ-менеджерів українських компаній — чо-
ловіки, а 40% роботодавців визнають, що саме сильна стать має більше шансів отримати керівну посаду. Близько 
половини роботодавців не створюють для своїх співробітниць комфортних умов для поєднання роботи та сім’ї,   ро-
бочий графік або дистанційна робота мають місце у менш ніж 20% компаній. Втім, на українському ринку праці 
з’явилися й позитивні тенденції. Так, у 2010 році кращий приклад забезпечення ґендерної рівності персоналу про-
демонстрували понад 90 провідних компаній. Серед них Ernst&Young, Майкрософт, Британська Рада, ТОВ «Вікторія 
Верітас», «Оболонь» та інші. 

«Ми хочемо, щоб усі перконалися, що успіх компанії залежить від збалансованості команди. І сподіваємося, що 
у 2011 році до участі у конкурсі долучаться ще більше компаній. І жінки, і чоловіки хочуть мати можливість як проводи-
ти час зі своїми дітьми, так і реалізувати свої професійні амбіції. І вони мають на це законне право! Принцип ґендерної 
рівності допомагає цим бажанням здійснитися», — сказав Рік Флінт, керівник проекту ЄС «Права жінок і дітей в Україні — 
комунікаційний компонент».

реєстрація компаній для участі в конкурсі — до 30 вересня 2011 року на сайті: www.rivnist.in.ua 
додаткова інформація:  анастасія троцька, pr@cwrights.com.ua,  

тел.: +38 (044) 278 3376, 288 2726, +38 (095) 139 93 52 

Єс сприяЄ реФормам вУГіЛьНоГо сектора УкраїНи
підбито підсумки діяльності проекту Єс «програма підтримки 
вугільного сектора України». У конференції, яку організовано у 
співпраці з міністерством енергетики та вугільної промисловості 
України 22 червня, взяли участь Голова представництва Єс в Україні 
жозе мануел пінту тейшейра і міністр енергетики та вугільної 
промисловості України юрій Бойко, які привітали присутніх. 

В рамках двох пілотних проектів на українських шахтах «Довжанська-
капітальна» («Свердловантрацит») та «Краснолиманська» запроваджено 
нову систему управління безпекою та охороною праці, а для шахти 
«Самсонівська-Західна» («Краснодонвугілля») підготовлено пілотний 
проект з дегазації. На основі оцінки 134 шахт розроблено Генеральний 
план розвитку вугільної промисловості України, що включає програму 
реструктуризації вугільної промисловості на період до 2012 року й 
прогноз до 2017 року; дорожню карту із залучення інвестицій; програму комплексної модернізації вугільного сектора тощо. 

Генеральний план стане одним із базових документів під час розробки Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості Енергетичної стратегії України на період до 2030 року і Програми розвитку вугільної промисловості 
України на 2011–2015 роки. 

У конференції взяли участь понад 100 представників профільних міністерств, Верховної Ради, адміністрації Президента 
та обласних адміністрацій вуглевидобувних регіонів, науковці, експерти, дипломати, працівники донорських та 
міжнародних організацій. 

Більше інформації: http://www.eu-coalsector.com.ua 
контактна особа – ірина Черниш, ichernysh@eu-coalsector.com.ua, тел.: +38 (050) 356 3604



№ 77 
11 липня, 
2011 

НовиНи співпраці з Єс
Бюлетень представництва Європейського союзу в Україні

Єс і УкраїНа співпрацюють заради підвиЩеННя  
Безпеки ХарЧовиХ продУктів
21-23 червня у києві в рамках програми Європейської комісії 
«покращений курс навчання для підвищення безпеки харчових 
продуктів» за підтримки державного комітету ветеринарної 
медицини України відбувся міжнародний семінар. У заході взяв 
участь перший радник представництва Єс в Україні Хосе роман 
Леон Лора.

П’ятдесят представників національних контролюючих установ із країн 
Центральної Азії та Східної Європи обмінялися досвідом проведення 
офіційного контролю вмісту залишків ветеринарних препаратів і 
забруднюючих речовин. 

Учасники зустрічі проаналізували законодавство ЄС щодо програм 
офіційного контролю безпечності продуктів харчування і кормів та 
практичний досвід розробки й виконання національних планів контролю над залишками ветеринарних медичних 
препаратів і забруднюючих речовин. 

Для учасників семінару було організовано візити на молочну ферму, бойню та у Центральну ветеринарну лабораторію, 
де вони ознайомилися з програмами офіційного контролю і практичною вибіркою на місці, а також з обробкою проб 
і методами аналізу. 

Семінар став черговим заходом із низки регіональних семінарів на тему стандартів якості продуктів харчування у різних 
галузях, які проводитимуться в усьому світі протягом 2011-2012 років за фінансової підтримки Європейської Комісії та 
упроваджуватимуться Виконавчим комітетом з охорони здоров’я й у справах споживачів.

контактна особа – олександра мазаєва, тел.: +38 (067) 769 43 85 

У 2012 році Єс відкриЄ Нові можЛивості дЛя УкраїНськиХ НаУковців
20 червня у Харкові відбувся інформаційний день 7-ої рамкової 
програми Єс з розвитку наукових досліджень і технологій (рп7) 
за тематичними напрямами «здоров’я» та «енергетика». захід 
проведено в рамках проекту Єс «спільний офіс підтримки 
інтеграції України до Європейського дослідницького простору 
(JSO-ERA)».

Українські дослідники ознайомилися з робочими програмами на 
наступний рік, новими конкурсами за напрямками «Енергетика» 
і «Здоров’я», а також з пріоритетами Робочих програм РП7 на 2012 рік. 

Вичерпну інформацію науковцям та дослідникам України надаватимуть 
Національні контактні пункти РП7 з питань енергетики та здоров’я й 
експерти проекту ЄС JSO-ERA. Європейська Комісія планує оголосити 
нові конкурси у липні 2011 року.

Програма РП7 має бюджет € 50 млрд й розрахована на 2007–2013 рр. Головні її пріоритети – розвиток і підтримка 
наукових досліджень та інновацій, які відповідають потребам європейської промисловості й мають на меті підвищення 
рівня європейської конкурентоспроможності у міжнародному вимірі, а також покращання якості життя суспільства.

контактна особа – тетяна деревянкіна, t.derevyankinaJSO@fgl-energy.com, тел.: +38 (044) 289 13 15
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коНкУрс короткометражНиХ ФіЛьмів «ГеН рівНості» 
17 червня 2011 у києві стартував конкурс короткометражних 
фільмів на ґендерну тематику «Ген рівності», покликаний 
привернути увагу молодих людей до проблеми нерівних прав і 
можливостей жінок та насильства у сім’ях. організатори творчого 
змагання — прооН і представництво Єс в Україні за підтримки 
державної служби молоді та спорту України. 

До складу журі конкурсу увійшли відомі діячі мистецтва Павло 
Гудімов та Євгенія Гапчинська, режисер Віктор Придувалов, співачка 
Джамала, директор MTV Україна Андрій Уреньов, спортсмен Денис 
Силантьєв та інші.

Заступник директора Програми розвитку ООН в Україні Олена Панова 
зазначила: «Ґендерна рівність – це не розкіш. Це імператив для заможного і справедливого громадянського суспільства та 
прогресу. Кожен повинен мати шанс досягти успіху в житті — кожна жінка, кожен чоловік, кожна дівчинка або хлопчик».

Координатор з питань інформування та зв’язків з громадськістю Представництва ЄС в Україні Бьянка Боймлєр 
зазначила: «Ґендерна рівність є фундаментальним правом людини і питанням соціальної справедливості. Це важливий 
фактор розвитку країни, зменшення бідності, а також запорука досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття та побудови 
гармонійного суспільства».

Особливою подією заходу стала унікальна експозиція єдиного у Східній Європі Музею ґендерної рівності. Відвідувачі могли 
ознайомитися із просвітницькими кампаніями з проблем ґендерної рівності й проти насильства у сім’ї, які проводилися 
у різних країнах світу. Гості побачили постери, відеоролики, приклади прояву сексизму в рекламі та медіа тощо. 

Найближчим часом учасники конкурсу відвідають літній табір, де відомі кінематографісти проведуть для них майстер-
класи зі сценарної та операторської майстерності й основ режисури. 

У вересні відбудеться кульмінаційна подія проекту — фестиваль GenderFilmFest, де будуть представлені кращі конкурсні 
роботи, а переможці отримають заслужені нагороди. 

контактна особа – микола ябченко, mykola.yabchenko@undp.org.ua, тел.: +38 (044) 584 34 64

оріЄНтаціЙНа зУстріЧ НовиХ стипеНдіатів проГрами ERASMUS MUNDUS  
з УкраїНи та БіЛорУсі
традиційна щорічна орієнтаційна зустріч Erasmus Mundus для 
студентів з України та Білорусі відбулася 10-11 червня у києві. 
ініціатори заходу – регіональне відділення студентів Erasmus 
Mundus у країнах сНд та у монголії, асоціація випускників 
програми за підтримки представництва Єс в Україні.

Дводенну зустріч відвідало понад 20 нових стипендіатів програми Eras-
mus Mundus з України та Білорусі, які виграли ґранти Європейської Комісії. 
Завдяки цьому молоді люди зможуть навчатися на одній з магістерських 
чи PhD-програм провідних університетів Європи. Майбутні європейські 
студеї зустрілися з працівниками Представництва ЄС, а також отримали 
практичні поради від випускників програми Erasmus Mundus.

Координатор з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні 
Давід Стулік привітав нових студентів і розповів їм про важливу роль 
програми Erasmus Mundus у відносинах Україна-ЄС. Представники посольств країн ЄС — Фінляндії, Німеччини, Греції, Італії, 
Нідерландів, Словенії, Іспанії, а також Норвегії (яка не входить до ЄС) надали присутнім вичерпну інформацію та консультації 
щодо візових вимог, умов життя та навчання в їхніх країнах, а також взяли участь в інтерактивних групових сесіях. 

Студенти активно спілкувалися й під час семінару з міжкультурної комунікації – вони працювали в командах, отримуючи 
цінну інформацію про європейську ментальність, обговорюючи вплив культури на людську поведінку, гуманітарні 
особливості різних країн і регіонів, поняття культурного шоку, а також «перевтілювалися» у дипломатів своїх рідних країн.
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Єс допомоГаЄ УкраїНі У підГотовці та відБорі сУддів
Європейський союз спрямував € 1,1 млн на підтримку створення 
національної системи підготовки суддів у Національній школі 
суддів України. це необхідно для подальшого становлення 
ефективного, прозорого і передбачуваного правосуддя, а також 
ефективно діючої судової системи в Україні.

Під час роботи над формуванням основ реалізації національної 
системи початкової підготовки (підготовки кандидатів на посаду 
судді), тестування (критерії оцінки кандидатів на посаду судді) та 
безперервної підготовки (підготовка суддів) Національна школа 
суддів України/Академія суддів України тісно співпрацювали з 
австрійськими експертами. 

Наразі підготовлено навчальні програми для початкової та 
безперервної підготовки суддів, посібники для викладачів, критерії 
тестування та відбору, програма дистанційного навчання тощо. Усього 52 викладачі, 42 екзаменатори і 136 суддів 
та помічників суддів підвищили свою кваліфікацію та здобули новий досвід під час трьох навчальних візитів до п’яти 
європейських країн. 

Проект ЄС Twinning «Підтримка Національної школи суддів України» має на меті зміцнити інституційний потенціал 
Національної школи суддів України та сприяти утвердженню верховенства права в Україні відповідно до стандартів 
Ради Європи.

контактна особа – олександр мамвросенко, amamvros@web.de, тел.: +38 (050) 502 54 70 

 

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: Oльга вергелес, e-mail:vergeles@keycommunications.ua


