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УКРАЇНА – ЄС
ЗУСТРІЧІ НА ВИСОКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РІВНІ
Десята Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ в епоху змін: фактори успіху»
З 19 по 22 вересня у Лівадійському палаці
пройшла Десята Ялтинська щорічна зустріч.
Більше
250
провідних
представників
політичних, ділових і громадських кіл з понад 20
країн світу обговорили основні глобальні виклики
та їх вплив на Україну, Європу та світ. Особливу
увагу було приділено майбутньому Європи та
перспективам України щодо інтеграції до
Європейського Союзу.
Президент України Віктор Янукович і Президент Литовської Республіки
Даля Грібаускайте 20 вересня офіційно відкрили Ялтинську щорічну зустріч.
Уряд України на заході представили Прем'єр-міністр Микола Азаров, Віце-прем’єрміністр Юрій Бойко та Міністр закордонних справ Леонід Кожара.
У дискусіях також взяли участь Комісар ЄС Ш. Фюле; міністри закордонних справ Республіки Польща
та Швеції Р. Сікорський та К. Більдт; Президент Держави Ізраїль Ш. Перес, Віце-прем’єр-міністр Республіки
Казахстан К. Келімбетов; Президент України (1994-2005) Л. Кучма; Президент Республіки Польща
(1995-2005) А. Кваснєвський; 54-й Прем’єр-міністр Італії (2011-2013) М. Монті; 42-й Президент США
(1993-2001) Б. Клінтон та Державний секретар США (2009-2013) Г. Клінтон; Прем’єр-міністр
Великобританії (1997-2007) Т. Блер; Канцлер ФРН (1998-2005) Г. Шрьодер; Верховний представник ЄС із
зовнішньої політики і безпеки (1999-2009) Х. Солана; Генеральний секретар ОБСЄ Л. Занньєр; Директоррозпорядник МВФ (2007-2011) Д. Стросс-Кан; президент Світового банку (2007-2012) Р. Зеллік та інші.

Президент України під час виступу особливу увагу приділив питанням поглиблення
економічних зв’язків у глобальному вимірі: «Ми не хотіли, не хочемо і не захочемо
протиставляти інтеграційні процеси: «Захід – Схід», – ми хочемо їх об'єднати. На цьому
шляху Україна йде шляхом модернізації, створення умов для ведення бізнесу. Цей процес
все тісніше нас об'єднує, щоб ми створили єдиний економічний простір від Ванкувера до
Владивостока. Це реально можна зробити спільно».
Прем’єр-міністр України, презентуючи позицію Уряду України, відзначив, що в
процесі розробки Угоди про асоціацію в Україні проведено велику технічну роботу, яку буде
продовжено після Вільнюського саміту. «Після підписання угоди нам належить масштабна
робота по переорієнтації всіх наших технічних норм і стандартів до європейських…. Будуть
продовжені реформи, спрямовані на дерегуляцію економіки, дебюрократизацію процедур
відносин між владою і бізнесом, диверсифікації газових поставок».
Виступи на Десятій Ялтинській щорічній зустрічі:
Президента України: http://www.president.gov.ua/news/28819.html;
Прем'єр-міністра України:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246700305&cat_id=244823857;
Члена Європейської Комісії з питань розширення та політики сусідства Ш.Фюле:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-727_en.htm.

8

Зустріч Президента України з Президентом Європейської Ради та Президентом
Європейської Комісії
24 вересня у м. Нью-Йорк відбулася зустріч
Президента
України
Віктора
Януковича
з
Президентом Європейської Ради Германом ван
Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе
Мануелем Баррозу.
Крім того, В. Янукович під час робочого візиту до
США дав інтерв'ю інформаційній агенції Bloomberg
щодо відносин України та ЄС в рамках підготовки до
підписання Угоди про асоціацію, взаємин з Росією та
Митним Союзом, питань енергетичної незалежності країни, співпраці з Міжнародним
валютним фондом.
Виступ Президента України на загальних дебатах Шістдесят восьмої сесії Генеральної Асамблеї ООН:

http://www.president.gov.ua/news/28866.html.

Зустріч Президента України з главами держав «Групи друзів України»
24 вересня відбулась зустріч Президента
України з главами держав «Групи друзів України»
присвячена виконанню Україною завдань на шляху до
підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Про це Віктор Янукович сказав під час спілкування з
представниками засобів масової інформації в м.
Нью-Йорк, коментуючи результати зустрічі з
Президентом Польщі Броніславом Коморовським,
Президентом
Словацької
Республіки
Іваном
Гашпаровичем, Президентом Естонської Республіки Тоомасом Хендріком Ільвесом,
Президентом Латвійської Республіки Андрісом Берзіньшем, Президентом Республіки
Болгарія Росеном Плевнелієвим, Президентом Республіки Хорватія Іво Йосиповичем,
Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором.
Як зазначив Глава держави, Президенти скористалися можливістю в рамках сесії
Генеральної Асамблеї ООН обмінятися думками напередодні дуже важливої як для України,
так і ЄС події – Саміту «Східного партнерства».
Зустріч керівництва держави з Прем'єр-міністром Мальти
Україна розглядає Мальту як важливого партнера в ЄС. Про це Президент України
Віктор Янукович сказав 4 вересня під час зустрічі з Прем'єр-міністром Мальти Джозефом
Мускатом. Він додав, що сьогодні Україна стоїть на порозі історичної події – підписання
Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС.
Під час зустрічі Прем'єр-міністр Мальти заявив про підтримку євроінтеграційного
курсу України: «Ми перебуваємо в Україні, щоб офіційно заявити про підтримку
євроінтеграційних прагнень України і підписання в листопаді Угоди про асоціацію».
З Прем'єр-міністром Республіки Мальта також зустрілися Прем’єр-міністр України
М. Азаров та Секретар Ради національної безпеки і оборони України А. Клюєв.
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Візит Прем’єр-міністра України до Нідерландів
12-13 вересня Прем’єр-міністр України Микола
Азаров перебував з дводенним робочим візитом у
Королівстві Нідерланди.
Глава Уряду провів зустріч з Міністром зовнішньої
торгівлі та розвитку співпраці Нідерландів Ліліан
Плоумен, під час якої підписано Меморандум про
взаєморозуміння між Міндоходів та Податковою і митною
адміністрацією Нідерландів.
М. Азаров також зустрівся з виконавчим директором з
питань міжнародної розвідки та видобування концерну
Royal Dutch Shell Ендрю Брауном. Під час цієї зустрічі
підписано двосторонні документи. У рамках візиту
відбулися зустрічі Глави Уряду з Прем’єр-міністром
Королівства Нідерланди Марком Рютте, Головним
виконавчим директором компанії Royal Philips Electronics
Ар’яном де Йонгсте, керівництвом компанії Damen
Shipyards Group та компаній агропромислового сектору Нідерландів.
Зустріч Прем’єр-міністра України з Міністром у європейських справах МЗС
Великобританії
17 вересня Прем’єр-міністр України Микола Азаров провів зустріч з Міністром у
європейських справах МЗС Великобританії Девідом Лідінгтоном.
Глава Уряду висловив сподівання, що візит Міністра у європейських справах
Великобританії буде сприяти як розвитку двосторонніх відносин країн, так і розвитку
відносин між Україною та ЄС. Д. Лідінгтон відзначив прогрес, якого вдалося досягти
Сторонам у посилені економічних та гуманітарних відносин.
Зустріч Прем’єр-міністра України з Віце-прем’єр-міністром Угорщини
Угорщина підтримує євроінтеграційний рух України та готова надати максимальну
підтримку в процесі підготовки до Вільнюського саміту і підписання Угоди про асоціацію.
На цьому 24 вересня в м. Київ наголосив Віце-прем’єр-міністр Угорщини Жолт Шемйєн під
час зустрічі з Прем’єр-міністром України Миколою Азаровим.
Глава українського Уряду поінформував співрозмовника про хід підготовки до
підписання Угоди про асоціацію. Він зазначив, що наша держава готується до важливої
історичної події: «Ми зараз на порозі серйозного випробовування – підписання Угоди про
асоціацію з ЄС, і підтримка Вашої держави для нас надзвичайно важлива».
Ж. Шемйєн запевнив М. Азарова у тому, що Україна може повністю розраховувати на
підтримку Угорщини. «Угорщина абсолютно і постійно підтримує європейський рух
України в напрямку євроінтеграції. Ми також підтримаємо Україну на саміті у Вільнюсі», заявив Віце-прем’єр-міністр Угорщини.
М. Азаров наголосив, що Україна готова розвивати співробітництво з Угорщиною в
рамках регіональних ініціатив, таких як Центральноєвропейська ініціатива, Вишеградська
четвірка чи ряду інших ініціатив, в яких активним учасником є Угорщина.
Угорській Стороні запропоновано розглянути можливість відміни консульських зборів
за оформлення віз.

10

Зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та Посла США
5 вересня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв
провів зустріч з Послом США в Україні Джеффрі Пайєттом.
Співрозмовники обговорили процес євроінтеграції України. А. Клюєв зазначив, що
Україна рішуче налаштована на підписання Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті
«Східного партнерства». При цьому, він підкреслив, що Українська Сторона буде докладати
всіх зусиль для розвитку партнерських відносин з Росією та іншими країнами СНД.
Робочий візит Секретаря Ради національної безпеки і оборони України до Брюсселя
18 вересня відбувся робочий візит
Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України Андрія Клюєва до м. Брюссель.
У
ході
візиту
з
представниками
Європейського
Парламенту
обговорено
підготовку до підписання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС у листопаді цього року.
Відбулись зустрічі Секретаря РНБОУ
Андрія Клюєва з Президентом Європейського
Парламенту Мартіном Шульцем, членами
делегації Європейського Парламенту у зв'язках з Україною на чолі з Павлом Ковалем,
депутатами Європейського Парламенту від політичної групи «Прогресивний альянс
соціалістів і демократів», Віце-президентом Групи Прогресивного альянсу соціалістів і
демократів у Європейському Парламенті Лібором Роучеком, головою політичної групи
«Прогресивний альянс соціалістів і демократів» Ханнесом Свободою.
Візит Віце-прем’єр-міністра України до Республіки Польща
3-4 вересня відбувся робочий візит Віце-прем’єр-міністра України Олександра
Вілкула до Республіки Польща для участі у XXIII Економічному форумі у
м. Криниця-Здруй, який є одним із найбільш впливових заходів в регіоні Центральної і
Східної Європи.
«Відновлення економіки Європи – спільна справа. І інтеграція в цей процес України –
46 мільйонної європейської країни - створює нові можливості. Потрібні єдність і
скоординовані зусилля всіх держав нашого континенту - як тих, які вже є членами
Євросоюзу, так і тих країн, які поки перебувають поза його межами», - про це сказав
Олександр Вілкул, виступаючи на відкритті Форуму.
В рамках Форуму на панельній дискусії «Реформа системи територіального
самоврядування в Україні» Віце-прем'єр-міністр підкреслив, що підвищення ефективності
управління регіонами у відповідності з кращими світовими практиками є важливою
частиною євроінтеграції України. Олександр Вілкул зазначив, що на рівні регіонів
євроінтеграція відбувається дуже активно.
Віце-прем'єр-міністр запросив керівників європейських регіонів взяти участь у колегіях
Міністерства регіонального розвитку України для обміну досвідом щодо реформування
системи місцевого самоврядування у своїх країнах, та зміцнення міжрегіональних відносин.
У рамках участі в форумі відбулися зустрічі О. Вілкула з Прем’єр-міністром Латвії
Валдісом Домбровскісом, Віце-прем’єр-міністром – Міністром економіки Польщі Янушем
Пєхочінським, Віце-Маршалком Сейму Польщі Цезари Грабарчиком та представниками
ділових кіл.
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Візити Міністра закордонних справ України до держав-членів ЄС
У вересні Міністр закордонних справ України Леонід Кожара здійснив ряд візитів до
держав-членів ЄС на підтримку європейської інтеграції України.
Зокрема, 9 вересня відбувся візит до Республіки Хорватія, у рамках якого проведено
зустрічі з Президентом Хорватії Іво Йосиповичем, Головою Хорватського сабору Йосипом
Леко та Першим віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних та європейських справ
Весною Пусич. Під час зустрічі Президент Хорватії І. Йосипович підтвердив незмінну
підтримку його державою євроінтеграційних прагнень України. У ході візиту Л. Кожара
також зустрівся з представниками більш ніж 50 провідних хорватських компаній, взяв участь
у заснуванні Українсько-хорватської економічної ради.
10 вересня відбувся візит Л. Кожари до Республіки Словенія, у рамках якого
проведено зустрічі з Президентом Словенії Борутом Пахором, Віце-прем’єр-міністром,
Міністром закордонних справ Карлом Ер’явцем та Головою Державних Зборів Янком
Вебером. Сторони обговорили шляхи взаємодії на євроінтеграційному напрямі, передусім,
у контексті підготовки України до підписання Угоди про асоціацію під час Вільнюського
саміту «Східного Партнерства» у листопаді ц. р., висловили взаємну зацікавленість щодо
інтенсифікації відносин між Києвом та Любляною, обговорили широке коло питань
двостороннього співробітництва.
10-11 вересня відбувся візит Міністра закордонних справ до Чеської Республіки.
У рамках візиту проведено зустрічі з Президентом Чехії Мілошем Земаном, Прем’єрміністром Їржі Русноком, Головою Сенату Парламенту Міланом Штехом, Міністром
закордонних справ Яном Когоутом. Л. Кожара також взяв участь у заключному засіданні
Форуму ОБСЄ з питань економіки і довкілля (11-13 вересня, м. Прага).
12 вересня відбувся візит до Словацької Республіки. У ході візиту Л. Кожара
зустрівся з Президентом Словаччини Іваном Гашпаровичем, Прем’єр-міністром Робертом
Фіцом, Заступником Голови Національної Ради Яном Фігелем, Віце-прем’єр-міністром,
Міністром закордонних справ і європейських питань Мирославом Лайчаком. Погоджено
порядок денний політичних контактів між двома державами на найвищому та високому
рівнях, проведено низку засідань двосторонніх комісій та інших важливих заходів. За
результатами візиту підписана спільна заява, в якій наголошено на підтримці Словаччиною
євроінтеграційних прагнень України.
13 вересня відбувся візит до Румунії, у рамках якого проведено зустрічі з Головою
Сенату Румунії Кріном Антонеску та Міністром закордонних справ Тітусом Корлецяном.
Сторони обговорили євроінтеграційні перспективи України та визначили подальші шляхи
розвитку торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва між двома
країнами. Л. Кожара та Т. Корлецян підписали План консультацій між Міністерствами
закордонних справ України та Румунії на 2013 – 2014 роки.
Зустріч Міністра закордонних справ України з Генеральним секретарем Ради Європи
24 вересня у рамках загальнополітичних дебатів Шістдесят восьмої сесії Генеральної
Асамблеї ООН Міністр закордонних справ України Леонід Кожара зустрівся з Генеральним
секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.
Під час зустрічі обговорено питання щодо виконання Україною зобов’язань у рамках
членства в Раді Європи, зокрема тих, що стосуються проведення судової, виборчої та
конституційної реформ, а також імплементації Плану дій Ради Європи для України на 2011 –
2014 роки.

12

ПІДГОТОВКА ДО ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
Україна розпочала підготовку законодавчої бази для імплементації Угоди про
асоціацію з ЄС
Україна розпочала підготовку необхідної законодавчої та інституційної основи для
імплементації майбутньої Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС.
Про це Президент України Віктор Янукович повідомив 25 вересня на презентації
інвестиційних можливостей України в рамках Шостого Світового економічного симпозіуму
в м. Нью-Йорк (США). Для України Угода – не просто декларація щодо започаткування
якісно нового рівня відносин з ЄС. Це, передусім, детальна програма безпрецедентних за
масштабами та глибиною перетворень в усіх сферах суспільного життя відповідно до
європейських стандартів, дорожня карта зближення з ЄС, інструмент консолідації
європейських цінностей. Вже зараз «кардинально змінюється система судочинства,
правоохоронна система, йде розбудова інститутів правової держави, покращуються умови
роботи для бізнесу, модернізується енергетичний сектор».
Згідно з рішеннями Президента України готуються нормативні акти щодо створення
національного механізму виконання Угоди про асоціацію, у т.ч. Програма її імплементації Угоди.
Виступ Президента України під час презентації інвестиційних можливостей України в рамках шостого
Світового економічного симпозіуму: http://www.president.gov.ua/news/28879.html.

Телефонна розмова Прем’єр-міністра України з Віце-Президентом ЄК – Високим
представником ЄС у закордонних справах та безпекової політики
4 вересня відбулась телефонна розмова Прем’єр-міністра України Миколи Азарова з ВіцеПрезидентом Європейської Комісії – Високим представником ЄС у закордонних справах та
безпекової політики Кетрін Ештон. Під час розмови високопосадовці обговорили питання
реалізації Україною рекомендацій ЄС, необхідних для підписання Угоди про асоціацію, та
події, пов’язані з посиленням митного контролю на українсько-російському кордоні.
Обговорення Європейським парламентом питання економічного тиску Російської
Федерації на країни «Східного партнерства»
28 серпня у м. Брюссель відбулось позачергове засідання Комітету Європейського
парламенту з закордонних справ, під час якого обговорювались, зокрема, питання позиції
Росії по відношенню до можливого підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС.
11-12 вересня «Українське питання» також обговорювалось під час сесії Європейського
парламенту за участі Високого представника ЄС з закордонних справ та політики безпеки ЄК
Кетрін Ештон та Члена ЄК з питань розширення та політики сусідства Штефана Фюле.
У резолюції, ухваленій за результатами обговорення, Європарламент засуджує
економічний тиск Росії на Україну та інші країни «Східного партнерства», а також закликає
Єврокомісію та Раду ЄС до підписання/парафування угод про асоціацію з заінтересованими
країнами-партнерами за умови виконання ними відповідних критеріїв.
Неофіційний переклад резолюції Європарламенту:
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/14800-rezolyucija-jevropejsykogo-parlamentu-shhodo-tisku-shhozdijsnyujetysya-rosijeju-na-krajini-skhidnogo-partnerstva-vid-12-veresnya-2013-roku

Країни ЄС погодили тимчасове застосування Угоди про асоціацію
23 вересня на засіданні Комітету постійних представників держав-членів ЄС
(COREPER) Сторона ЄС завершила внутрішнє узгодження обсягу тимчасового застосування
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Для тимчасового застосування Угоди необхідно:
зі Сторони ЄС - рішення Ради ЄС у закордонних справах та відповідна згода Європарламенту;
з Української Сторони – ратифікація Угоди Верховною Радою.
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Уряд одноголосно схвалив проект Угоди про асоціацію з ЄС
18 вересня Кабінет Міністрів схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони.
Ця технічна процедура стала черговим важливим кроком у контексті підготовки до
підписання зазначеного міжнародного договору під час Вільнюського саміту «Східного
партнерства» та має суттєве значення для подальшої реалізації європейського вектору
зовнішньої політики України. Роботу з підписання цього договору, фактично, виведено на
завершальну стадію. Саме Угода про асоціацію закладе надійну основу для подальшої
модернізації нашої країни у відповідності до загальноєвропейських стандартів та
пришвидшить економічну інтеграцію та політичну асоціацію з ЄС.
Це рішення схвально сприйнято Стороною ЄС. Глава Представництва ЄС в Україні
Я. Томбінський оцінив ухвалення проекту Угоди як «дуже важливий і рішучий крок
українського Уряду».
Проект Угоди розміщено у рубриці «Європейська інтеграція» Урядового порталу:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246396130&cat_id=223223535

Виконання заходів, спрямованих на підписання Угоди про асоціацію з ЄС
З метою забезпечення підписання Угоди про асоціацію під час Вільнюського саміту
Східного партнерства у першому півріччі продовжувалася реалізація плану першочергових
заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 р. (розпорядження Уряду від 13.02.13 № 73) та
невідкладних заходів щодо європейської інтеграції (Указ Президента України від 12.03.13 № 127).
Зокрема, у рамках здійснення у вересні ц. р. заходів щодо інтеграції України до ЄС:
В рамках удосконалення виборчого законодавства:
05.09.13 прийнято Закон “Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних
виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223” (№ 457), згідно якого вибори відбудуться 15.12.13.
11.09.13 Мін’юст провів «круглий стіл» з питань кодифікації виборчого законодавства.
19.09.13 направлено на повторне друге читання законопроект «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України» (від 12.12.12 реєстр. № 1076) та прийнято у першому читанні
законопроект «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»
(від 21.03.13 реєстр. № 2600).
В рамках проведення Конституційної реформи:
19.09.13 Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 98 Конституції
України» (щодо повноважень Рахункової палати), згідно з яким Рахункова палата здійснюватиме
контроль не лише за використанням, а й за надходженням коштів до Державного бюджету
України.
19.09.13 Конституційний Суд визнав, що законопроект «Про внесення змін до Конституції
України щодо посилення гарантій незалежних суддів» (реєстр. № 2522а) відповідає вимогам статей
157 і 158 Конституції України.
Щодо реформування системи правосуддя та кримінального законодавства:
27.09.13 Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого
кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання» (№ 435).
19.09.13 Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо
виконання судових рішень”.
Щодо лібералізації ЄС візового режиму для України:
23.09.13 Уряд подав Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії у сфері державної
антикорупційної політики» (реєстр. № 3312).
Затверджено план заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське
суспільство ромської нацменшини на період до 2020 р. (розпорядження КМУ №701).
Щодо секторального співробітництва: 19.09.13 Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення
змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України “Про Митний тариф України”
(реєстр. № 2105а).
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Візит делегації Робочої групи Ради ЄС «Східна Європа та Центральна Азія»
24-27 вересня відбувся візит в Україну делегації Робочої групи Ради ЄС з питань
Східної Європи та Центральної Азії (КОЕСТ), під час якого проведено зустрічі з Міністром
юстиції О. Лукаш, заступником Міністра закордонних справ А. Олефіровим, заступником
Міністра енергетики та вугільної промисловості А. Бондаренко, Радниками Президента
України М. Ставнійчук та А. Портновим, Уповноваженим Верховної Ради з прав людини
В. Лутковською.
Делегації надана інформація щодо підготовки до підписання Угоди про асоціацію та
прогресу у впровадженні відповідних реформ, прийняття євроінтеграційних законів,
лібералізації візового режиму та розвитку внутрішньої ситуації в Україні. Представники
держав-членів ЄС позитивно оцінили прогрес Української Сторони в рамках виконання
домовленостей Шістнадцятого Саміту Україна – ЄС, наголосивши на необхідності
продовження роботи над низкою «чутливих питань».
Робоча група ЄС з питань Східної Європи та Центральної Азії є експертною структурою
Ради ЄС (КОЕСТ), до сфери відповідальності якої належать питання, пов’язані з розвитком
відносин ЄС з країнами Східної Європи, Південного Кавказу (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії,
Молдови, Росії, України), Центральної Азії (Казахстану, Киргизстану, Таджикистану,
Туркменістану, Узбекистану).

Публічне висвітлення основних аспектів створення зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС
Мінекономрозвитку за підтримки Проекту Програми розвитку ООН «Сприяння
розвитку міжнародної торгівлі в Україні» продовжує проводити регіональні семінари на
тему «Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС: нові можливості та виклики».
Зокрема, семінари відбулись 10.09.13 у Чернігівському державному інституті
економіки і управління; 13.09.13 – Житомирському державному університеті ім. І. Франка.
Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції В. Пятницький проаналізував
практичні аспекти положень Угоди про асоціацію щодо створення зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС та ознайомив слухачів з її змістом.
Під час заходу обговорено можливі економічні результати від зміни торговельного
режиму між Україною та ЄС у короткостроковій та довгостроковій перспективі.
Передбачено проведення аналогічних регіональних навчальних семінарів на базі
торгово-промислових палат України у мм. Вінниця, Чернігів та Сімферополь.
Семінари відбулися у рамках кампанії з інформування ділових кіл і громадськості про
положення Угоди про асоціацію, зокрема щодо зони вільної торгівлі та можливих результатів її
впровадження на центральному та регіональному рівнях.

Засідання української частини Підкомітету № 7 Комітету з питань співробітництва
10 вересня відбулося чергове засідання української частини Підкомітету №7 «Наука та
технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне
суспільство та медіа» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.
Обговорено питання виконання Порядку денного асоціації у сферах, що відносяться до
компетенції підкомітету. Серед іншого, приділено увагу обговоренню результатів роботи
щодо залучення вищих навчальних закладів України до участі в програмах Темпус, Ееразмус
Мундус та Жан Моне, підготовки до проведення у жовтні-листопаді ц.р. серії семінарів по
обміну досвідом вчителів. Відмічено у фармацевтичному секторі медичної галузі укладення
угод між Україною та ЄС у сфері GMP від 15 національних інспекторатів (щодо
інспектування виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам належної виробної
практики).
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ПАРЛАМЕНТСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Візит Голови Верховної Ради України до Литовської Республіки
6 вересня відбувся візит Голови Верховної Ради України Володимира Рибака до
Литви з метою поглиблення українсько-литовського стратегічного партнерства, підтримання
традиційно
високої
динаміки
довірливого
політичного
діалогу,
зміцнення
міжпарламентських зв’язків та заручення підтримкою Литви у євроінтеграційних
прагнененнях нашої держави напередодні Саміту у м. Вільнюс.
В. Рибак провів переговори з Президентом Литви Д. Грібаускайтє та Головою Сейму
В. Гєдвіласом. У рамках візиту відбулися зустрічі з Віце-Президентом Європейської Комісії
– Високим представником ЄС у закордонних справах та безпекової політики Кетрін Ештон
та Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, які перебували у
м. Вільнюс з метою участі у міжнародній конференції з питань спільної безпеки та
зовнішньої політики ЄС.
Зустріч з делегацією групи дружби «Франція – Україна»
9 вересня заступник голови Комітету у закордонних справах В. Полочанінов провів
зустріч з делегацією групи дружби «Франція – Україна» Сенату Французької Республіки на
чолі з Головою групи дружби Ерве Море та за участю Надзвичайного і Повноважного Посла
Франції в Україні Алена Ремі.
Під час зустрічі обговорено поточну політичну ситуацію в Україні, розвиток
двосторонніх міжпарламентських відносин України та Франції.
Заступник голови Комітету поінформував членів делегації про розгляд Верховною
Радою України низки законопроектів, спрямованих на підписання Угоди про асоціацію.
Е. Море, у свою чергу, зазначив: «Ми бажаємо підписання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, що на мою думку, і на думку більшості французьких парламентарів,
сприятиме зміцненню зв’язків України з Європою».
У цей день також відбулась зустріч Прем'єр-міністра України з сенаторами верхньої
палати французького Парламенту, членами Групи дружби «Франція – Україна».
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
Продовжується робота щодо внесення змін до Конституції України
19 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 98 Конституції
України» (щодо повноважень Рахункової палати), згідно якого контроль від імені Парламенту
за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює
Рахункова палата.
Також у цей день Конституційний Суд прийняв рішення стосовно відповідності
законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій
незалежності суддів вимогам статей 157 і 158 Основного закону України.
05.09.13 Парламентом включено відповідний законопроект (реєстр. № 2522а) до порядку
денного третьої сесії Верховної Ради та направлено до Конституційного Суду для одержання
висновку щодо його відповідності Конституції України.
Законопроектом передбачається змінити існуючу процедуру призначення та звільнення суддів,
зменшити роль політичних органів у цьому процесі та передати повноваження щодо вирішення
питань, пов’язаних із діяльністю суддів до відання органів, більшу частину складу яких
становитимуть судді.

«Круглий стіл» щодо кодифікації виборчого законодавства України
11 вересня Мін’юст провів «круглий стіл» на тему «Обговорення зауважень та
рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії) та
ОБСЄ/БДІПЛ стосовно кодифікації виборчого законодавства України».
Участь у заході взяли провідні міжнародні експерти Венеціанської Комісії,
ОБСЄ/БДІЛП, Представництва ЄС в Україні, Офісу Ради Європи в Україні, інших
міжнародних представництв та організацій, народні депутати України, представники
громадськості та ЗМІ.
Стенограма засідання другого «круглого столу»: http://www.minjust.gov.ua/news/44182.

Протягом вересня – листопада серію «круглих столів» буде продовжено.
19 липня Мін’юст затвердив План-графік проведення «круглих столів» щодо удосконалення
виборчого законодавства України (наказ № 712/7) з обговорення зауважень та рекомендацій
Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ.
Проведено круглі столи щодо внесення змін до Конституції України (13.08) та кодифікації
виборчого законодавства (11.09). Заплановано - щодо перегляду положень Закону України «Про
вибори народних депутатів України» за результатами виборчої кампанії з виборів народних
депутатів 25.10.12 (03.10), обговорення рекомендацій Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ
стосовно фінансування політичних партій і виборчих кампаній, можливість їх імплементації в
національне законодавство (11-15.11).

З делегацією Ради Європи обговорено законопроект «Про прокуратуру»
6 вересня відбулася зустріч Радника Президента України Андрія Портнова з делегацією
Ради Європи, до складу якої увійшли Секретар та члени Європейської Комісії
«За демократію через право» (Венеціанська Комісія), представники та експерти Генерального
директорату з прав людини Ради Європи
Зустріч з експертами присвячена обговоренню розробленого за ініціативою Президента
України законопроекту «Про прокуратуру», у тому числі щодо його відповідності
європейським стандартам.

17

Схвалено законопроект щодо антикорупційної політики України
11 вересня Урядом схвалено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії у сфері державної антикорупційної
політики» та 23 вересня внесено на розгляд Верховної Ради (реєстраційний № 3312).
Законопроектом передбачено ряд суттєвих змін до антикорупційного законодавства.
Зокрема, адміністративна відповідальність за подання у деклараціях недостовірних
відомостей, підвищення гарантій захисту інформаторів про корупційні правопорушення,
зменшення кількості правоохоронних органів, уповноважених складати протоколи про
адміністративні корупційні правопорушення.
Підписано Закон «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України
щодо порядку та умов відбування покарання»
27 вересня Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Кримінальновиконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання» (№ 435).
05.09.13 Закон прийнято Верховною Радою.
Реалізація Закону сприятиме захисту прав та законних інтересів засуджених до покарань у
виді обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі, а також
дозволить гуманізувати умови їх утримання в установах виконання покарань.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання
судових рішень»
19 вересня Верховною Радою прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів
України щодо виконання судових рішень».
Документом вносяться зміни до законів «Про виконавче провадження» та «Про гарантії
держави щодо виконання судових рішень» з метою вирішення питання щодо поетапного
погашення заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе
держава.
Консультації з громадськістю щодо практики реалізації Закону «Про громадські
об’єднання»
З метою вивчення думки громадськості щодо практики застосування Закону «Про
громадські об’єднання» та визначення шляхів щодо його удосконалення Мін’юст звернувся
до фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань із проханням висловити свої пропозиції та
зауваження до нього.
Конференція щодо завершення проекту Офісу Ради Європи «Підтримка в'язничної
реформи в Україні»
10 вересня в рамках проекту Офісу Ради Європи відбулася фінальна конференція з
метою відзначення закінчення проекту, під час якої презентовано досягненнях результатів
дворічного періоду імплементації проекту.
Проект «Підтримка в'язничної реформи в Україні» за фінансової підтримки Шведського уряду
за допомогою Шведського Агентства з міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) протягом двох
років (2011-2013 рр.) реалізовувався Державною пенітенціарною службою у співпраці з Генеральним
директоратом з прав людини і норм права та був спрямований на підтримку і розвиток діяльності
органів державної влади і неурядового сектору з питань: впровадження у Україні елементів служби
пробації; удосконалення менеджменту установами і органами виконання покарань та слідчими
ізоляторами.
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СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ
Україна продовжує приєднуватись до заяв від імені ЄС
Україна продовжує приєднуватися до заяв і виступів ЄС з міжнародних питань, у тому
числі у сфері зовнішньої політики та безпеки. Станом на 30 вересня Україна приєдналася до
3564 із 4367 заяв від імені ЄС, що складає 81,61%.
Залучення Збройних Сил України до складу бойових тактичних груп держав-членів ЄС
3 вересня Збройні Сили України (ЗСУ) отримали офіційне запрошення взяти участь у
формуванні бойової тактичної групи (БТГ) ЄС держав-членів Вишеградської четвірки
(Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія), чергування якої заплановано у першому півріччі
2016 року.
Крім того, опрацьовується питання можливості залучення ЗСУ до Італо-угорськословацької БТГ, чергування якої має відбутися у першому півріччі 2017 року.
Міжнародна конференція з протидії морському піратству
11-12 вересня у м. Дубай (ОАЕ) відбулася третя Міжнародна конференція високого
рівня з протидії морському піратству, участь у якій взяли представники понад 40 країн та
делегації ЄС, НАТО, ООН.
У рамках конференції обговорено шляхи активізації зусиль міжнародної спільноти у
боротьбі з морським піратством, насамперед у регіоні Африканського рогу та Аденської
затоки, застосування кращих методик забезпечення безпеки торговельного мореплавства.
Багатонаціональні навчання «Combined Endeavor 2013»
12 – 26 вересня у м. Графенфер (Німеччина) відбулись багатонаціональні навчання
«Combined Endeavor 2013» за участю військовослужбовців 37 країн світу, в тому числі –
делегації ЗСУ, до складу якої увійшли 35 офіцерів військ зв’язку.
Багатонаціональні навчання проводяться за напрямком: «Підготовка військових
коаліційних сил до спільних дій під час участі в багатонаціональних операціях шляхом
спільного планування, підготовки, тестування та інтеграції телекомунікаційних та
інформаційних систем і систем автоматизованого управління військами, розвиток тактик,
технологій та процедур забезпечення взаємосумісності зазначених систем».
Під час проведення навчань перевірено, зокрема, взаємосумісність телекомунікаційних
та інформаційних систем, систему автоматизованого управління військами країн, які
залучаються до навчань; підготовку офіцерського складу щодо можливості спільних дій в
коаліційному середовищі.
Засідання політико-безпекового комітету Україна – ЄС
16 вересня у м. Брюссель відбулося чергове засідання Політико-безпекового комітету у
рамках політичного діалогу Україна – ЄС.
Сторони обговорили стан підготовки до Вільнюського Саміту «Східного партнерства»,
а також питання співробітництва України та ЄС у сфері зовнішньої політики та політики
безпеки.
Особливу увагу приділено окремим аспектам підготовки і змістовного наповнення
засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, запланованого на 5-6 грудня ц. р. у м.
Київ. Відбувся обмін думками з актуальних питань міжнародної безпеки, зокрема, щодо
врегулювання кризи в Сирії та розвитку ситуації в Єгипті.
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«Гетьман Сагайдачний» вирушив у похід для участі в операціях з протидії піратству
24 вересня Фрегат Військово-Морських Збройних Сил України «Гетьман Сагайдачний»
з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення (оглядовою командою) вирушив у
похід з метою участі в антипіратських операціях в районі Аденської затоки, Червоного моря
та західної частини Індійського океану. Під час морського переходу та з прибуттям до місця
призначення фрегат здійснить безпосередню підготовку до виконання завдань операції з
протидії піратству на морі «Океанський щит» і операції ЄС «Аталанта» в районі,
наближеному до проведення цих операцій.
24 вересня Президент України підписав Закон «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну
листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України в
операції «Океанський Щит» (№ 580).

Переговори між Генштабом Збройних сил України та Військовим штабом ЄС
26 – 27 вересня у м. Брюссель проведено черговий раунд штабних переговорів між
Генеральним штабом Збройних Сил України (ЗСУ) та Військовим штабом ЄС.
У ході переговорів Сторону ЄС поінформовано про стан розвитку ЗСУ та перспективи
їх участі у міжнародних операціях з врегулювання криз протягом 2013 – 2014 рр.,
направлення Фрегату «Гетьман Сагайдачний» до операцій НАТО «Океанський Щит» та ЄС
«Аталанта».
Також обговорено питання участі підрозділів ЗСУ у бойових тактичних групах ЄС у
2014 та 2016 рр. та бачення Української Сторони основних положень проекту Робочого
плану співробітництва ЗСУ з Радою ЄС у галузі Спільної політики безпеки і оборони на
2014 рік.
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ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА

Лібералізація ЄС візового режиму для України
Візит експертної місії ЄС в рамках оцінки виконання Україною Плану дій щодо
лібералізації ЄС візового режиму
2-5 та 25-27 вересня в м. Київ з метою аналізу прогресу у виконанні
І-го етапу Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України перебували
експерти оціночної місії ЄС. Під час консультацій увагу приділено чотирьом блокам питань:
безпеці документів, включаючи впровадження біометричних даних; нелегальній міграції,
включаючи реадмісію; громадському порядку та безпеці, а також зовнішнім зносинам,
забезпеченню фундаментальних прав і свобод.
Візит місії має виключне значення для прийняття рішення ЄС щодо завершення
виконання Україною I-го (законодавчого) етапу Плану дій та переходу до II-го
(імплементаційного) етапу під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» восени
цього року.
Засідання старших посадових осіб Україна – ЄС у рамках безвізового діалогу
27 вересня в м. Брюссель відбулося засідання старших посадових осіб Україна – ЄС у
рамках безвізового діалогу.
Під час заходу обговорено стан виконання нашою державою І-го етапу Плану дій щодо
лібералізації ЄС візового режиму для України, а також перспективи переходу до ІІ-го етапу.
Обговорення базувалося, зокрема, на результатах роботи оціночної місії експертів ЄС в
Україні 2-5 та 25-27 вересня цього року.
Українську Сторону представляли заступник Міністра закордонних справ – керівник апарату
А. Олефіров та перший заступник Міністра юстиції І. Ємельянова.

Інтеграція в українське суспільство ромської національної меншини
11 вересня Кабінет Міністрів затвердив план заходів з реалізації Стратегії захисту та
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до 2020 року, прийняття
якого передбачено I-м етапом Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до
2020 року затверджена Указом Президента України від 08.04.13 № 201.

Для забезпечення ефективного виконання завдань Стратегії за напрямами правового
і соціального захисту, зайнятості, підвищення освітнього рівня, охорони здоров’я,
поліпшення житлово-побутових умов, задоволення культурних та інформаційних потреб
представників ромської національної меншини план заходів підготовлено відповідно
до рекомендацій Європейської Комісії, та з урахуванням пропозицій громадських об’єднань
ромів, міжнародних експертів, центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Участь у розробці плану взяли, зокрема, представники Всеукраїнської спілки громадських
організацій «Конгрес Ромен України», Міжнародної Благодійної Організації Ромський жіночий фонд
«Чіріклі», Київського національно-культурного об’єднання «Амала» та Львівської міської
громадської організації «Молодіжне, історичне і культурно-просвітницьке товариство «Терніпе».
Крім того, з метою широкого громадського обговорення плану 22.08.13 проведено круглий стіл
за участю представників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
органів виконавчої влади, громадських організацій ромів України, вітчизняних науковців і
представників міжнародних організацій (Представництва Європейської Комісії в Україні,
Представництва ООН в Україні, Міжнародної організації з міграції, Всесвітньої організації охорони
здоров’я, Бюро міжетнічних відносин (Молдова).
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Візит Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Брюсселя
17-19 вересня відбувся робочий візит Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини В. Лутковської до м. Брюссель, у рамках якого вона зустрілася з директором
Директорату Європейської комісії «Внутрішня політика» Стефано Мансервізі.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини провела консультації,
ознайомивши європейських колег з механізмами реалізації своїх нових повноважень у
сферах запобігання та протидії дискримінації і захисту персональних даних. Зокрема, був
представлений розроблений Офісом Уповноваженого разом із представниками
громадянського суспільства проект стратегії щодо реалізації антидискримінаційної політики.
Зустріч з експертами ЄC з міграційних питань
2 вересня Голова Державної міграційної служби України М. Ковальчук провів робочу
зустріч з керівником напрямку «Реформа державного управління» В. Кондрачуком та
експертами ЄС з міграційних питань П. Ван Крікеном та Б. Даміано.
Під час зустрічі обговорені питання реалізації Програми всеохоплюючої інституційної
розбудови з метою підготовки проектних пропозицій, технічних завдань для проектів, які
фінансуватимуться за рахунок ЄС та інших донорів у рамках міграційного компоненту
згаданої Програми. Обговорено також звіт за результатами першого візиту експертів, який
відбувся у квітні 2013 року.
Круглий стіл «Міграційна регуляризація як інструмент управління міграцією»
3 вересня Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні проведено
круглий стіл «Міграційна регуляризація як інструмент управління міграцією». Захід
проводився з урахуванням пріоритетів Щорічного Послання Президента до Верховної Ради
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році», зокрема щодо
створення механізмів врегулювання статусу іммігрантів, які тривалий час перебувають у
державі без визначеного статусу.
Обговорено наступні теми: концепція міграційної регуляризації; принципи та підходи до
міграційної регуляризації в державах-членах ЄС і доцільність її проведення в Україні; досвід США у
проведенні міграційної регуляризації 1986 р.; сучасна комплексна імміграційна реформа у США, її
складові, включаючи регуляризацію; врегулювання міграційного статусу як довготривале рішення для
осіб, які подали заяви на отримання статусу біженця і строк розгляду чиїх заяв істотно затягнувся.

Відкрито Кельменецький районний міграційний центр
9 вересня відкрито після реконструкції Кельменецький сектор управління Державної
міграційної служби України в Чернівецькій області, який обслуговуватиме жителів цього
району, а також сусідніх – Хотинського, Кельменецького та м. Новодністровськ.
На кордоні з ЄС з’являться три міжнародні пункти пропуску
Три пункти пропуску на українсько-румунському кордоні отримають статус
міжнародних. Проект відповідної міжурядової угоди підтримано Урядом 4 вересня.
У документі, зокрема, йдеться про пункти у Чернівецькій області: «Красноїльськ – Вікову де
Сус», «Руська – Ульма» і «Дяківці – Раковець».

Передбачається, що зміна статусу надасть змогу залучити фінансування з ЄС для
проведення масштабної реконструкції цих пунктів з метою збільшення пропускної
спроможності.
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Засідання спільних демаркаційних комісій
12-13 вересня в м. Київ відбулося 51-е засідання Спільної українсько-молдавської
демаркаційної комісії. Обговорені питання винесення на місцевість лінії державного кордону
та встановлення прикордонних знаків на окремих ділянках центральної (придністровської)
ділянки державного кордону, стан виконання доручень попереднього засідання комісії.
Відзначено, що встановлення прикордонних знаків здійснюється відповідно до досягнутих
домовленостей.
У засіданні взяв участь експерт з аналізу ризиків для прикордонних служб Місії EUBAM
Я. Мессарош та спостерігачі від Придністров’я. Чергове засідання - в м. Кишинів19-21.11.13.

23-24 вересня у м. Мінськ відбулося перше засідання Спільної українсько-білоруської
демаркаційної комісії. Обговорено проект Положення про демаркацію державного кордону
між Україною і Білоруссю та питання установки першого прикордонного знака. Вирішено,
що відлік українсько-білоруського кордону почнеться з встановлення першого
прикордонного знака із державною символікою обох країн у с. Сеньківки (Городнянський
район, Чернігівська обл.), де сходяться межі трьох слов’янських держав і вже стоїть перший
українсько-російський прикордонний знак.
Сформована спільна робоча група, яка з 01.10.13 розпочне винесення лінії державного кордону
на місцевість і виконання відповідних робіт з установки першого прикордонного знака. Домовлено
завершити роботи по встановленню прикордонних стовпів до 20.10.13.
Чергове засідання - на території України 5-7.11.13.

Продовження реформування системи правосуддя
Більше 17 тисяч громадян отримали безоплатну первинну правову допомогу
Протягом серпня ц. р. працівники органів юстиції надали 17 тисячам 149 громадянам
безоплатну первинну правову допомогу. Для цього створено мережу громадських
приймалень, яких у серпні налічувалось 728.
Найчастіше до громадських приймалень громадяни звертались з питань цивільного та
земельного законодавства (3676 і 2472 консультації відповідно). З питань соціального захисту
населення звернулося 1347, пенсійного законодавства – 1319, спадкового права – 1529,
адміністративного – 648, сімейного – 1736, житлового – 706, трудового – 1135, міжнародного –
127, кримінального – 250, з інших питань – 2204 особи.

Адвокати, які надають безоплатну правову допомогу, підвищують кваліфікацію
Більше 1500 адвокатів взяли участь у 56 каскадних тренінгах у рамках підвищення
кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній
основі за контрактом.
Учасниками тренінгів стали адвокати з Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської,
Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Луганської,
Львівської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської,
Херсонської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської обл. та мм. Києва, Севастополя.

Тренінги проведено на теми «Дії захисника при затриманні особи за підозрою у
вчиненні кримінального правопорушення» та «Дії захисника при вирішенні питання про
обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного заходу». Це перші з 17 методичних
рекомендацій, які заплановано розробити для адвокатів.
Паралельно з тренінгами проводиться анонімне анкетування адвокатів. Попередні
результати аналізу анкет показали, що більшість адвокатів задоволені організацією тренінгів,
високо оцінюють рівень підготовки адвокатів-тренерів і бажають відвідувати такі тренінги у
середньому раз на один – два місяці.
Детальний графік проведення та матеріали тренінгів:
http://www.legalaid.gov.ua/ua/merezha-obminu-dosvidom.
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Зустріч Національної робочої групи з питань реалізації програми TAHCLE в Україні
10 вересня відбулася зустріч Національної робочої групи з питань реалізації Програми
TAHCLE (Training against Hate Crimes for Law Enforcement) в Україні.
06.07.12 між МВС та Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ підписано
Меморандум про взаєморозуміння, спрямований на підвищення ефективності боротьби зі злочинами,
вчиненими на ґрунті ненависті, а також залучення міжнародної технічної допомоги з метою
підвищення кваліфікації працівників МВС у цій сфері.
Меморандумом передбачено створення зазначеної групи, до складу якої увійшли представники
МВС, БДІПЛ/ОБСЄ, Міжнародної організації з питань міграції в Україні, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини.

Учасники зустрічі обговорили план та етапи реалізації Програми за результатами
проведення навчання для правоохоронців, процес їх навчання, підготовку відповідних
навчальних й методичних матеріалів.
Наступна зустріч запланована на кінець жовтня цього року. Передбачається також
проведення представниками БДІПЛ/ОБСЄ ознайомчого семінару для керівників структурних
підрозділів правоохоронних органів з питань запровадження програми TAHCLE в Україні.

Всесвітня щорічна конференція Міжнародної асоціації прокурорів
8-9 вересня в м. Москва відбулася Всесвітня щорічна конференція Міжнародної
асоціації прокурорів (МАП) за участі Генерального прокурора України Віктора Пшонки.
Загалом у заході взяли участь близько 700 прокурорів із США, Австралії, Канади, Німеччини,
Китаю, Бразилії, Аргентини, ПАР, Великобританії, Франції, Швейцарії, Італії, Таїланду, Саудівської
Аравії, Японії, Норвегії, Швеції, Польщі, країн СНД, представники 14 авторитетних міжнародних
організацій, зокрема ООН, Ради Європи та ЄС.

Ключовою темою Всесвітньої щорічної конференції Міжнародної асоціації прокурорів
визначено: «Прокурор і верховенство закону».
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ТОРГІВЛЯ ТА ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ
Внесено зміни до Закону України «Про Митний тариф України»
19 вересня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Митного тарифу
України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» (нова редакція).
Закон передбачає приведення законодавчої бази країни у відповідність із положеннями Міжнародної
конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, до якої приєдналася Україна, шляхом
створення Митного тарифу, в основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування
товарів 2012 р. (ГС-2012) і Комбінованої номенклатури ЄС та на виконання тарифних зобов’язань на 2013 рік
в рамках Протоколу про вступ України до СОТ.

Мінекономрозвитку продовжує роботу з приведення національних стандартів у
відповідність до світових вимог
Враховуючи євроінтеграційний курс України, та з метою виконання зобов'язань, які
взяла на себе держава при вступі до Світової організації торгівлі, Мінекономорзвитку
продовжує роботу з розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними
та європейськими. «Впровадження в Україні національних стандартів, гармонізованих з
міжнародними та європейськими, що є доказовою базою відповідності продукції вимогам
директив Європейського Союзу, є однією з умов підписання Угоди про оцінку відповідності
та прийнятність промислової продукції (Угода АСАА), як невід’ємного додатку до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС», - зазначив Ігор Прасолов.
На сьогодні фонд національних стандартів становить 27 тис. документів, з яких 7074 гармонізовано з
міжнародними та європейськими (тобто 15% загальної кількості міжнародних та європейських стандартів).
Добровільне застосування цих гармонізованих стандартів може сприйматись як доказ відповідності продукції
вимогам технічних регламентів, розроблених на базі директив ЄС. Розроблення таких національних
стандартів є першочерговим завданням.
Протягом 2013 року приведено у відповідність до Угоди АСАА наступні регламенти: Техрегламент з
електромагнітної сумісності обладнання, Техрегламент безпеки низьковольтного електричного регламенту,
Техрегламент безпеки машин та устаткування, Техрегламент безпеки іграшок, Техрегламенти щодо
енергетичного маркування.

Внесено зміни до 20 технічних регламентів
28 серпня Уряд вніс зміни до 20 технічних регламентів, розроблених на основі
директив Нового та Глобального підходу ЄС, якими встановлюються вимоги щодо
обов’язкової відповідності європейським 19 національних стандартів (постанова КМУ № 632).
До технічного регламенту на мийні засоби – встановлено вимогу щодо формування переліку
національних стандартів на методи випробування таких засобів.
Це забезпечить актуалізацію переліків національних стандартів з урахуванням
найкращого технічного досвіду держав-членів ЄС, включивши до них лише ті, що
відповідають європейським гармонізованим, та дасть можливість укладати угоди про
взаємне визнання робіт з оцінки відповідності за рахунок ідентичності технічних вимог до
продукції.
Новий та Глобальний підхід у європейському законодавстві передбачає, що основні вимоги до безпеки
промислової продукції встановлені у директиві, а конкретизація або деталізація цих вимог міститься у
європейських гармонізованих стандартах, переліки яких офіційно публікуються окремо для кожної директиви.
При цьому застосування цих стандартів є добровільним, а виконання вимог директиви – обов’язковим.
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Схвалено план заходів по створенню Єдиного порталу адміністративних послуг
11 вересня Уряд затвердив план заходів по створенню Єдиного державного порталу
адміністративних послуг (Портал). Реалізація заходів спрямована на поетапне забезпечення
надання адміністративних послуг через Портал.
Заходи, передбачені планом, пов’язані з наповненням Порталу інформацією про
органи, що надають адміністративні послуги, центри надання адміністративних послуг, а
також переліки адміністративних послуг, які ними надаються; придбанням необхідного
серверного, телекомунікаційного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення;
одержанням через Портал громадянами та суб’єктами господарювання інформації про хід
розгляду їх заяв, результати надання адміністративних послуг. Також передбачені заходи з
упровадження механізму оплати за надання адміністративних послуг через Портал та
створення комплексної системи захисту інформації на ньому.
Вказані заходи планується здійснити протягом 2014 – 2017 років.
На сьогодні Мінекономрозвитку розроблено пілотну версію Порталу, функціональні можливості якої
передбачають доступ до інформації про адміністративні послуги, органи, що надають такі послуги,
нормативно-правові акти, що регулюють питання надання адміністративних послуг, та реєстр
адміністративних послуг.

Зміни щодо основних засад зовнішньоекономічної політики України
Мінекономрозвитку винесено на публічне обговорення законопроект «Про внесення
змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», яким законодавчо
закріплюється поняття «державна зовнішньоекономічна політика України», засади та
принципи зовнішньоекономічної політики, механізми її реалізації на державному та
місцевому рівнях на середньострокову перспективу.
Електронну версію законопроекту розміщено на сайті Мінекономрозвитку
(http://www.me.gov.ua, розділ «Обговорення проектів документів»).

Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо
стимулювання залучення інвестицій
5 вересня Верховною Радою прийнято у першому читанні урядовий законопроект про
внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення інвестицій (реєстр.
№ 2101а), спрямований на вдосконалення механізму державної підтримки інвестиційної
діяльності суб'єктів господарювання у пріоритетних видах економічної діяльності,
запобігання необґрунтованим втратам бюджету. Зокрема пропонується внести зміни до
законів України «Про інвестиційну діяльність» та «Про стимулювання інвестиційної
діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».
Візит делегації Федерації роботодавців України до Брюсселя
17-18 вересня відбувся візит делегації Федерації роботодавців України (ФРУ) до
м. Брюссель, у ході якого проведено зустрічі з Генеральним Директоратом Європейської
комісії «Торгівля», Європейським економічним і соціальним комітетом, а також
представниками «BusinessEurope» (Асоціації провідних європейських роботодавців).
У рамках візиту сторони обговорили перспективи підписання Угоди про асоціацію та
створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Особливу увагу приділено потенційним
ризикам для українського бізнесу після запровадження зони вільної торгівлі та шляхам їх
можливої мінімізації. Відзначено, що зона вільної торгівлі надасть значного поштовху для
розвитку української економіки та сприятиме запровадженню нових стандартів якості
товарів і послуг. На зустрічі у Європейському економічному та соціальному комітеті сторони
обговорили практичні аспекти діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної
ради та подальшого співробітництва.
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Зустріч Міністра фінансів з керівництвом ЄБРР
18 вересня Міністр фінансів України Юрій Колобов провів зустріч з Першим віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Філіпом Беннеттом, під час
якої обговорено низку питань щодо реалізації поточної стратегії партнерства з ЄБРР та
подальших кроків на шляху підвищення інвестиційної привабливості України.
Представники ЄБРР відзначили значний прогрес у вирішенні питання випуску
облігацій в національній валюті міжнародними фінансовими організаціями та кредитуванні
проектів у гривні, окреслили бачення подальшого поглиблення взаємодії.
Зустріч Голови Нацкомфінпослуг та представників ЄБРР
10 вересня відбулась зустріч Голови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг, В. Саратова та представників Європейського
банку реконструкції та розвитку. Під час зустрічі обговорено питання залучення кредитних
ресурсів ЄБРР для модернізації підприємств комунальної галузі та створення механізму
грантового повернення кредитних коштів.
За результатами зустрічі домовлено провести спільну зустріч представників
Нацкомфінпослуг, ЄБРР і підприємств комунальної галузі для обговорення можливості
залучення відповідних кредитів.
Міндоходів розширюватиме співпрацю з ОЛАФ
Міндоходів розширюватиме співпрацю з Європейським офісом по боротьбі із
шахрайством (ОЛАФ) у контексті боротьби з незаконним обігом тютюнових виробів, а також
шахрайством та економічними злочинами.
Такої домовленості досягли Міністр доходів і зборів Олександр Клименко з
генеральним директором ОЛАФ Джованні Кесслером під час зустрічі у Києві 30 вересня.
Керівники Міндоходів та ОЛАФ підтвердили намір активізувати обмін інформацією щодо
незаконного обігу тютюнових виробів, а також проводити спільні операцій не тільки на
кордоні, а й в середині країни. Для цього створюється відповідна робоча група.
З початку 2013 р. завдяки діям співробітників Міндоходів з незаконного обігу було вилучено 148 млн.
штук цигарок, у тому числі 78 млн. контрабандного походження. Особливу увагу Міністерство приділяє
перекриттю каналів контрабанди сигарет до ЄС, які проходять через територію Вінницької, Волинської,
Закарпатської, Львівської, Одеської та Чернівецької обл. України.
Домовленість про співробітництво між Міністерством доходів і зборів України та Європейським
офісом по боротьбі з шахрайством щодо запобігання незаконного переміщення тютюнових виробів підписано
06.06.13 у м. Брюсселі.
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ЕКОНОМІЧНЕ ТА СЕКТОРАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1. Економічна співпраця
Семінар високого рівня «Адміністративні дані та офіційна статистика»
З 4 по 6 вересня у м. Вільнюс (Литва) відбувся семінар високого рівня для країн
Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії на тему «Адміністративні дані та офіційна
статистика». У ході семінару зроблено огляд останніх досягнень в роботі Європейської
статистичної системи та національних статистичних службах держав-членів ЄС. Розглянуто
практику управління якістю в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.
Обговорено питання координації процесу використання адміністративних даних та їх
конфіденційність; вплив адміністративних даних на ефективність статистичного
виробництва.
Семінар «Державне регулювання встановлення та зміни цільового призначення
земельних ділянок та територій»
19 вересня відбувся міжнародний семінар «Державне регулювання встановлення та
зміни цільового призначення земельних ділянок та територій» за участю експертів
Товариства з управління та реалізації земель Німеччини. Під час семінару експерти
Товариства поділилися досвідом державного регулювання встановлення та зміни цільового
призначення земельних ділянок і територій в рамках планування та розвитку регіональної
структури, охорони природи і екологічного законодавства. Заходи в рамках українськонімецької співпраці у сфері земельних відносин мають прикладний характер і допомагають
українським фахівцям збагатитися знаннями про кращі практики розвитку земельних
відносин, що позитивно впливає на проведення земельної реформи в Україні.

2. Енергетика
Зустріч Міністра енергетики та вугільної промисловості з Членом ЄК з питань
енергетики
3 вересня у м. Брюссель відбулася зустріч Міністра енергетики та вугільної
промисловості Е. Ставицького з Членом ЄК з питань енергетики Г. Оттінгером.
Співрозмовники обговорили підготовку до осінньо-зимового опалювального сезону,
перспективи співробітництва України та ЄС у створенні газового хабу в Україні, стан
переговорного процесу з питань реверсних поставок газу з держав-членів ЄС в Україну.
Під час зустрічі Е. Ставицький запевнив, що Україна, як і раніше, залишатиметься
надійним партнером ЄС у питанні транзиту російського газу для споживачів у Європі.
Приділено увагу питанню підготовки до проведення у м. Брюссель засідання Групи ЄК
з питань координації поставок газу, до участі в якій запрошено експертів від України.
Відбувся обмін думками щодо формату та модальностей проведення майбутнього засідання
Консультативного комітету з питань розвитку ринку енергетики в Україні.
Підписано Угоду про операційну діяльність з видобутку вуглеводнів між Урядом
України та компанією «Shell»
12 вересня між Урядом України та компанією «Royal Dutch Shell» підписано Угоду про
операційну діяльність щодо Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах
Юзівської площі. Така співпраця дозволить значно збільшити обсяги власного видобутку
вуглеводнів, що разом з іншими заходами забезпечить енергетичну незалежність України.
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Підписано Договір про укладення угоди про розподіл вуглеводнів у межах ділянки
«Скіфська»
25 вересня в м. Нью-Йорк Міністром енергетики та вугільної промисловості та
представниками компаній «Ексон Мобіл Експлорейшн енд продакшн оф Юкрейн», «Шелл
експлорейшн енд продакшн», «OMV Petrom SA» підписано Договір про укладення угоди про
розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки «Скіфська».
Як повідомив Е. Ставицький, підписання самої Угоди має відбутися протягом місяця в
Києві. «Цією угодою ми зробили перший крок згідно з чинним законодавством, який мусить
відбутися перед підписанням Угоди про розподіл продукції», - сказав він.
За його словами, практичні роботи можуть розпочатися на площі «Скіфська» в
Чорному морі вже цього року. Міністр енергетики та вугільної промисловості повідомив, що
спочатку будуть проведені геосейсмічні дослідження в Чорному морі для визначення зон
буріння свердловин. При цьому, за підрахунками «Ексон Мобіл», при промисловій розробці
на площі «Скіфська» можна видобувати від 8 до 10 млрд. кубометрів газу щороку.
Третій Міжнародний енергетичний форум
11 вересня у м. Запоріжжя відбувся Третій Міжнародний енергетичний форум,
організований Торгово-промисловою палатою України, Запорізькою торгово-промисловою
палатою за підтримки Мінрегіону, Запорізької облдержадміністрації та Європейськоукраїнського енергетичного агентства.
У заході взяло участь понад 200 представників закордонних делегацій, профільних
органів державної влади, фінансових установ, громадських організацій, промислових
підприємств з Білорусі, Великобританії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Фінляндії.
Форум є майданчиком для обговорення актуальних тем енергетичної сфери, зокрема,
впровадження енергозберігаючих технологій у промисловість та комунальну сферу,
використання відновлювальних джерел енергії з практичної точки зору (у т.ч. досвіду
європейських технологій будівництва вітрових електростанцій в Україні), фінансування
енергетичних проектів, особливості реалізації проектів по «зеленому» тарифу в Україні, збір
та утилізація біогазу на полігонах твердих побутових відходів.
Конференції ERRA з питань інвестицій та регулювання енергетики
16-19 вересня у м. Таллінн (Естонська Республіка) відбулись Дванадцята Конференція з
інвестицій та регулювання енергетики та засідання Голів органів регулювання країн-членів
Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA). Українську сторону на
заходах представляв Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики, (НКРЕ) С. Тітенко.
У роботі Конференції взяли участь близько 100 регуляторів з країн-учасниць ERRA та
експертів з міжнародних організацій та компаній Національної Асоціації членів комісій з
регулювання комунальних підприємств NARUC (США), Міжнародного енергетичного
агентства, компаній KPMG (Латвія), DNV KEMA (Німеччина), Enefit (Естонія), Sadales tikls
(Латвія), BNP Paribas (Франція), Herbert Smith Freehills LLP (Великобританія).
18 вересня під час засідання Голів органів регулювання країн-членів ЕRRA обговорено
питання незалежності органів регулювання, комплексного планування ресурсів.
Регіональна асоціація органів регулювання енергетики (ERRA) створена регулюючими органами 15 країн
Центральної Європи та Азії, у т.ч. України, та зареєстрована в Угорщині в квітні 2001 р., її Секретаріат
знаходиться в Будапешті. Сьогодні ERRA нараховує 24 дійсних, 5асоційованих та 7 афілійованих членів.
Основна мета ERRA полягає в сприянні удосконаленню процесу регулювання енергетики, становленню
незалежних органів регулювання, покращанню співробітництва між ними.
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Проект Національного плану дій з відновлюваної енергетики отримав підтримку
Секретаріату Енергетичного Співтовариства
19 вересня у м. Відні (Австрія) відбулась зустріч Голови Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України Миколи Пашкевича з директором
Секретаріату Енергетичного Співтовариства Я. Копачем та експертами, у ході якої
обговорено виконання Україною зобов’язань в рамках Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства (ДЕС) у сферах енергоефективності та розвитку
відновлюваних джерел енергії.
За результатами обговорень Секретаріатом ДЕС в цілому підтримано проект
Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р. та надано деякі
рекомендації щодо його покращення. Підкреслено важливість продовження співпраці.

3. Транспорт
Обговорюється можливість повної лібералізації автоперевезень з 8 країнами
Мінінфраструктури ініціює впровадження бездозвільної системи здійснення
міжнародних автоперевезень із Польщею, Фінляндією, Туреччиною, Словаччиною,
Румунією, Латвією, Грузією та Вірменією.
Пропозиції внесення змін до чинної міжурядової Угоди вже підготовлені та передані до
Литви. Аналогічні проекти змін до угод із Польщею та Туреччиною проходять
внутрішньодержавні погодження. Надіслано листи щодо ініціативи впровадження
бездозвільної системи до Словаччини, Фінляндії, Румунії, Вірменії та Грузії.
Мінінфраструктури постійно наголошує на необхідності повної лібералізації автоперевезень, зокрема у
рамках засідання змішаної українсько-грецької комісії досягнуто домовленості про розгляд можливості
лібералізації вантажних автоперевезень між Україною та Грецією, готова до вивчення цієї ініціативи
Болгарія. У IV кварталі цього року планується надіслати відповідні пропозиції Естонії та Білорусії..

Укрзалізниця інформує про обсяги вантажних перевезень з державами-членами ЄС
За 8 місяців ц. р. обсяги перевезень вантажів між Україною та ЄС зросли у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року на 2% та склали в усіх видах сполучень 29,74 млн. тонн
(більшу частку обсягів становлять експортні перевезення – 26,678 млн. тонн, імпортні перевезення
– 2,369 млн. тонн, обсяги вантажів з ЄС, що перевозяться транзитом територією України - 692,9
тис. тонн), що на 30,7 тис. тонн або на 4,2% менше, ніж за 8 місяців 2012 року.

Інфраструктурний потенціал залізниць України має можливості для збільшення обсягів
перевезень як на західних, так і на східних кордонах від 10 до 50%.
На кордонах з державами-членами ЄС Укрзалізниця має 13 передавальних станцій, зокрема з Польщею –
Мостиська-2, Мамалига, Ізов, Ягодин, Ковель; Угорщина – Батьово; зі Словаччиною: Чоп, Ужгород-2,
Ужгород; з Румунією: Чернівці, Дяково, Вадул-Сірет, Іллічівськ-Паром.

4. Сільське господарство, рибальство
Україна вибилася в лідери поставок пшениці в ЄС
25 вересня представник Генеральної дирекції розвитку сільського господарства і
сільської місцевості ЄК Ерік Віллемс повідомив, що Україна в ц. р. стала найбільшим
постачальником м'якої пшениці в ЄС. За його словами, в 2012 – 2013 рр. на частку України
припало 28% від загального обсягу імпорту пшениці в ЄС, що вивело її в лідери в даному
сегменті. На другому місці за обсягами поставок перебувають США, на частку яких припало
19% всього імпорту. Росія разом з Канадою розділили третє місце (14%).
Найбільшим напрямком імпорту пшениці серед держав-членів ЄС, за словами експерта,
в сезоні, що завершився, була Іспанія, куди було відвантажено 46% від загального обсягу
зернових, поставлених в ЄС. Також великими покупцями м'якої пшениці стали Італія (18%) і
Велика Британія (12%).
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5. Інформаційне суспільство
Оцінка електронної готовності України
У вересні розпочато Оцінку електронної готовності України, яка проводиться
Національним центром електронного урядування на замовлення Держінформнауки за
підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів. Методика та опитувальники розроблені з
урахуванням досвіду ЄС, ООН, Японії. До складу Робочої групи з підготовки та проведення
Оцінки входять представники органів державної влади, наукових установ, інститутів
громадянського суспільства та незалежних експертів.
Оцінка надасть можливість виявити сильні та слабкі сторони України в розвитку електронного
урядування та визначити заходи зі стратегічного покращення використання інформаційно-комунікаційних
технологій в державному управлінні.Основним об’єктом дослідження є центральні та обласні органи
державного управління. Вибірково можуть бути опитані органи місцевого самоврядування, інші державні та
недержавні організації, бізнес-структури та експерти.
Збір даних та проведення анкетування здійснено до 25.09.13. Оприлюднення результатів Оцінки
електронної готовності України відбудеться 29.10.13 у рамках міжнародного наукового конгресу
«Інформаційне суспільство України».

6. Освіта і наука
Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали»
29 серпня та 1 вересня у м. Буковель (Івано-Франківська обл.) відбулась Міжнародна
науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали», проведена в рамках
проекту «Нанотвініг» Сьомої рамкової програми ЄС з досліджень і технологічного розвитку.
Під час конференції обговорено тенденції розвитку нанотехнологій у різних країнах та
перспективи впровадження їхнього досвіду в Україні, а також можливості участі українських
науковців у майбутній програмі ЄС з досліджень і технологічного розвитку
«HORIZON 2020». Учасники конференції обмінялися думками щодо майбутнього розвитку
нанотехнологій у різних країнах світу та перспектив впровадження їхнього досвіду в Україні.
Крім того, у рамках заходу з 25 серпня по 1 вересня проводилась Друга Міжнародна
літня школа для молодих вчених «Нанотехнології: від фундаментальних досліджень до
прикладних застосувань».
З 2014 р. випускники українських вищих навчальних закладів отримуватимуть
додаток до диплома європейського зразка
4 вересня Урядом затверджено зразок додатку до диплома європейського зразка
(DIPLOMA SUPPLEMENT), який буде обов'язковим документом до всіх дипломів про вищу
освіту та надрукований українською та англійською мовами з метою надання достатньої
незалежної інформації для справедливого академічного і професійного визнання
кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо).
Зазначений додаток є одним з ключових документів «Europass» - узгодженої системи
функціонування служби пошуку роботи і місця навчання в європейських країнах, а також
єдиного формату документів, які супроводжують цей процес. Цей документ надає
можливість об'єктивної оцінки кваліфікації освіти, здобутої випускником вищого
навчального закладу.
Додаток до диплома є обов'язковим документом у переважній більшості країн
Болонського процесу і видається разом із дипломом про вищу освіту. Більшість країн без
цього додатка не визнають дипломи про вищу освіту.
Відтепер український диплом з таким додатком буде адекватно оцінений у будь-якій
країні Болонського простору.
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Українські медичні виші приєдналися до Великої Хартії університетів Європи
23 вересня в Болонському університеті (Італія) відбулася ювілейна зустріч, присвячена
25-річчю утворення Великої Хартії університетів Європи. У ході заходу ректорами
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького та Національного
фармацевтичного університету підписано Меморандуми про приєднання до Великої Хартії.
Таким чином, зазначені вищі навчальні заклади стали першими медичними вузами в
Україні, які приєдналися до політики розвитку європейського університетського
співтовариства.
Міжнародна конференція щодо перспектив інтеграції України до ЄС
12-13 вересня в Києві відбулась міжнародна конференція «Київ між Європейським та
Євразійським Союзами», організована Центром регіональних досліджень Вільного
університету Берліна, Національним університетом «Києво-Могилянська Академія»
(НаУКМА), Інститутом міжнародних відносин Київського Національного університету ім.
Т. Шевченка (ІМВ), у співпраці з ініціативою «Київський діалог» та Програмою академічних
обмінів Німеччини (DAAD).

7. Культура
Міністерство культури налагоджуватиме зв'язки з державами-членами ЄС
18 вересня Міністр культури України Леонід Новохатько зустрівся з Головою
Представництва ЄС в Україні Яном Тадеушем Томбінські та висловив зацікавленість у
подальшому плідному співробітництві та підтримці зв’язків у сфері культури з метою
зміцнення потенціалу України в межах мультикультурної Європи.
Міністр культури запропонував провести в Україні міжнародну конференцію «Сучасна
культура Європи: фінанси, медіа, менеджмент».
Ратифіковано Рамкову конвенцію Ради Європи про значення культурної спадщини для
суспільства
19 вересня Верховною Радою прийнято Закон «Про ратифікацію Рамкової конвенції
Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства» .
Згідно із Конвенцією її Сторони домовляються визнавати права, пов’язані з
культурною спадщиною, як невід’ємну частину права на участь у культурному житті, як це
визначено в Загальній декларації прав людини; визнавати індивідуальну та колективну
відповідальність стосовно культурної спадщини; наголошувати на тому, що збереження
культурної спадщини та її стале використання спрямовані на розвиток людського потенціалу
та якості життя. Сторони також погоджуються сприяти розумінню спільної спадщини
Європи, яка складається з усіх форм культурної спадщини в Європі.
Засідання Робочої групи «Культурний та соціальний виміри євроінтеграційної стратегії
України»
25 вересня в Національному інституті стратегічних досліджень відбулось засідання
Робочої групи «Культурний та соціальний виміри євроінтеграційної стратегії України» в
рамках «Національного конвенту України щодо ЄС».
Темою сесійного засідання було «Формування суспільної свідомості щодо збереження
та використання культурного надбання нації в умовах глобалізації та цифрових технологій».
У рамках заходу учасники обговорили питання ролі культури у формуванні ідентичності,
зокрема відповідний досвід держав-членів ЄС та України, а також потенціалу взаємодії
державного, приватного та громадськості у цій сфері.
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Перспективи європейської ко-продукції України та Польщі
12 вересня в рамках роботи професійної секції Тридцять восьмого кінофестивалю у
м. Гдиня проведено українсько-польський продакшн-форум. Під час заходу презентовано
українські кінопроекти, які знаходяться на різних етапах виробництва та претендують на
зацікавленість польських і європейських співпродюсерів і дистрибуторів та можуть стати копродукцією. Представлено професійну секцію Одеського міжнародного кінофестивалю як
українську платформу для європейських та національних професіоналів кіно.

8. Охорона здоров’я
Зустріч Міністра охорони здоров’я України з Директором Європейського Регіонального
Бюро ВООЗ
17 вересня під час 63-ої сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ) Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова
зустрілась з Директором Європейського Регіонального Бюро Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ЄРБ) ВООЗ Жужанною Якаб.
Сторони обговорили підготовку нової дворічної угоди про співпрацю між МОЗ та ЄРБ
ВООЗ на 2014-15 роки, у рамках якої пропонується зосередити співпрацю з ВООЗ у
впровадженні Європейської стратегії «Здоров’я 2020», боротьбі з неінфекційними
захворюваннями та реформуванні перинатальної допомоги. Планується також активізувати
заходи щодо попередження інфекційних хвороб та зміцнення можливостей держави у захисті
населення від них через імунізацію, за рахунок реалізації програми із забезпечення
вакцинами. Під пильною увагою сторін залишається співпраця у спільній боротьбі з
ВІЛ/СНІДом та туберкульозом, йдеться про створення в Україні мережі відповідних центрів
та референт-лабораторій. Міністр наголосила, що найближчим часом здійснюватиметься
процедура внутрішньодержавного погодження Угоди.
Телеконференція Держлікслужби та Європейського Директорату з якості лікарських
засобів та охорони здоров’я Ради Європи
3 вересня відбулася телеконференція представників Держлікслужби та Європейського
Директорату з якості лікарських засобів та охорони здоров’я Ради Європи щодо систем
відстеження лікарських засобів у Європі.
Під час заходу обговорено питання щодо прогресу у просуванні загальноєвропейського
проекту запровадження системи маркування та відстеження лікарських засобів в обігу від
виробника до кінцевого споживача (eTACT), принципів побудови архітектури eTACT,
останніх розробок української системи відстеження лікарських засобів та змін в
українському законодавстві, направлених на реалізацію цього проекту.

9. Космос
Семінар щодо розширення системи ЕГНОС на територію України
16 вересня проведено семінар щодо поширення на території України Європейської
геостаціонарної навігаційної оверлайної системи (ЕГНОС) для потреб авіації. Захід відбувся
за участі представників Державіаслужби, ДКА, Європейського провайдера супутникових
послуг, Європейської Комісії та Делегації ЄС в Україні.
Під час семінару обговорено, з поміж іншого, виконання плану дій щодо ЕГНОС в
Україні на 2012 – 2013 рр. та переваги зазначеної системи для авіації.
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МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА НА ПІДТРИМКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Схвалено Стратегію залучення міжнародної техдопомоги і співробітництва з
міжнародними фінансовими організаціями
11 вересня Урядом схвалено Стратегію залучення міжнародної технічної допомоги і
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2013 – 2016 роки, що
дозволить покращити узгодження міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних
фінансових організацій з пріоритетами соціально-економічного розвитку України та
сконцентрувати ресурси допомоги для вирішення ключових завдань розвитку.
Стратегія визначає п’ять стратегічних напрямів залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги
та ресурсів міжнародних фінансових організацій для їх спрямування на підвищення конкурентоспроможності
національної економіки на інноваційних засадах, підтримку структурних зрушень за рахунок розвитку
високотехнологічних перспективних секторів та переходу країни до «зеленої» моделі розвитку економіки і
промисловості, стимулювання «зеленого» зростання, а також прискорення розвитку та модернізації
інфраструктури та транспорту на державному рівні.

В Україні визначаються основні засади міжнародної технічної допомоги
Для визначення основних засад, що регулюватимуть сферу міжнародної технічної
допомоги в Україні Урядом 26 вересня ухвалено відповідний законопроект, який визначає
правові та економічні засади залучення і використання міжнародної технічної допомоги, яку
отримує Україна, а також надання Україною міжнародної технічної допомоги.
Прийняття Закону дозволить на законодавчому рівні закріпити повноваження
Мінекономрозвитку звертатись до донорів щодо залучення допомоги, здійснювати облік
проектів, що впроваджуються в Україні, через їх обов’язкову реєстрацію в
Мінекономрозвитку, а також створити правові засади для визначення можливості надання
Україною допомоги іншим державам.
ЄС демонструє результати підтримки адміністративного судочинства в Україні
23 вересня у рамках Заключної конференції підсумовано результати другорічної
діяльності проекту Twinning «Підвищення ефективності та якості адміністративного
судочинства в Україні». У рамках Проекту ЄС виділено 1.5 млн. євро для підтримки
розвитку дієвої, прозорої, передбачуваної та ефективно діючої системи адміністративних
судів в Україні. Завдяки його діяльності удосконалено функціональну якість основних сфер
адміністративного судочинства шляхом ознайомлення із провідним досвідом держав-членів
ЄС, підвищено його інституційну спроможність, що сприяло посиленню верховенства права.
Засідання Наглядової ради проекту Twinning
13 вересня у Представництві ЄС в Україні відбулось 4-те засідання Наглядової ради
проекту Твіннінг «Надання допомоги Україні в наближенні законодавства у сфері
фітосанітарії та адміністративних засад у відповідності до Європейських стандартів».
Учасниками заходу зазначено, що за звітній період українськими спеціалістами спільно
з європейськими експертами проведено активну роботу з реалізації усіх компонентів
проекту, зокрема відбулося 8 місій європейських експертів, в рамках яких надано допомогу у
розробці проектів нормативних актів, адаптованих до законодавства ЄС; розробки заходів
щодо підвищення ефективності роботи центрального та регіональних управлінь
фітосанітарного контролю, а також мережі фітосанітарних лабораторій; розробки заходів що
стосуються інспектування. У рамках проекту відбулося дві навчальні поїздки українських
фахівців до Німеччини та Латвії, 45 фахівців українських фітосанітарних лабораторій взяли
участь в науково-технічних тренінгах за участю експертів ЄС, українські спеціалісти
пройшли у Франції та Литві стажування з питань бактеріології та забезпечення якості.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Зустріч представників органів державної влади, кримських татар з Ш. Фюле
20 вересня у м. Сімферополь відбулась зустріч членів Уряду, керівництва Ради
Міністрів АР Крим та представників кримських татар з Членом ЄК з питань розширення та
європейської політики сусідства Ш. Фюле, під час якої обговорено стан та перспективи
подальшої реалізації Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і
осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та
інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року. Обговорені можливі сфери
співробітництва України та ЄС з питань реалізації проектів щодо облаштування та інтеграції
в українське суспільство колишніх депортованих за національною ознакою осіб.
Засідання Робочої групи «Регіональний розвиток та політика згуртування»
25 вересня Національним інститутом стратегічних досліджень проведено четверте
сесійне засідання Робочої групи «Регіональний розвиток та політика згуртування»
«Національного Конвенту України щодо ЄС» на тему «Державна стратегія регіонального
розвитку-2020: шляхом «Європи регіонів». Під час засідання обговорено стратегічні
пріоритети регіонального розвитку в Україні у контексті підписання Угоди про асоціацію,
інноваційні механізми та інструменти реалізації зазначеної Державної стратегії.

НОВИНИ З РЕГІОНІВ
1. Спільні ініціативи
Підписано угоди про співробітництво
Продовжувалося укладання угод про торговельно-економічне, науково-технічне і
культурне співробітництво між облдержадміністраціями та окремими регіонами державчленів ЄС, зокрема підписано відповідні угоди:
21 серпня між Полтавською облдержадміністрацією та адміністрацією
Великотирновської області Республіки Болгарія;
28 серпня між Чернівецькою облдержадміністрацією та Вараждинською жупанією
Республіки Хорватія;
5 вересня між Сумською облдержадміністрацією та Підляським воєводством Польщі.
14 вересня підписано Меморандум про розвиток тристоронніх відносин і
співробітництво між Закарпатською облдержадміністрацією, Пардубіцьким краєм (Чехія) та
Пряшівським самоврядним краєм (Словаччина).
Програма розвитку національних природних парків
З 26 серпня по 2 вересня у національних природних парках Яворівському,
Карпатському, «Гуцульщина» і «Верховинський» та Карпатському біосферному заповіднику
проведено семінари щодо удосконалення управління установами природно-заповідного
фонду Карпатського регіону у рамках Українсько-німецької програми розвитку
національних природних парків в Україні на період 2012-2014 роки.
Зокрема, у Карпатському біосферному заповіднику учасники заходу ознайомилися із
станом збереження ділянок об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат
та давні букові ліси Німеччини» та розглянуто стан співпраці з територіальними громадами.
У ході семінару здійснено обмін досвідом з використання бренду природоохоронних
територій для сталого розвитку прилеглих населених пунктів, розбудови на їх базі
туристично-рекреаційної інфраструктури тощо.
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Міжнародна конференція «Альпійсько-Карпатський форум Співпраці»
6 – 8 вересня у м. Жешув (Республіка Польща) проведено Міжнародну конференцію
«Альпійсько-Карпатський форум Співпраці». У рамках заходу відбувся Міжнародний
карпатський ярмарок, на якому представлено нові можливості використання відновлюваних
та традиційних джерел енергії, обговорено питання реалізації інвестиційних проектів та
проектів технічної допомоги ЄС.
Молодіжний форум за демократію та права людини в школі
23 – 27 вересня в Криму проведено Молодіжний форум за демократію та права людини
в школі, організований Європейським центром Вергеланда (Норвегія), Радою Європи, МОН
та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти.
Форум проведено з метою активізації участі молоді у громадському житті країни,
поширення демократичної культури у школах та місцевих громадах.
Презентація інвестиційного потенціалу та національних проектів України
2 вересня в м. Братислава (Словацька Республіка) у рамках засідання Українськословацької комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва
відбулась презентація інвестиційного потенціалу та національних проектів України.
Під час засідання домовлено про партнерську співпрацю Держінвестпроекту та
Словацького агентства з розвитку інвестицій та торгівлі SARIO, а також проведення
спільного з заходу з розвиту автопромисловості та створення індустріальних парків .
Міжнародний семінар з питань транскордонного співробітництва
5 – 6 вересня у м. Луцьку пройшов семінар з питань перспектив розвитку
транскордонного співробітництва України, Польщі, Словаччини та Угорщини, під час якого
обговорено питання транскордонного співробітництва регіонів України з Польщею,
Словаччиною та Угорщиною у контексті запровадження Європейського інструменту
сусідства, починаючи з 2014 року. Також розглянуто питання формування майбутньої
політики ЄС щодо транскордонного співробітництва уздовж зовнішніх кордонів ЄС;
децентралізованої стратегії транскордонного розвитку та шляхи її реалізації тощо.

2. Розвиток Єврорегіонів
Семінар щодо стратегічного планування та фандрайзингу для агенцій регіонального та
місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону
11 вересня у м. Івано-Франківськ проведено семінар «Досвід Вишеградських держав у
сфері стратегічного планування та фандрайзингу для агенцій регіонального та місцевого
розвитку Карпатського Єврорегіону», під час якого розглянуто питання ролі агенцій
регіонального розвитку у розвитку транскордонної співпраці, залучення зовнішніх джерел
фінансування, зокрема, транскордонних програм ЄС.
На семінарі оголошено умови участі у конкурсі на розроблення стратегічних планів для
агенцій регіонального та місцевого розвитку.
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СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
Міжнародна конференція «Співробітництво між Омбудсманами країн Східного
партнерства»
3 вересня у м. Київ відбулась міжнародна конференція «Співробітництво між
Омбудсманами країн Східного партнерства». Конференція стала підсумковою зустріччю в
рамках реалізації програми «Співробітництво Омбудсманів країн Східного партнерства»,
спільної ініціативи Захисника прав людини Республіки Польща та Захисника прав
Французької Республіки, підтриманою Європейською Комісією.
У програмі співробітництва взяли участь Омбудсмани Азербайджану, Вірменії, Грузії,
Молдови, України, Польщі, Франції та представники інститутів громадянського суспільства.

Третя зустріч в рамках неформального діалогу «Східного партнерства»
12 – 13 вересня у м. Єреван (Вірменія) за участі Члена ЄК з питань розширення і
політики сусідства Ш.Фюле відбулася Третя міністерська зустріч в рамках неформального
діалогу «Східного партнерства». Учасників ознайомлено з поступом України на шляху
євроінтеграції, імплементацією дорожньої карти «Східного партнерства» та підготовкою
нашої країни до Вільнюського саміту Східного партнерства.
Третій раунд неформального діалогу «Східного Партнерства» на рівні міністрів освіти
13 вересня у м. Ереван відбувся Третій раунд неформального діалогу «Східного
Партнерства» на рівні міністрів освіти. Перший заступник Міністра освіти та науки
Є. Суліма обговорив з учасниками заходу питання реалізації освітніх проектів у рамках
програм співробітництва з ЄС (Темпус, Еразмус Мундус), їх вклад у реалізацію освітніх реформ
та основні зміни у системах вищої освіти країн-учасниць «Східного партнерства». Він
провів двосторонні зустрічі з Членом ЄК з питань освіти, культури, багатомовності та молоді
А. Васіліу та Членом ЄК з питань розширення та європейської політики сусідства Ш. Фюле.
Неофіційна міністерська зустріч «Східного партнерства»
26 вересня в м. Нью-Йорк відбулась неофіційна міністерська зустріч «Східного
партнерства». Захід проведено за ініціативи Високого представника ЄС з питань спільної
зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та Члена ЄК з питань розширення та
європейської політики сусідства Штефана Фюле. Головну увагу приділено підготовці
до Вільнюського саміту «Східного партнерства», оцінці прогресу та обговоренню
перспектив подальшого розвитку цієї ініціативи. «Україна очікує, що саміт у Вільнюсі стане
самітом результатів. Йдеться насамперед про підписання Угоди про асоціацію та прогрес у
безвізовому діалозі між Україною та ЄС», – наголошено Міністром закордонних України.
К. Ештон і Ш. Фюле відзначили лідерські позиції України з-поміж інших членів
«Східного партнерства» в переговорах з ЄС та наголосили, що підписання Угоди про
асоціацію з Україною має стати головною подією цього Саміту.
Міжнародна конференція з питань посилення співробітництва між ЄС та країнами
«Східного партнерства» у сфері досліджень, розробок та інновацій
30 вересня – 1 жовтня у м. Вільнюс (Литовська Республіка) Міністр освіти і науки
Д. Табачник взяв участь у Міжнародній конференції з питань посилення співробітництва між
ЄС та країнами «Східного партнерства» у сфері досліджень, розробок та інновацій.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ
Зустріч з керівниками іноземних громадських організацій в Україні
3 вересня Міністр закордонних справ Л. Кожара провів зустріч з керівниками
представництв в Україні Національного демократичного інституту, Міжнародного
республіканського інституту, Фонду К.Аденауера, Фонду ім. Г.Бьолля, Фонду ім. Ф.Еберта
та Фонду ім. Ф.Науманна за свободу. Приділено увагу прогресу у проведенні реформ для
забезпечення підписання Угоди про асоціацію Обговорено переваги і нові можливості, які
відкриє для України та її торговельних партнерів запровадження поглибленої і
всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. Домовлено про співпрацю у проведенні
інформаційно-роз’яснювальних заходів та досліджень з тематики реформування
українського законодавства та європейської інтеграції України.
Захід із мережування для організацій громадянського суспільства країн «Східного
партнерства»
Більше 100 лідерів організацій громадянського суспільства з країн «Східного
партнерства зустрілися 5-6 вересня в м. Тбілісі у рамках проекту ЄС «Громадянське
суспільство. Діалог заради прогресу». Учасники представили проекти, які реалізуються за
підтримки ЄС, обговорили проблеми, з якими стикається громадянське суспільство в цих
країнах, провідні практики та успішний досвід ведення політичного діалогу, забезпечення
балансу між співпрацею і конкуренцією в громадянському суспільстві, мінімізації їх
залежності від іноземних донорів.
Річна конференція Національної платформи Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства
16 – 17 вересня в м. Київ відбулась конференція Української національної платформи
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, в рамках якої проведено
тематичні засідання п’яти робочих груп платформи, визначено порядок денний за основними
напрямками співпраці України та ЄС. За результатами конференції сформульовано тезирекомендації, які будуть представлені європейським колегам.
Форум громадянського суспільства (ФГС) організовано для залучення громадськості до роботи в
рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство» з метою розвитку контактів між неурядовими
організаціями та сприяння їх діалогу з органами державної влади.
Українська національна платформа ФГС об’єднує понад 150 неурядових організацій.

На Закарпатті утворено коаліцію «За європейську інтеграцію України»
Регіональні мережі організацій громадянського суспільства Закарпаття 20 вересня
об’єдналися у коаліцію «За європейську інтеграцію України», метою якої є активізація
громадської активності і діяльності закарпатських громадських організацій, спрямування її
на роз’яснювальну та практичну роботу в громадах щодо історичної важливості остаточного
повернення України до європейського цивілізаційного процесу.
Міжнародна конференція «Зона вільної торгівлі з ЄС: виклики та можливості»
26 вересня відбулась Міжнародна конференція «Зона вільної торгівлі з ЄС: виклики та
можливості», організована Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД).
Учасниками заходу обговорено позитивні наслідки створення зони вільної торгівлі з
ЄС та визначено виклики, які можуть постати перед українським бізнесом у цьому зв’язку.
Під час конференції презентовано початок дослідження МЦПД щодо впливу зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС на українську економіку в цілому та на окремі її галузі. Мета
цього дослідження полягає у визначенні можливих ризиків для українського бізнесу та
розробці рекомендацій для Уряду та окремих галузей економіки.
Презентація МЦПД: http://icps.com.ua/key_issues/eu_ua_aa/11342.html
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Ініціатива ЄС «Сильніші разом»
10 вересня в Україні стартував проект Представництва ЄС «Сильніші разом», який
передбачає низку інформаційних заходів у регіонах України, спрямованих на інформування
місцевого населення про євроінтеграцію, візити представників українських ЗМІ до країн ЄС,
розроблення телепрограм на регіональних українських телеканалах на тему євроінтеграції.
Презентація проекту відбулася у м. Київ у присутності глави представництва ЄС в
Україні Я. Томбінського, а також послів низки країн ЄС, керівництва МЗС, та низки
громадських організацій. Фінансування здійснюватиметься за рахунок спільних внесків
посольств країн-членів ЄС, а також Представництва ЄС в Україні.
Календар заходів в рамках проекту «Сильніші разом»:
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/calendar_uk.pdf

Інформаційна кампанія «Будуймо Європу в Україні»
У вересні Представництво ЄС в Україні розпочало інформаційну кампанію «Будуймо
Європу в Україні», яка покликана інформувати українських громадян про переваги економічної
та політичної інтеграції до ЄС і збільшити їх інтерес до цих питань.
12 вересня у м. Миколаїв відбувся вуличний спектакль «Європа на твоїй вулиці», під час
якого актори в інтерактивній формі продемонстрували відносини Україна-ЄС та переваги
євроінтеграції. Окрім того, Представництво ЄС в Україні, Фонд «Єврорада» та Національна
спілка журналістів провели навчальну зустріч з євроінтеграції для журналістів.
14 вересня публічну акцію «Уяви європейську Україну, вона стартує тут!» було проведено
у Білій Церкві. Під час акції кожен бажаючий міг написати чи зобразити своє бачення
«європейської України» на стіні бажань та зрозуміти, чому європейські країни можуть бути
прикладом для наслідування. Відкрито Інформаційний центр ЄС на базі Білоцерківського
національного аграрного університету з метою поширення інформації про ЄС, надання допомоги
в навчанні, дослідницькій роботі та участі студентів в дебатах з європейських питань.
Інформаційна кампанія «Будуймо Європу в Україні» – серія інформаційно-просвітницьких заходів, які
протягом року проходитимуть в Україні з метою роз'яснення важливості підписання Угоди про асоціацію з
ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо відносин з ЄС.

Уряд схвалив заходи з інформування громадськості щодо євроінтеграції
18 вересня Уряд затвердив план заходів щодо виконання Концепції реалізації державної
політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних
питань європейської інтеграції України на період до 2017 року. Його реалізація сприятиме
підвищенню рівня обізнаності громадян України з особливостями процесу європейської
інтеграції, зокрема щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зростанню рівня
усвідомленої підтримки ними євроінтеграційного курсу як одного з пріоритетів внутрішньої та
зовнішньої політики держави.
Акція «Вуличний євроуніверситет»
Продовжується проведення презентацій виставки карикатур про переваги європейської
інтеграції для України «Є краща сторона Європи». Захід проводиться Інститутом світової
політики за підтримки Фонду «Відродження» у рамках акції «Вуличний євроуніверситет» з
метою роз’яснення громадянам основних положень Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС, а також наслідків її підписання, зокрема створення зони вільної торгівлі.
«Вуличні університети» представлені в містах України: Києві, Одесі, Дніпропетровську, Вінниці,
Чернігові, Ніжині, Полтаві, Сумах, Конотопі Кіровограді, Кривому Розі, Миколаєві, Черкасах та Житомирі.
Карикатури створені відомими українськими художниками ілюструють дві реальності у більш ніж двадцяти
вимірах соціального, економічного, політичного життя в Україні та країнах ЄС.
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АКТУАЛЬНІ ІНТЕРВ’Ю ТА СТАТТІ
Інтерв'ю Прем'єр-міністра України телеканалу «Россия 24»
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246699696&cat_id=244276512

Інтерв’ю Міністра закордонних справ України газетам держав-членів ЄС
7 вересня опубліковано інтерв’ю Міністра закордонних справ України Л. Кожари
хорватській газеті «Jutarnji list».
Переклад інтерв’ю:
http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/14646-intervju-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-lokozhari-ukhorvatsykij-gazeti-jutarnyi-list

9 вересня опубліковано інтерв’ю Міністра закордонних справ хорватському виданню
«Privredni vjesnik»: «Хорватію і Україну пов’язує довга і близька дружба, а незабаром і
спільний ринок ЄС».
Переклад інтерв’ю:
http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/minister/interviews/1675-ministr-zakordonnih-sprav-leonid-kozhara-v-intervjukhorvatsykomu-privredni-vesnik-khorvatiju-i-ukrajinu-povjazuje-dovga-i-blizyka-druzhba-a-nezabarom-i-spilynijrinok-jes

16 вересня опубліковано інтерв’ю Міністра закордонних справ України словацькій
газеті «Pravda»: «Митні союзи не є перешкодою для України».
Переклад інтерв’ю:
http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/minister/interviews/1695-leonid-kozhara-v-intervju-slovacykij-gazeti-pravda-mitnisojuzi-ne-je-pereshkodoju-dlya-ukrajini

Інтерв’ю Представника України при ЄС
Газета «Коммерсантъ Украина» №149 (1852), 23.09.2013
http://www.kommersant.ua/doc/2302806

Інтерв’ю Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці
11 вересня опубліковано інтерв’ю Надзвичайного і Повноважного Посла України в
Грецькій Республіці Шкурова В. А. газеті «Світ та Омонія».
Переклад інтерв’ю:
http://greece.mfa.gov.ua/ua/embassy/ambassador/interviews/1678-intervju-nadzvichajnogo-i-povnovazhnogo-poslaukrajini-vshkurova-gazeti-svit-ta-omonija-vereseny-2013-rosmovoju
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АНОНСИ ПОДІЙ
1 – 3 жовтня,
м. Люблін
(Республіка Польща)
2 жовтня,
м. Київ
4-5 жовтня,
м. Кишинів
(Республіка Молдова)
7-8 жовтня,
м. Люксембург
(Люксембург)
7-10 жовтня,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)
9 жовтня,
м. Люксембург
(Люксембург)
9-10 жовтня,
м. Єреван
(Вірменія)
9-11 жовтня,
м. Київ та м. Севастополь
10-11 жовтня,
м. Київ
15 жовтня,
м. Київ
21-22 жовтня,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)
23-25 жовтня,
м. Львів
24 жовтня,
м. Белград
(Республіка Сербія)
24-25 жовтня,
м.Каунас
(Литовська Республіка)
25 жовтня,
м. Київ
28-29 жовтня,
м. Бухарест
(Румунія)
29 жовтня
м. Київ

Конгрес Ініціатив Східної Європи
Візит Комісара ЄС з питань торгівлі К. де Гухта в Україну
П’яте
засідання
Форуму
Східного партнерства

громадянського

Засідання
Міністрів
юстиції
країн Східного партнерства

та

суспільства

внутрішніх

справ

Європейський регіональний форум «Відкриті дні»
Засідання Міністрів транспорту країн Східного партнерства
засідання Робочої групи з питань торгівлі та регуляторного
співробітництва в рамках Тематичної платформи № 2
«Економічна інтеграція та наближення до політик ЄС» Східного
партнерства
Візит Голови Військового комітету ЄС в Україну
Робочий візит Члена Європейської Комісії з питань розширення
та політики сусідства Ш. Фюле до України
7-е спільне засідання Підкомітету № 7 "Наука та технології,
дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я,
інформаційне суспільство та медіа"
8-й раунд переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про Спільний
авіаційний простір
Регіональний семінар
з питань імплементації Конвенції
ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм
культурного самовираження
11-е засідання Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства
Інформаційні дні країн Східного партнерства щодо нової
освітньої та молодіжної програми ЄС «Еразмус+»
15-е спільне засідання Підкомітету № 2 "Економічні та соціальні
питання, фінанси та статистика"
Щорічний форум щодо реалізації Стратегії ЄС для Дунайського
регіону
Засідання Комітету з питань співробітництва між Україною
та ЄС
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6 листопада,
м. Київ
7 листопада,
м. Київ
14 листопада,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)
14 листопада,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)
27 листопада,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)
27-29 листопада,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)
28-29 листопада,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)
28 листопада,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)

Парламентські слухання на тему: «Безвізовий режим між
Україною та ЄС: перспективи та нові можливості для громадян
України»
Сьома щорічна регіональна конференція з питань інстутиційної
розбудови
Засідання Підкомітету № 5 «Митне та транскордонне
співробітництво» Комітету з питань співробітництва між
Україною та ЄС
10-е засідання тематичної платформи № 4 «Міжлюдські
контакти» ініціативи ЄС «Східне партнерство»
9-ий раунд переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про
Спільний авіаційний простір
Конференція громадянського суспільства Східного партнерства
Саміт Східного партнерства
Бізнес-Форум у рамках саміту Східного партнерства

42

Електронний Інформаційний бюлетень щомісячно готується Секретаріатом Кабінету Міністрів України з
урахуванням інформації центральних та місцевих органів виконавчої влади, Представництва України при ЄС,
Представництва ЄС в Україні, ЗМІ та інших відкритих джерел.
Тел. (044) 256-64-13, e-mail: euroint@kmu.gov.ua
Використання матеріалів Інформаційного бюлетеня з євроінтеграційних питань допускається
за умови посилання на нього.
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