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УКРАЇНА – ЄС
ЗУСТРІЧІ НА ВИСОКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РІВНІ
Засідання Глав держав «Вишеградської четвірки» і України
3 липня Президент України Віктор
Янукович взяв участь у другому пленарному
засіданні Глав держав «Вишеградської четвірки»
та України (м. Вісла, Республіка Польща).
Ключовою темою зустрічі у Віслі стало
об’єднання Центральної Європи у сфері
інфраструктури та людського виміру.
Саміт Глав держав «Вишеградської
четвірки» пройшов у рамках завершення
польського головування в цьому об’єднанні
(з 1 липня 2012 року до 30 червня 2013 року) та став
логічним продовженням попередніх зустрічей у форматі «В-4+» – зустрічей глав урядів країн
«Вишеградської четвірки» з Президентом Франції Франсуа Олландом та Федеральним
канцлером Німеччини Ангелою Меркель (6 березня 2013 року), з Прем’єр-міністром Японії
Сіндзо Абе (16 червня 2013 року).
«Ми з надією дивимося на майбутній Саміт «Східного партнерства». Ми налаштовані
на те, щоб виконати всі вимоги, які є до України. Ми добре усвідомлюємо, що той порядок
денний, який Україна затвердила спільно з Європейською Комісією, повинен бути
виконаний до листопада», - сказав Президент України Віктор Янукович під час заходу.
Він зазначив, що окремі закони, передбачені вимогами ЄС, потребують експертної
оцінки, в тому числі, з боку Венеціанської Комісії. Тому ці закони можуть бути прийняті на
початку наступної сесії Парламенту у вересні.
Глава держави також наголосив на важливості для України сприяння країн
«Вишеградської четвірки» у реалізації євроінтеграційних прагнень.
В рамках візиту 3 липня відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича та
Президента Польщі Броніслава Коморовського.
Візит Першого віце-прем’єр-міністра до Німеччини
31 липня в рамках робочого візиту Першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова до
Федеративної Республіки Німеччина відбулися зустрічі з Віце-канцлером, Федеральним
міністром економіки і технологій Німеччини Ф. Рьослером та Федеральним міністром
закордонних справ Німеччини Г. Вестервелле.
Сторони обговорили питання внутрішнього розвитку в Україні та перспективи
укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС під час Вільнюського саміту «Східного
партнерства». Перший віце-прем'єр-міністр наголосив, що на сьогодні зусилля керівництва
України спрямовані на виконання домовленостей 16-го Саміту Україна - ЄС та Ради ЄС від
10 грудня 2012 р. для забезпечення підписання Угоди у листопаді. Серед основних
пріоритетів: удосконалення законів про вибори, реформа системи правосуддя та
правоохоронних органів, боротьба з корупцією, поліпшення ділового клімату, виконання
Порядку денного асоціації.
У свою чергу Гідо Вестервелле заявив, що Німеччина стратегічно зацікавлена в
європейському розвитку України та позитивно оцінив реалізацію заходів, спрямованих на
виконання критеріїв, необхідних для підписання Угоди.
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ПІДГОТОВКА ДО ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
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 рік (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 липні п. р. заходів щодо інтеграції України до ЄС:
Щодо удосконалення виборчого законодавства: 27.06.13 Мін'юст розмістив для громадського
обговорення законопроект про внесення змін до законів України щодо вдосконалення законодавства з питань
проведення виборів, доопрацьований з урахуванням Спільного висновку Венеціанської Комісії та ОБСЄ.
19.07.13 Мін’юст затвердив План-графік проведення «круглих столів» щодо подальшого удосконалення
виборчого законодавства України (наказ № 712/7).
З метою недопущення монополізації засобів масової інформації та їх використання у якості важелів
маніпулювання суспільною свідомістю 04.07.13 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації» (№ 409-VII).
03.07.13 прийнято у першому читанні урядовий законопроект «Про Суспільне телебачення і радіомовлення
України» (від 12.12.12 реєстр. № 1076).
Щодо проведення Конституційної реформи: 05.07.13 відбулося чергове засідання постійно діючого
методологічного семінару «Сучасний конституційний процес в Україні: питання теорії і практики» на тему
«Проект Концепції внесення змін до Конституції України: питання удосконалення». З метою визначення
правових засад реалізації гарантованого Конституцією України права на свободу мирних зібрань у Верховній
Раді зареєстровано законопроект «Про свободу мирних зібрань» (реєстр. № 2508а від 04.07.13).
Щодо реформування системи правосуддя та кримінального законодавства: 04.07.13 Президент України
вніс на розгляд Парламенту законопроект «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення
гарантій незалежних суддів» (реєстр. № 2522а) та визначив його як невідкладний для позачергового розгляду.
Щодо завершення першого етапу виконання Плану дій лібералізації ЄС візового режиму для України:
22.07.13 ЄС передано Третю доповідь про прогрес України у виконанні Плану дій. Прийнято Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних
даних» (від 03.07.13 № 383-VII).
Щодо проведення адміністративної реформи Мін’юстом доопрацьовано проект Адміністративнопроцедурного кодексу, до підготовки якого залучалися експерти Ради Європи та Програми SIGMA, та 26.07.13
передано на експертизу Раді Європи.
Щодо окремих напрямів співпраці з ЄС: 4-5.07.13 у м. Києві проведено черговий раунд переговорів щодо
укладення Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір.
Відбулося спільне засідання підкомітету № 4 «Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія»
Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (18-19.07.13, м. Брюссель).
23.07.13 у м. Брюссель на П’ятому засіданні транспортної панелі країни Східного партнерства схвалили
на технічному рівні поєднання оновленої транспортної мережі ЄС та транспортної мережі країн Східного
партнерства, до складу якої входить Україна, та перелік інвестиційних проектів для залучення коштів
міжнародних фінансових організацій.
25.07.13 у м. Києві проведено перше засідання неформального діалогу Україна - ЄС з питань бізнесклімату.

Продовжується публічне висвітлення основних аспектів і переваг поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС
Мінекономрозвитку за підтримки проекту ЄС «Додаткові заходи щодо виконання
Програми підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення
технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» продовжує
проведення регіональних семінарів на тему: «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної
торгівлі між Україною та ЄС: основні аспекти та переваги. Реформування системи
технічного регулювання», зокрема 26.06.13 – у м. Вінниця, 27.06.13 – у м. Житомир,
09.07.13 – у м. Івано-Франківськ, 10.07.13 – у м. Тернопіль, 11.07.13 – у м Луцьк, 12.07.13 – у
м. Чернігів.
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Консультації Міністерств закордонних справ України та Італії з питань європейської
інтеграції
15 липня у м. Рим (Італія) відбулися консультації Міністерств закордонних справ
України та Італії з питань європейської інтеграції, у ході яких сторони обговорили
реалізацію Ініціативи ЄС «Східне партнерство».
Українська Сторона наголосила на тому, що поділяє позицію низки європейських країн
щодо включення до Декларації Вільнюського саміту стратегічних положень, які б
окреслювали перспективи подальшого зближення країн Східного партнерства з ЄС, та готова
до обговорення шляхів їхньої фіксації у заключних документах Саміту.
Італійська Сторона позитивно оцінила роботу України щодо виконання умов,
визначених Радою ЄС у закордонних справах, та підтримає рекомендації ЄС щодо укладення
документа восени ц.р. Було наголошено, що для прийняття Стороною ЄС позитивного
рішення щодо підписання Угоди про асоціацію Україна має продовжити системну роботу з
виконання відповідних критеріїв.
Засідання Міністрів закордонних справ у Брюсселі
23 липня в Брюсселі під головуванням Високого Представника ЄС із закордонних
справ та безпекової політики, Віце-президента Європейської Комісії Кетрін Ештон та за
участю Комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана
Фюле відбулася щорічна міністерська зустріч «Східного партнерства» на рівні міністрів
закордонних справ держав-членів ЄС та країн Східного партнерства. Делегацію України
очолив Міністр закордонних справ України Леонід Кожара.
Основною метою зустрічі міністрів стала підготовка до Саміту «Східного
партнерства», запланованого на 28-29 листопада ц.р. у Вільнюсі. У ході заходу відбувся
обмін думками щодо очікуваних результатів Саміту, кроків, необхідних для забезпечення
максимального успіху цього заходу, а також щодо змісту майбутньої спільної декларації
Вільнюського Саміту «Східного партнерства». Учасники зустрічі зазначили, що підготовка
до Вільнюського саміту має відбуватися з дотриманням принципу «спільної власності», що
передбачає врахування інтересів усіх сторін.
Ш.Фюле: Україна демонструє прогрес на шляху до асоціації з ЄС
30 липня Комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле дав
інтерв'ю польському виданню «Gazeta Wyborcza» щодо євроінтеграційних перспектив
України. На його думку, Україна демонструє позитивний тренд у питанні підписання Угоди
про асоціацію з ЄС та виконанні раніше висунутих для цього умов. «Уряд розуміє, наскільки
важливою є Угода для України та для нас», - відзначив Ш. Фюле. Єврокомісар також
висловив впевненість у тому, що українська влада однозначно хоче інтеграції з ЄС, а не
вибирає між Заходом та Сходом.
Ш. Фюле підкреслив, що ЄС не підготував жодного «плану Б» у справі Угоди про
асоціацію з Україною. «Звичайно, що Україна зможе в листопаді підписати Угоду про
асоціацію, це залежить від неї самої. Позицію в цій справі чітко висловила Рада ЄС: країна
повинна показати прогрес в запровадженні європейських стандартів», - сказав він.
Інтерв'ю Ш. Фюле «Gazeta Wyborcza»:
http://wyborcza.pl/1,75477,14355449,F%C3%BCle__Ukraina_chce_na_Zachod__a_nie_Wschod.html#ixzz2aVTcaWfe
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
Президент України вніс до Парламенту законопроект про зміни до Конституції щодо
гарантування незалежності судів
4 липня Президент України подав на розгляд Верховної Ради законопроект про зміни
до Конституції України щодо гарантування незалежності судів (реєстр. № 2522а),
підготовлений відповідно до європейських та міжнародних стандартів.
Метою законопроекту є вдосконалення положень Конституції України та посилення існуючих гарантій
незалежності суддів, що дасть змогу змінити існуючу процедуру призначення та звільнення суддів, зменшити
роль політичних органів у цьому процесі та дозволить передати повноваження щодо вирішення питань,
пов’язаних із діяльністю суддів, до відання органів, більшу частину складу яких становитимуть судді.
14 червня 2013 р. Венеціанська комісія схвалила висновок до законопроекту про внесення змін до
Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів (стосовно статусу Вищої ради юстиції
та статусу суддів), підготовленого Конституційною асамблеєю.

Мін’юст проведе серію «круглих столів» щодо удосконалення виборчого законодавства
Для додаткового вивчення та обговорення зауважень і рекомендацій Венеціанської
комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів та
можливих шляхів їх врахування Мін’юст протягом серпня – листопада 2013 р. планує
провести цикл «круглих столів» із залученням народних депутатів України, представників
політичних партій, зацікавлених державних органів, інститутів громадянського суспільства,
наукових кіл, експертів Ради Європи, ОБСЄ та ЄС, засобів масової інформації.
Засідання першого «круглого столу» відбудеться 13 серпня у приміщенні Клубу
Кабінету Міністрів (вул. Інститутська, 7) і буде присвячене обговоренню зауважень та
рекомендацій стосовно внесення змін до Конституції України (зокрема, щодо зміни положень
Конституції України (частин другої та третьої статті 76) в частині встановлених вимог до
кандидатів у народні депутати України). Обговорюватиметься низка питань: можливість

балотуватись на виборах особам, які мають судимість; надання можливості балотуватися в
народні депутати України особам, що проживають на території України менше п’яти
останніх років; надання можливості іноземцям брати участь у проведенні передвиборної
агітації.
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 щодо: 1.внесення змін до Конституції України (12-16.08); 2.кодифікації виборчого
законодавства (09-13.09); 3.перегляду положень Закону України «Про вибори народних депутатів України» за
результатами виборчої кампанії з виборів народних депутатів 25 жовтня 2012 року (1-4.10);
4. фінансування політичних партій та виборчих кампаній, можливість їх імплементації в національне
законодавство (11-15.11).
Бажаючі взяти участь у першому засіданні «круглого столу» можуть до 7 серпня звернутися для
реєстрації до Управління конституційного та адміністративного законодавства Міністерства юстиції.
Контактна особа: Шараг Катерина Дмитрівна, тел.: 279-54-61; k.sharag@minjust.gov.ua.
Наказ Мін'юсту від 19.07.13 № 712/7 «Про проведення «круглих столів» щодо удосконалення виборчого
законодавства»: http://www.minjust.gov.ua/news/43847

Мін’юст виніс на громадське обговорення проект змін щодо вдосконалення виборчого
законодавства
27 червня Міністерство юстиції розмістило для громадського обговорення
законопроект про внесення змін до законів України щодо вдосконалення законодавства з
питань проведення виборів.
Проект було доопрацьовано з урахуванням Спільного висновку Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ
(CDL-AD(2013)016, схваленого 14.06.13 на 95 сесії Венеціанської Комісії, та першого громадського
обговорення, яке відбулося у квітні-травні поточного року.
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Прийнято Закон щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно ЗМІ
4 липня прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації»
(№ 409-VII), яким вдосконалено регулювання діяльності засобів масової інформації щодо
забезпечення публічного доступу до відомостей про їхніх власників (прозорості).
Законом внесено низку змін до законів «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про
інформаційні агентства», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та «Про
телебачення і радіомовлення».

Дев’ята міжнародна літня школа медіа права
9 – 24 липня в рамках проекту «Популяризація прав людини та демократії і посилення
медійного та громадянського суспільства в Азербайджані, Україні та Білорусі» міжнародної
організації «Міжнародна підтримка медіа» за підтримки Міністерства внутрішніх справ
Норвегії, проекту Ради Європи «Впровадження європейських стандартів в українському
медійному середовищі» та уряду Канади відбулась Дев’ята міжнародна літня школа медіа
права. В роботі школи взяли участь 24 представники України, Росії, Казахстану,
Киргизстану, Молдови, Вірменії, Таджикистану. Заняття з учасниками провели експерти з
України, Росії, Боснії і Герцеговини, Болгарії та Франції.
Парламент прийняв за основу законопроект про суспільне мовлення
3 липня Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроект «Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України» (від 12.12.12 реєстр. № 1076), що передбачає створення
Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), як юридичної особи публічного
права. Незалежній діяльності суспільного мовника мають сприяти передбачені
законопроектом прозорість фінансування та публічна підзвітність.
Проектом пропонується визначити правову основу створення НСТУ, принципи, завдання, порядок
формування органів управління. Зокрема передбачається переоформлення на безоплатній основі в одну ліцензію
ліцензій державних телерадіокомпаній, на базі яких буде утворюватись НСТУ. Громадське телебачення і
радіо складатимуться з 2 каналів: суспільно-політичного та культурно-освітнього.
Парламентська Асамблея Ради Європи у Резолюції від 05.10.05 № 1466 «Про виконання обов'язків та
зобов'язань Україною» закликала органи влади України перетворити державні телерадіокомпанії в канали
суспільного мовлення згідно з відповідними стандартами Ради Європи.
25.04.12 положення законопроекту обговорювалися на експертному семінарі «Майбутнє суспільного
мовлення в Україні», що проводився спільним Проектом ЄС та Ради Європи «Сприяння європейським
стандартам в українському медійному середовищі».

Конституційна дискусія в Острозькій Академії
5 липня в Національному університеті «Острозька академія» під егідою Конституційної
Асамблеї відбулось п’яте виїзне засідання постійно діючого методологічного семінару
«Сучасний конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики» на тему «Проект
Концепції внесення змін до Конституції України: питання удосконалення».
Організаторами семінару виступали Комісія з питань конституційного ладу та порядку прийняття і
введення в дію змін до Конституції України Конституційної асамблеї, Національна академія правових наук,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Національний університет «Острозька академія», Фонд
сприяння конституційним реформам.
Обговорено питання оновлення Основного Закону шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін
до Конституції України» відповідно до конституційних вимог. Підкреслено, що підсилення регулятивного
впливу Конституції України на суспільні відносини має забезпечуватися передусім досягненням необхідної
визначеності її норм, звуженням застосування норм-декларацій та норм-принципів. Наголошено на
важливості доопрацювання Концепції в частині визначення принципових засад взаємин вищих органів
державної влади України. Підтримана пропозиція виокремлення конституційних законів із особливою
процедурою прийняття. Зазначено необхідність узгодження принципових характеристик Української держави
зі змістом інших конституційних положень та доцільність більше детальної конституційно-правової
регламентації порядку реалізації форм прямого народовладдя.
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Відбувся Національний круглий стіл щодо правової допомоги в Україні
23 липня у м. Київ відбувся Національний круглий стіл «Забезпечення якості правової
допомоги у кримінальних справах», організований Національною асоціацією адвокатів,
Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Українською фундацією правової
допомоги, Міжнародним фондом «Відродження» за підтримки Мін’юсту, Координаційного
центру з надання правової допомоги та за участю центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, адвокатів, науковців, вітчизняних та іноземних експертів.
У ході заходу презентовано результати пілотного проекту щодо проведення
моніторингу з 10 червня по 5 липня ефективності системи безоплатної правової допомоги.
Оцінювались 12 регіонів (Автономна Республіка Крим, Волинська, Житомирська, Луганська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та
Чернігівська області), в яких вивчено 255 адвокатських проваджень (адвокатських досьє), а

також стратегії і тактики, що застосовувалися адвокатами у кримінальних провадженнях за
дорученнями відповідних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. За
результатами засідання учасниками вироблено рекомендації для поліпшення якості надання
безоплатної правової допомоги.
В рамках проекту Ради Європи «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» ведеться робота
зі створення мережі адвокатів - тренерів.
10.06.13 розпочато спільний пілотний проект Української Гельсінської спілки з прав людини та
Української фундації правової допомоги за підтримки Координаційного центру з надання правової допомоги
щодо вироблення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі та
оцінювальних критеріїв їх дотримання.
Рекомендації Національного круглого столу від 23.07.13:
http://legalaid.gov.ua/images/news/Recomend_round_table_23_07_13.df

Мін’юст збільшує надання безоплатної правової допомоги
29 липня Мін’юст оголосив конкурс з відбору адвокатів для надання безоплатної
вторинної правової допомоги, що проходитиме з 14 жовтня по 1 листопада п.р. в три етапи.
Затверджено План-графік проведення такого конкурсу (Наказ № 725/5).
Прийом документів від претендентів для участі у конкурсі триватиме з 2 вересня по
2 жовтня. Під час конкурсу перевага надаватиметься претендентам, які мають відповідну
спеціалізацію та ґрунтовні знання цивільного й адміністративного законодавства, оскільки з
наступного року розширюється коло учасників отримання безоплатної вторинної правової
допомоги та перелік випадків, у яких така допомога надається.
Як повідомила Міністр юстиції О. Лукаш, з 1 січня 2014 року безоплатна вторинна
правова допомога буде надаватись, окрім кримінальних, ще й в адміністративних та
цивільних справах. «Безоплатну вторинну правову допомогу буде надано малозабезпеченим
особам, інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у
розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, безпритульним дітям, дітям, які можуть стати або
стали жертвами насильства в сім'ї та іншим категоріям, що передбачено Законом «Про
безоплатну правову допомогу», - зазначила Олена Лукаш.
Система безоплатної правової допомоги є складовою реформування системи кримінального правосуддя
згідно із Законом «Про безоплатну правову допомогу» та Кримінальним процесуальним кодексом. 13.02.13
Уряд схвалив Державну програму формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 – 2017 роки.
З 01.01.13 надання безоплатної вторинної правової допомоги цілодобово організовують 27 центрів з
надання такої допомоги в усіх регіонах України. На 01.07.13 у локальних реєстрах АРК, областей, міст Києва
та Севастополя перебувають 3016 адвокатів, з якими центри з надання безоплатної вторинної правової
допомоги уклали 1989 контрактів та 217 договорів.
У 2013 р. (порівняно з 2012 р.) збільшено у 16 разів фінансування правової допомоги, що надається у
кримінальних провадженнях за рахунок держави.
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Продовження співробітництва у правоохоронній сфері
30 липня відбулася зустріч Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з
Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Австрія Вольфом Дітріхом Хаймом.
В.Захарченко поінформував про заходи щодо реформування системи правоохоронних
органів: «Реформа органів внутрішніх справ України спрямована на зміну філософії
діяльності – побудову нової системи, яка б відповідала європейським стандартам, була б
наповнена передусім соціально-сервісними, а не каральними функціями».
Обговорено питання підписання нової міжурядової Угоди у сфері боротьби з
організованою злочинністю між Україною та Австрією, яка дозволить вийти на якісно новий
рівень співпраці, зокрема у боротьбі з організованою злочинністю, кіберзлочинністю,
незаконним обігом наркотиків.
На сьогодні діє Угода про співробітництво між МВС України та Федеральним міністром внутрішніх
справ Австрійської Республіки в боротьбі з незаконним обігом наркотиків та організованою злочинністю від
08.09.92.

У свою чергу, В. Д. Хайм поінформував про можливе налагодження співробітництва
з Міжнародною антикорупційною академією, що сприяло б роботі Антикорупційного бюро
Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС.
Міжнародна антикорупційна академія – неурядова міжнародна організація, заснована у 2010 році
в м. Лаксенбург (Австрія), яка організує навчальні курси та розробляє програми щодо протидії корупції,
здійснює експертну оцінку проектів законодавчих актів та організує фахові наради, семінари, зустрічі
експертів. За 3 роки існування Академії до навчальних програм приєдналися вже понад 70 країн світу.

Мін’юст пропонує обговорити проект антикорупційного розділу звіту про реалізацію
Україною Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
5 липня Міністерство юстиції винесло на громадське обговорення розділ «Запобігання і
протидія корупції», який увійде в річний звіт про реалізацію в Україні ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» (28 травня обговорено під час засідання Координаційної
ради з питань реалізації зазначеної ініціативи).
Україна приєдналася до міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у вересні 2011 року.
План заходів з впровадження ініціативи затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів від 18.07.12
№ 514. Мін’юст визначено головним виконавцем розділу «Запобігання і протидія корупції» цього плану.
«Партнерство «Відкритий Уряд» є багатосторонньою ініціативою, до якої на сьогодні приєдналося
близько 40 країн. Метою ініціативи є забезпечення виконання урядами конкретних зобов'язань щодо сприяння
прозорості державного управління, залучення громадян до участі в процесах державного управління, боротьба
з корупцією, використання нових технологій для покращення державного управління.
Проект річного звіту про реалізацію в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (2013):
http://www.minjust.gov.ua/43275

У Генпрокуратурі відбулася зустріч з представником правління Фундації Слінн
16 липня відбулася зустріч заступника Генерального прокурора Рената Кузьміна з
членом правління Фонду європейського права лорда Слінна Сером Робіном Олдом. Розвиток
діалогу з Фондом розглядається як важливий крок наближення України до європейських
стандартів, продовження розпочатих перетворень у правовій сфері.
Діяльність Фонду спрямована на експертну підтримку країн Центральної та Східної Європи в правовій
галузі з метою активного обміну професійним досвідом та кращими міжнародними стандартами у сфері
юстиції.
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Відбувся регіональний семінар з питань організації перевірок додержання законів та
конституційних прав в'язнів
16 липня Генпрокуратурою на базі Національної академії прокуратури проведено
регіональний семінар з питань організації перевірок додержання законів та конституційних
прав в'язнів на забезпечення матеріально-побутових та медико-санітарних умов тримання, а
також щодо запобігання тортурам і жорстокому поводженню.
На семінарі виступили представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Урядового
уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, правозахисних організацій.
У роботі семінару взяли участь працівники Генпрокуратури, професорсько-викладацький склад
Національної академії прокуратури, міськрайпрокурори, начальники відділів прокуратур Київської, Вінницької,
Житомирської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва.

Семінар Ради Європи для медичного персоналу пенітенціарних установ
11-12 липня в м. Київ відбувся семінар з питань ефективного документування
жорстокого поводження, організований Офісом Ради Європи в Україні у співпраці з
Державною пенітенціарною службою в рамках Спільної програми ЄС та Ради Європи
«Посилення боротьби з жорстоким поводженням і безкарністю».
В заході взяли участь 28 медичних представників пенітенціарних установ України,
яким презентовано передову практику ЄС і стандарти медичного документування та
розслідування випадків жорстокого поводження. Особливу увагу приділено обговоренню
Європейської конвенції з прав людини.
Семінар організовано з метою підвищення рівня поінформованості керівників медичних частин слідчих
ізоляторів («СІЗО») з питань національного законодавства та міжнародних стандартів у галузі прав людини,
пов'язаних з запобіганням тортурам і жорстокому поводженню, надання їм знань щодо стандартів
медичного документування та розслідування випадків жорстокого поводження на основі положень
Стамбульського протоколу, стандартів Комітету Ради Європи із запобігання тортурам та жорстокому або
такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню (КЗК) і передової європейської практики з цих
питань.
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СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ
Продовження діалогу Україна – ЄС з питань контролю над озброєннями та експортного
контролю
5 липня в Брюсселі відбувся черговий раунд політичного діалогу Україна – ЄС з питань
контролю над озброєннями та експортного контролю.
В ході заходу обговорено стан та перспективи співробітництва Україна – ЄС у галузі
нерозповсюдження та контролю над озброєнням, відбувся обмін думками щодо пріоритетів
ЄС і України у сфері експортного контролю та контролю над озброєнням, обмін
інформацією щодо ембарго на постачання озброєнь. Сторони оговорили перспективи
підписання і приєднання третіх країн до Договору про торгівлю озброєнням та обмінялись
інформацією щодо механізмів імплементації Договору. Домовлено провести черговий раунд
політичного діалогу з питань експортного контролю восени 2013 року.
У Відні завершився черговий раунд переговорів з придністровського врегулювання
17 липня у Відні під головуванням України відбулося третє у 2013 р. офіційне
засідання «Постійної наради з політичних питань в рамках переговорного процесу з
придністровського врегулювання» у форматі «5+2» (до якого входять Республіка Молдова,
Придністров’я (сторони); ОБСЄ, Україна, Російська Федерація (посередники); ЄС, США
(спостерігачі). У ході засідання обговорено питання порядку денного процесу

придністровського врегулювання на основі ухваленої у квітні 2012 р. тематичної структури
«трьох кошиків»: соціально-економічні питання, загальні правові і гуманітарні питання та
права людини, а також питання всеохоплюючого врегулювання, включаючи інституційні,
політичні і безпекові питання.
Політичні представники Молдови та Придністров’я підписали протокол, в якому
визначено рекомендації експертним робочим групам щодо погодження Плану спільних дій у
сфері захисту навколишнього середовища та сталого використання природних ресурсів на
2013-2014 роки.
Наступний раунд переговорів у форматі «5+2» заплановано провести 03.10.13 в Брюсселі.

Залучення Збройних Сил України до операції ЄС «EU NAVFOR ATALANTA»
30 червня – 5 липня у рамках підготовки до участі в операції ЄС «EU NAVFOR
ATALANTA» відбувся візит керівного складу фрегата «Гетьман Сагайдачний» ВМС
Збройних Сил України до морського командування НАТО в місті Нортвуд (Велика Британія).
11 липня Уряд затвердив Порядок застосування (використання) зброї, бойової техніки та спеціальних
засобів з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил України в разі виконання ними
завдань в боротьбі з піратством (постанова № 487).
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ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА
Україна передала Стороні ЄС третю доповідь про виконання Плану дій щодо
лібералізації візового режиму
22 липня Європейській Комісії передано третю доповідь про прогрес України у
виконанні першої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України. За
результатами розгляду цієї Доповіді Єврокомісією держави-члени ЄС розглядатимуть
питання щодо переходу до другої фази виконання згаданого Плану дій.
На початку вересня п. р. заплановано візит оціночної місії ЄС для підготовки проекту третьої оцінки
ЄС прогресу України у виконанні Плану дій, який буде обговорено під час засідання старших посадових осіб у
рамках безвізового діалогу Україна - ЄС (орієнтовно 27.09.13).

Удосконалено інституційну систему захисту персональних даних
3 липня прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення інституційної системи захисту персональних даних»
з пропозиціями Президента України.
Законом передбачається наділення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
додатковими повноваженнями у сфері захисту персональних даних (ПД) (зокрема щодо проведення планових
та/або позапланових перевірок володільців та/або розпорядників ПД, розгляду запитів та скарг з питань
захисту ПД, надання рекомендацій у сфері захисту ПД, оприлюднення щорічної доповіді про стан дотримання
законодавства про захист ПД в Україні). При цьому Мін’юст продовжуватиме виконувати функції головного
органу у системі органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сфері захисту персональних
даних, здійснюватиме державну реєстрацію баз персональних даних.

Круглий стіл з питань візової лібералізації між Україною та ЄС
8 липня представники МЗС та ДМС взяли участь у роботі круглого столу
«Як Україна виконує чутливі реформи в контексті плану дій з візової лібералізації Україна ЄС?». Захід проведено за ініціативи громадської організації «Європа без бар'єрів» та за
участю представників Інституту Євроатлантичного співробітництва, програми «Відкрита
Європа» та Європейської програми Міжнародного Фонду «Відродження».
Під час круглого столу обговорено питання ухвалення низки законів, що сприятимуть
прийняттю рішення для завершення першого етапу виконання Плану дій лібералізації ЄС
візового режиму для України, у т. ч. необхідність внесення змін до законодавства України
щодо протидії та запобігання дискримінації.
Внесено зміни до Шенгенського Кодексу про кордони
19 липня набули чинності технічні доповнення до Шенгенського Кодексу про кордони
(затверджені Радою ЄС 20 червня).
Зокрема, згідно з доповненнями:
створюється чітке положення про порядок обліку терміну перебування на Шенгенській території за
короткостроковими візами. Зокрема, короткострокове перебування не повинне перевищувати 90 днів
протягом періоду 180 днів. Відлік 180-денного періоду відраховується з моменту першого в’їзду в Шенгенську
зону. До даного обліку не зараховуються періоди перебування в державах Шенгенської зони за дозволами на
проживання або за довготерміновими візами (зазначене положення набуває чинності 18.10.13);
проїзний документ заявника повинен бути дійсним протягом щонайменше 3 місяців після запланованого
виїзду особи з Шенгенського простору;
державам-членам ЄС надається право встановлювати або розвивати двостороннє співробітництво з
країнами-сусідами в частині організації спільних пунктів прикордонного контролю, в т.ч. з Україною.
Зазначені положення не стосуються наступних країн: Великобританія, Ірландія, Данія.
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Відкриття нових візових центрів в Україні державами-членами ЄС
Продовжується відкриття візових центрів в Україні державами-членами ЄС.
Хорватія (яка у зв'язку з вступом до ЄС 01.07.13 відновила візовий режим з Україною) у
липні відкрила п'ять візових центрів у містах України (Київ, Львів, Одеса, Донецьк і Харків).
15 липня Італія відкрила візовий центр у Харкові (вул. Пушкінська, 68).
В березні 2013 р. Італія відкрила візові центри у Львові, Донецьку й Одесі, планується відкриття у
Дніпропетровську та у Криму.

18 липня Республіка Польща відкрила Генеральне консульство в Донецьку.
Заплановані відкриття Візового центру Консульства Польщі у Луганську (на початку серпня) та пункту
прийому візових анкет в Ужгороді.

Презентація результатів моніторингу «Дотримання прав ромів у діяльності
правоохоронних органів»
31 липня у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
відбулася презентація результатів моніторингу, проведеного групою неурядових організацій
та експертами за підтримки програми «Рома України» Міжнародного фонду «Відродження»:
«Дотримання прав ромів у діяльності правоохоронних органів».
У ході моніторингу проаналізовано рівень криміногенності представників ромської національності у
порівнянні до всіх громадян України, тексти судових рішень і державну статистику. Окремим компонентом
моніторингу було опитування ромів та представників міліції, яке засвідчило наявність певних проявів
дискримінації за національною ознакою по відношенню до ромів.

Спільні операції правоохоронних служб суміжних країн на державному кордоні є
дієвим елементом впровадження Концепції інтегрованого управління кордонами
Протягом липня на українсько-молдовському кордоні за координації Місії ЄС з
надання допомоги у питаннях кордону Україні та Республіки Молдова проводилася спільна
операція правоохоронних органів України та Республіки Молдова «Овідій».
Основна мета операції - посилення прикордонно-митного контролю на державному кордоні,
удосконалення співробітництва правоохоронних органів України та Республіки Молдова з правоохоронними
органами країн ЄС щодо обміну інформацією та швидкого реагування на виникаючі загрози.

Заходи щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів
1-5 липня у м. Відень (Республіка Австрія) проведено Десяте засідання глав
національних правоохоронних органів країн Європи з питань забезпечення дотримання
законів про наркотики (HONLEA) за участю Голови Державної служби України з контролю за
наркотиками, Представника України в Комісії з наркотичних засобів. Обговорено актуальні
питання щодо скорочення попиту на наркотики, реагування на нові тенденції в
наркоспоживанні, розробки адекватних заходів боротьби з незаконним транзитом
наркотиків, відбувся обмін досвідом щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів.
11 липня в м. Київ відбулась прес-конференція Голови Державної служби з контролю
за наркотиками на тему «Міжнародне співробітництво у сфері наркополітики як один з
факторів євроінтеграції України», під час якої представлено результати співробітництва з
міжнародними організаціями у зазначеній сфері.
16 липня у м. Брюссель відбулося засідання експертів з питань контролю за
наркотиками у форматі ЄС – країни Східного партнерства за участю представників ЄК та
ЄСЗД, держав-членів ЄС та країн Східного партнерства, Лісабонського моніторингового
центру ЄС з питань наркотиків. Обговорено шляхи взаємодії між ЄС та країнами Східного
партнерства щодо протидії поширенню наркотиків. Сторона ЄС ознайомила зі Стратегією
ЄС з контролю за наркотиками на період 2013-2020 роки та Планом дій з її реалізації.
Делегація України поінформувала про стан реалізації Концепції реалізації державної
політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки.
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ТОРГІВЛЯ ТА ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ
Зустріч з членами Європейської Бізнес Асоціації
18 липня відбулася зустріч Першого віце-прем'єр-міністра
Сергія Арбузова з членами Європейської Бізнес Асоціації
(ЄБА) за участю Міністра економічного розвитку і
торгівлі Ігоря Прасолова, Міністра аграрної політики і
продовольства Миколи Присяжнюка та заступника
Міністра доходів і зборів Віктора Левицького.
С. Арбузов зазначив, що влада докладає всіх зусиль для
поліпшення умов ведення бізнесу в країні. «Ми
однозначно
налаштовані
на
зміцнення
індексу
інвестиційної привабливості України і будемо приймати необхідні для цього закони. Ми
будемо йти зрозумілим і прозорим шляхом – Уряд зацікавлений в цьому», - заявив Перший
віце-прем'єр-міністр. Під час обговорення питань діяльності «антирейдерської» комісії
Перший віце-прем’єр-міністр зазначив, що держава стурбована захопленням підприємств і
запевнив, що питання, які передані ЄБА, обов’язково будуть розглянуті під час засідань
комісії. Виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко підтвердила, що відкритий діалог з
українським Урядом є надзвичайно важливим для представників бізнесу.
Підтримка підписання Угоди про асоціацію Бізнес-конфедерацією «Бізнес Європа»
19 липня Президент бізнес-конфедерації «Бізнес Європа» (Businesseurope)
Е.Марчегальї в ході зустрічі у Вільнюсі з Президентом Литви Д.Грібаускайте передав листа,
в якому викладені основні очікування бізнес-кіл ЄС від Литовського головування в Раді ЄС.
У зазначеному листі висловлено підтримку розвитку ініціативи Східного партнерства
та сподівання на підписання Угоди про асоціацію з Україною під час Вільнюського Саміту
«Східного партнерства» у листопаді п.р., що забезпечить основу для взаємовигідної бізнес
співпраці з Україною.
«Бізнес Європа» – найбільша та найвпливовіша бізнес-асоціація в ЄС, штаб-квартира якої розташована
в Брюсселі. До її складу входить 41 федерація підприємств малого, середнього та великого бізнесу у 35 країнах
Європи. В цілому Асоціація представляє інтереси понад 20 млн. підприємств, на яких працевлаштовано близько
120 млн. осіб. Керівництво асоціації приймає активну участь у формуванні внутрішньої політики ЄС у т.ч.
шляхом участі у роботі Ради ЄС з соціально-економічних питань.

У Києві обговорили актуальні питання співробітництва з ЄС у сфері торгівлі
25 липня в Києві проведено перше засідання неформального діалогу Україна – ЄС з
питань бізнес-клімату за участю Міністра економічного розвитку та торгівлі І. Прасолова та
заступника Генерального директора Генерального директорату ЄК «Торгівля» П. Балаша.
У ході засідання обговорено питання поліпшення інвестиційного клімату в Україні та
розвитку підприємницької діяльності. І. Прасолов висловив переконання, що цей діалог
дозволить вивести торгово-економічні відносини України та ЄС на більш високий рівень та
сприятиме розвитку бізнесу.
У І кварталі 2013 р. іноземними інвесторами вкладено в економіку України понад 1,5 млрд. дол. США
іноземних інвестицій.

Особливу увагу приділено актуальним питанням співпраці з ЄС у сфері торгівлі .
Сторона ЄС висловила сподівання на вжиття необхідних дій для забезпечення ведення
торговельної політики України у рамках правил міжнародної торгівлі.
Діалог Україна – ЄС з питань бізнес-клімату відбувся в рамках Адміністративної домовленості про
взаєморозуміння між Мінекономрозвитку та Генеральним Директоратом ЄК «Торгівля» від 25.02.13.
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Україна може увійти до десятки найбільших експортерів курятини
Україна з 24 липня розпочала експортувати продукцію птахівництва до ЄС .
«Те, що українські виробники курятини отримали можливість експортувати свій товар
в країни ЄС, сприяє розширенню географії для експорту. Цього року Україна має всі шанси
увійти до десятки світових лідерів з експорту курятини», – сказав Перший віце-прем’єрміністр С. Арбузов на засіданні Уряду 24 липня.
В Україні відзначено зростання виробництва яловичини з початку року на 1,4 %, свинини – на 7,1 %,
курятини – 14,2 %.

Очікується, що українські птахівницькі компанії зможуть до кінця 2013 року поставити
на ринок ЄС не менше 50 тис. тонн курятини.
На сайті Генерального директорату Європейської Комісії з охорони здоров`я і захисту прав споживачів
(САНКО) опубліковано перелік проінспектованих українських підприємств, що мають право на експорт
продукції птахівництва до ЄС. Право на постачання продукції птахівництва отримали чотири підприємства:
«Миронівська птахофабрика», «Миронівський м’ясопереробний завод «Легко», «Птахофабрика «Снятинська
Нова» (входять в агрохолдинг «МХП) і «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата»).

Продовжується розробка стандартів та технічних регламентів, гармонізованих із
міжнародними та європейськими
Вживаються заходи щодо адаптації національного рамкового і секторального
законодавства до законодавства ЄС.
За повідомленням Мінекономрозвитку на сьогодні прийнято 7068 національних
стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими. За сприяння проектів
технічної допомоги ЄС створюється електронна повнотекстова база даних національних
стандартів, до якої вже внесено 9 823 бібліографічних описів та повних текстів стандартів.
З метою прискорення та спрощення прийняття міжнародних та європейських
стандартів як національних реалізується Концепція впровадження стандартів ЄС за методом
«обкладинки»: на сьогодні прийнято 577 міжнародних стандартів як національних мовою
оригіналу.
Схвалено єдині підходи до структури та змісту технічних регламентів, що
розробляються на основі актів європейського законодавства, у т. ч. директив Нового та
Глобального підходу. Затверджено 42 технічних регламенти, з них 38 – на промислову
продукцію, з яких впроваджено 29.
Зазначена діяльність здійснюється за підтримки ЄС в рамках реалізації програми секторальної
бюджетної підтримки «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між
Україною та Європейським Союзом».

11 липня Уряд затвердив нову редакцію Технічного регламенту безпеки іграшок з
метою приведення його у відповідність до Директиви Європейського Парламенту та Ради
№ 88/378/ЕЄС від 03.05.88, що сприятиме усуненню технічних бар’єрів у торгівлі,
полегшенню співпраці між органами ринкового нагляду в рамках системи обміну
інформацією про небезпечну продукцію та запобіганню появі небезпечних іграшок на ринку
України.
Держслужба інтелектуальної власності спільно з ВОІВ розробляє Національну
стратегію
24- 28 червня в Державній службі інтелектуальної власності відбулися зустрічі з
експертом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) Рональдом Марчантом,
під час яких обговорені питання розробки Національної стратегії інтелектуальної власності.
Р. Марчант виступив з циклом лекцій для фахівців державної системи правової охорони
інтелектуальної власності, представників центральних органів виконавчої влади,
громадськості та засобів масової інформації.
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Експерт відзначив такі фактори успіху України, як висока якість освіти та великі
масштаби ринку. На його думку, сьогодні необхідно головну увагу надавати підтримці
новаторів, а не зупинятися на ролі регулятора сфери інтелектуальної власності. Держава
повинна мати єдину п'ятирічну стратегію інноваційного розвитку, елементом якої може бути
стратегія інтелектуальної власності. Р.Марчант навів позитивні приклади розроблення таких
національних стратегій (зокрема в Македонії, Чорногорії та Молдові).
В Україні удосконалюють порядок реєстрації інститутів спільного інвестування
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила та
направила на державну реєстрацію в Мін’юст рішення, що регламентують порядок
реєстрації інститутів спільного інвестування, проспекту емісії та випуску цінних паперів ІСІ.
Їх реалізація сприятиме приведенню регуляторної бази діяльності пайових та корпоративних
інвестиційних фондів у відповідність до чинного законодавства (зокрема, до Законів України
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок»
та Закону «Про інститути спільного інвестування», який набуває чинності з початку 2014 року),

зменшенню кількості документів, необхідних для такої реєстрації, та, в свою чергу,
зменшенню навантаження на учасників ринку.
Регулятор схвалив наступні рішення:
«Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та
ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування»;
«Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду»;
«Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного фонду».

Ратифіковано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром
4 липня Верховною Радою ратифіковано Конвенцію між Урядом України і Урядом
Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим
ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї (Закон № 412-VII).
Підприємці обох країн отримають гарантії, що їх прибутки, дивіденди, проценти та
роялті, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, не підлягатимуть
подвійному оподаткуванню.
Конвенція передбачає введення для дивідендів загальної ставки у 15 %, яку може бути знижено до 5 %,
якщо отримувач є власником не менш, як 20 % компанії або якщо він інвестував у неї не менше 100 тис євро.

Запрацював «Електронний кабінет платника податків»
18 липня в Міндоходів розпочав роботу у тестовому режимі новий сервіс «Електронний
кабінет платника податків». Першими ознайомитися з можливостями сервісу зможуть великі
платники податків, а в подальшому він стане доступним для всіх категорій платників.
Електронний кабінет - персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому
можливо з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, після авторизації.

Перевагами нового сервісу є подання податкової звітності в режимі реального часу.
Платник одразу буде бачити, як показники звітності вплинули на стан його розрахунків з
бюджетом. Передбачено розширення можливостей Електронного кабінету у подальшому.
Наприклад, платники зможуть переглядати документи, видані органами Міндоходів,
формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, розраховувати пеню,
подавати заяви на реєстрацію окремих податків, отримувати консультаційні послуги тощо.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою knp.minrd.gov.ua або на порталі Міндоходів
шляхом авторизації за допомогою електронного цифрового підпису (при встановленні програмного
забезпечення потрібно користуватися браузером Internet Explorer).
Цифровий підпис підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть безкоштовно
отримати в пунктах реєстрації акредитованого Центру сертифікації електронних ключів Міндоходів.
На сьогодні в Україні діє 104 таких пункти.
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Обіг лікарських засобів в Україні буде відстежуватися автоматично
4 липня в м. Київ у приміщенні Державної служби з лікарських засобів відбулася
публічна апробація запуску роботи автоматизованої системи відстеження в обігу лікарських
засобів шляхом нанесення на упаковку лікарського засобу унікального двовимірного коду
стандарту GS1 ECC200 (data-matrix), який вже був випробуваний в ЄС і рекомендований для
використання Європейською федерацією фармацевтичної промисловості (EFPIA).
Запровадження системи дозволить унеможливити потрапляння фальсифікованих
лікарських засобів в легальну мережу поставок та ідентифікувати лікарський засіб в режимі
реального часу.
Україна, як і ЄС, планує до 2017 року поетапно реалізувати впровадження
автоматизованої системи відстеження в обігу лікарських засобів.
У 2011 році в ЄС було опубліковано Директиву, метою якої є запобігання потрапляння
фальсифікованих лікарських засобів в легальну мережу поставок ліків.
Директива № 2011/62/EU (набула чинності з січня 2013 р.) передбачає, що виробник повинен
промаркувати унікальним ідентифікатором усі рецептурні препарати, зареєстровані в країні. Це
унеможливлює обіг в ЄС фальсифікованих лікарських засобів та потенційно призводить до виштовхування
таких лікарських засобів на менш контрольовані ринки, серед яких привабливим за низкою ознак (географічне
положення, обсяг ринку країни) є український ринок.

Розробка та впровадження системи на території України здійснюється
Держлікслужбою у тісному співробітництві з Європейським Директоратом з якості
лікарських засобів та охорони здоров'я Ради Європи (EDQM), що відповідає за реалізацію
аналогічного проекту в Європі.
27.05.13 Держлікслужба та EDQM підписали Меморандум про співпрацю.

Запровадження європейських вимог до ліцензування імпорту ліків
В Держлікслужбі відбулося перше засідання Робочої групи, створеної для поступового
запровадження європейських вимог щодо ліцензування імпорту лікарських засобів згідно з
Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС № 2001/83/ЕС від 06.11.01 «Про Кодекс
Співтовариства відносно лікарських засобів, призначених для застосування людиною».
Члени Робочої групи, до якої увійшли представники Держлікслужби, Американської
торгівельної палати, Комітету з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації
виробників інноваційних ліків «АПРАД», обговорили порядок внесення пропозицій до
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів,
затверджених наказом МОЗ від 20.02.13 № 143, зареєстрованих в Мін’юсті 22.02.13 за
№ 307/22839.
Внесення пропозицій представниками зацікавлених професійних громадських організацій до Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів є кроком до реалізації оголошеної
практики здійснення поступових змін стосовно імплементації вимог Директиви № 2001/83/ЄС Європейського
Парламенту та Ради ЄС від 06.11.01 (ст. 40) щодо процедури ліцензування імпорту лікарських засобів в
українське законодавство.
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СЕКТОРАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1. Енергетика
Засідання Підкомітету «Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія»
17-18 липня у Брюсселі відбулось восьме спільне засідання Підкомітету № 4
«Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія» Комітету з питань співробітництва
Україна – ЄС. Відзначено позитивну динаміку співпраці та обговорено питання подальшої
координації зусиль, спрямованих на зближення енергетичних ринків України та ЄС,
досягнення спільних підходів щодо боротьби зі зміною клімату, а також стосовно
співробітництва у транспортній та космічній галузях, взаємодії у сфері цивільного захисту.
Засідання Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та донорів Рахунку
ядерної безпеки
10 липня у штаб-квартирі ЄБРР (м. Лондон) у рамках виконання положень
Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн «Великої сімки» та
ЄК щодо закриття Чорнобильської АЕС делегація України на чолі з Міністром екології та
природних ресурсів О. Проскуряковим взяла участь у чергових засіданнях Асамблеї
вкладників Чорнобильського фонду «Укриття» та Асамблеї донорів Рахунку ядерної
безпеки. Під час засідань обговорені питання про стан реалізації проектів на промисловому
майданчику ЧАЕС та опрацювання шляхів вирішення проблемних питань.
Засідання Робочої групи «Євроінтеграційна стратегія України: енергетичний вимір»
Національного конвенту України щодо ЄС
17 липня у Національному інституті стратегічних досліджень відбулося третє засідання
Другої Робочої групи «Євроінтеграційна стратегія України: енергетичний вимір»
Національного конвенту України щодо ЄС на тему «Досвід ЄС щодо розвитку ядерної
енергетики в умовах конкурентного ринку електроенергії: уроки для України».
Засідання проходило за участю українських, міжнародних експертів та представників
підприємств. На заході обговорювалися питання перспектив розвитку ядерної та
відновлюваної енергетики в Україні, подальшої імплементації енергетичного законодавства
ЄС, реформування енергетичного ринку України. За результатами засідання оприлюднено
низку рекомендацій щодо реформування енергетичного сектору.
Семінар «Безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого
випромінювання»
23 - 25 липня на базі Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю
ядерного матеріалу при Інституті ядерних досліджень НАН України (м. Київ) проведено
технічний семінар «Безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого
випромінювання» під егідою Державного агентства з управління зоною відчуження та за
підтримки Комісаріату з атомної енергії та альтернативних енергій Французької Республіки і
Європейської Комісії. Участь у семінарі взяли представники ЄБРР, ЄК, МАГАТЕ, Італії,
Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Франції, Росії, Казахстану, Узбекистану, США, Японії та
України.
Відбувся обмін досвідом у сфері поводження з відпрацьованими джерелами
іонізуючого випромінювання та технологіями довгострокового їх зберігання у спеціальних
сховищах, проведено демонстрацію технічних засобів для поводження з ними, обговорено
інші питання, які впливають або можуть впливати на безпеку поводження з ВДІВ.
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На Хмельницькій АЕС відкрився офіс Всесвітньої асоціації організацій, що
експлуатують атомні електростанції
3 липня на Хмельницькій АЕС відкрився офіс представництва Всесвітньої асоціації
організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) – третій майданчик в
Україні, де відкрито представництво Асоціації. Створення представництв ВАО АЕС на
майданчиках атомних станцій розпочато після аварії на АЕС «Фукусіма-1» в Японії.
Відповідно до угоди між ДП НАЕК «Енергоатом» і керівництвом ВАО АЕС –
Московський центр передбачається відкриття таких офісів на всіх українських атомних
електростанціях з метою проведення моніторингу експлуатаційного стану АЕС та
налагодження ефективної координації діяльності.
ВАО АЕС засновано в травні 1989 р. організаціями, що експлуатують атомні станції. Членство в ній
дозволяє, враховуючи у своїй практиці досвід інших АЕС, досягти високих результатів і підвищити надійність
експлуатації енергоблоків. Члени Асоціації входять до чотирьох регіональних центрів. Московський центр
об'єднує атомні станції 14-ти країн, у яких встановлено реактори радянської та російської конструкції.

Хмельницька АЕС отримала сертифікати на систему менеджменту згідно із
міжнародними стандартами
Проведено сертифікаційний аудит відповідності системи управління Хмельницької
АЕС вимогам міжнародних стандартів управління. За результатами позитивної оцінки
результатів обстеження і рекомендацій аудиторської групи ТОВ «ТЮФ Норд Україна»
ХАЕС отримала від TÜV Nord Cert сертифікати відповідності її системи управління вимогам
міжнародних стандартів:
ISO9001:2008 Quality Management Systems – Requirements (міжнародний стандарт,
який визначає вимоги до систем управління якістю);
ISO14001:2004 Environmental Management Systems - Requirements With Guidance For Use
(міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи екологічного менеджменту).
По завершенню терміну дії сертифікатів (три роки) буде проведено повторний аудит.

2. Транспорт
Переговорний процес з ЄС щодо створення Спільного авіаційного простору
4-5 липня в Києві відбувся 7-й раунд переговорів стосовно підготовки Угоди між
Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір (САП). Досягнуто домовленостей щодо
нової структури Угоди про САП та редакції більшості її положень. Обговорено питання
щодо визначення положень перехідного характеру, а також щодо визнання ЄС деяких видів
авіаційних технічних сертифікатів, що видаватимуться Україною. Наступний раунд
переговорів заплановано провести у Брюсселі 21-22 жовтня п.р.
4 липня відбулося засідання, присвячене офіційному закриттю проекту Twinning «Підтримка реалізації
норм та стандартів ЄС у сферах аеропортів, аеродромів та обслуговування повітряного руху/
аеронавігаційного обслуговування», в якому взяли участь представники Державіаслужби, Представництва ЄС
в Україні, Посольства Іспанії в Україні, Адміністративного офісу програми Twinning та інших.

Угода про торговельне судноплавство сприятиме розвитку морських перевезень
України та Італії
17 липня Уряд схвалив проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про торговельне судноплавство».
Реалізація Угоди сприятиме подальшому розвитку відносин у галузі транспорту між
Україною та Італією, поліпшенню умов морських перевезень.
Угодою передбачено створення для національних суден у портах обох держав рівних умов доступу
(вільного входу та виходу до/з портів, сплати мита і тарифів, послуг порту, портових зборів та податків,
використання портового обладнання для завантаження і розвантаження, посадки та висадки пасажирів,
членів екіпажу тощо). Україна та Італія відповідно до законодавства вживатимуть заходів щодо уникнення
затримок суден та спрощення адміністративних, митних та інших процедур у портах.
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Створюється реєстр морських портів України
11 липня Урядом затверджено Порядок відкриття та закриття морських портів в
Україні та Порядок ведення Реєстру морських портів (постанови № 495 та № 496).
Рішення про відкриття/закриття морського порту прийматиметься обґрунтовано з
урахуванням наявності у морському порту устаткування та обладнання, необхідного для
обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та експедиційних
робіт, забезпечення належного рівня безпеки мореплавства, пов’язаних з цим видів
господарської діяльності.
Адміністрація морських портів збиратиме та здійснюватиме облік даних, що вносяться
до Реєстру морських портів України, вирішуватиме організаційні питання в процесі його
ведення, а також забезпечуватиме технічне і технологічне супроводження, надання доступу
до Реєстру, збереження і захист даних, що містяться у ньому.
Реєстр морських портів України - єдина електронна база даних про діючі на території держави морські
порти та послуги, що надаються ними. Ведення Реєстру здійснюватиметься українською та англійською
мовами. Реєстр розміщуватиметься на офіційному сайті державного підприємства «Адміністрація морських
портів України». Суб’єкти господарювання матимуть відкритий та безоплатний доступ до цієї інформації.

Затверджено Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту
11 липня Урядом затверджено Технічний регламент безпеки інфраструктури
залізничного транспорту (постанова № 494, набирає чинності через шість місяців з дня
опублікування). Технічним регламентом визначаються основні вимоги щодо проектування,
виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації об’єктів інфраструктури
залізничного транспорту з урахуванням відповідного ступеня ризику, дотримання яких
забезпечує біологічну, екологічну, вибухову, механічну, пожежну, промислову, термічну,
електричну та інші види безпеки, а також електромагнітну сумісність для забезпечення
безпеки роботи приладів (обладнання) та єдність вимірювання.
Регламент розроблено з урахуванням вимог:
Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 р. про розподілення
пропускної можливості залізничної інфраструктури, стягнення зборів за користування залізничною
інфраструктурою та сертифікації на відповідність вимогам безпеки;
Директиви Європейського Парламенту та Ради 2004/49/ЄС від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у
Співтоваристві, якою вносяться зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного
транспорту та Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення
платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки;
Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/57/ЄС від 17 червня 2008 р. щодо
інтероперабельності в межах Співтовариства (доопрацьована).

3. Інформаційне суспільство
У складі робочої групи програми «Відкрита розмова» створюється робоча підгрупа з
питань боротьби з піратством
8 липня відбулося засідання учасників програми «Відкрита розмова», під час якого
домовлено створити робочу підгрупу з питань захисту прав власності на аудіовізуальний
контент в складі Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про
свободу слова та захист прав журналістів, що діє в рамках цієї програми.
Учасники «Відкритої розмови» дійшли згоди створити зазначену підгрупу для
боротьби з піратством. Домовлено про залучення до її роботи об’єднання правовласників,
фахівців управління боротьби з кіберзлочинністю МВС та з питань захисту інтелектуальної
власності МОН.
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Електронні ресурси державних органів будуть взаємодіяти в рамках єдиної
інформаційної системи
11 липня Уряд затвердив план заходів щодо реалізації Концепції створення та
функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів.
Концепція передбачає створення інформаційної системи електронної взаємодії
державних електронних ресурсів, яка забезпечуватиме автоматизований обмін інформацією
між інформаційними системами і базами даних органів держаної влади.
За словами Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації
В. Семиноженка систему буде введено у промислову експлуатацію до кінця 2014 року.
«Запуск інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів дозволить суттєво підвищити ефективність взаємодії органів
державної влади, а саме це є одним з ключових завдань електронного урядування», повідомив Голова Держінформнауки.

4. Інші сфери
Україна готова до створення інфраструктури геопросторових даних у єдиному форматі
з країнами ЄС
23-27 червня у м. Флоренція (Італія) за участю Голови Держземагентства С. Тимченка
відбулась конференція ЄС «INSPIRE 2013: Зелене Відродження» щодо інфраструктури
геопросторових даних. Обговорені питання створення у єдиному форматі інфраструктури
геопросторових даних на теренах Європи. С. Тимченко поінформував про розвиток
картографії та кадастру, використання геопросторових даних та про технічну готовність
України створити надійну інфраструктуру геопросторових даних.
Директива INSPIRE (набула чинності 15.05.07) спрямована на створення інфраструктури просторових
даних ЄС. Вона забезпечує обмін геопросторовою інформацією між організаціями державного сектору і
полегшує доступ громадськості до просторової інформації по всій Європі.
Європейська інфраструктура просторових даних (INSPIRE) є багатосторонньою, включає в себе велику
кількість різних актуальних і технічних тем та допомагає в розробці транскордонної політики.

Створено електронний реєстр земельної документації
В Україні створюється повний електронний реєстр документації із землеустрою та
оцінки земель, що забезпечить ефективне функціонування Державного фонду документації із
землеустрою. Робота з наповнення та оновлення переліку документів триває.
Такий реєстр забезпечить оперативне отримання інформації землевласниками та
землекористувачами, орендарями, розробниками та замовниками документації із
землеустрою, допоможе у роботі органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.
На сьогодні у реєстрі, оприлюдненому на офіційному веб-порталі земельного відомства, міститься
5,409 млн. назв документів.

Уряд підтримав зміни до Закону про ратифікацію Європейської конвенції про спільне
кінематографічне виробництво
3 липня Урядом схвалено проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне
виробництво», прийняття якого створить належні правові та організаційні умови для надання
кінематографічним творам статусу продукту спільного виробництва.
Передбачається визначення компетентного органу з надання статусу продукту
спільного виробництва шляхом розмежування повноважень між Державним агентством з
питань кіно та Міністерством культури.
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Міжнародний симпозіум програми ТЕМПУС IV-5
1−4 липня відбувся міжнародний симпозіум програми ТЕМПУС IV-5 в рамках
міжнародного проекту «Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних
навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для підприємств з метою
розширення участі та інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних
суспільствах» (ІННОЛАБ).
У заході взяли участь провідні фахівці організацій-партнерів проекту: Університету
м. Бредфорд (Велика Британія) - координатор проекту; МОН, Києво-Могилянської академії,
Ужгородського національного університету, Харківського політехнічного інституту,
Тернопільської благодійної фундації «Бізнес-інкубатор Тернопільщини» (Україна);
Талліннського університету технологій (Естонія); Університету Аристотеля в Салоніках Дослідницького центру Міських та Регіональних Інновацій (Греція); Гродненського
державного університету ім. Я. Купала; Полоцького державного університету (Білорусь).
Головне завдання проекту ТЕМПУС-ІННОЛАБ – створення відкритої інноваційної навчальної
платформи, яка дозволить здійснювати продуктивну кооперацію між підприємствами, університетами
(наука і навчання) та урядовими структурами для активізації інноваційної діяльності підприємств.
Виконання проекту забезпечить координацію інноваційної діяльності та максимальне поширення його
результатів, сприятиме посиленню міжнародної виробничої та науково-технічної кооперації інноваційних
підприємств України, перш за все з підприємствами та регіонами ЄС.
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МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА НА ПІДТРИМКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Розпочато підготовку проекту Тwіnning із удосконалення системи державного
фінансового контролю
8–9 липня в Держфінінспекції відбулася робоча зустріч керівництва Держфінінспекції з
європейськими експертами щодо підготовки проекту Тwіnning «Допомога Державній
фінансовій інспекції у перебудові функції інспектування у зв’язку із запровадженням
системи державного внутрішнього фінансового контролю європейського зразка».
Передбачається спрямування проекту на підтримку реалізації майбутньої Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС в частині забезпечення покращення системи державного
внутрішнього фінансового контролю та запровадження належних механізмів у боротьбі із
шахрайством.
Проект Twinning «Сприяння процесам удосконалення Державної служби статистики
України з метою покращення її потенціалу та продукції»
11 липня з метою визначення майбутнього виконавця проекту Twinning «Сприяння
процесам удосконалення Державної служби статистики України з метою покращення її
потенціалу та продукції», реалізація якого розрахована на 2013-2015 роки, у приміщенні
Представництва ЄС в Україні відбулося засідання оціночного комітету, в якому взяли участь
представники Держстату та європейські експерти. Очікується офіційне оголошення
інформації про переможця.
В рамках проекту надаватиметься сприяння посиленню інституційної спроможності Держстату для
збору, обробки та поширення статистичної продукції відповідно до acquis communautaire через удосконалення
виробництва статистики та підготовки персоналу; забезпечення користувачів усіх рівнів інформацією високої
якості, що співставна зі статистичними даними країн ЄС.

Завершився проект Twinning «Розробка статистичних методологій в Україні відповідно
до стандартів ЄС»
У липні завершився проект Twinning «Розробка статистичних методологій в Україні
відповідно до стандартів ЄС», який визнано ЄК одним із найуспішніших серед 140 проектів
Twinning 2012 року у країнах Європейської політики сусідства. Головним результатом
спільної ініціативи є розробка макроекономічної статистики, показників підприємств
України та організації роботи статистичної служби шляхом гармонізації та використання
кращого досвіду ЄС. У рамках проекту здійснювалися заходи з метою підготовки до
імплементації майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Звіти за результатами реалізації заходів:
www.dst.dk/ukraine
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
О. Вілкул домовився з президентом АЄР про залучення європейських експертів до
розробки та вдосконалення стратегії розвитку українських регіонів
10 липня Віце-прем’єр-міністр України Олександр
Вілкул
домовився
з
президентом
Асамблеї
Європейських Регіонів (АЄР) Хандою Базатлі про
залучення європейських експертів до розробки та
вдосконалення стратегії розвитку українських регіонів.
«Співробітництво в рамках АЄР – це практичний
вимір європейської інтеграції. Євроінтеграція України
починається в регіонах. Вже 9 регіонів України
приєдналися до цієї потужної європейської організації.
Наше завдання, щоб всі 27 регіонів стали членами АЄР. Це забезпечить надання з боку АЄР
експертної підтримки у розробці та організації регіональних стратегій та дасть можливість
використовувати кращій європейський досвід для розвитку регіонів», - сказав віце-прем’єрміністр України.
Президент АЄР зазначила, що в розробці та реалізації нової стратегії регіонального
розвитку Україна розраховує на експертну підтримку Асамблеї Європейських регіонів.
Зокрема, це стосується розроблення критеріїв оцінки досягнення цілей стратегії та
формування системи моніторингу її реалізації. Х. Базатлі подякувала О. Вілкулу за
підтримку з 2010 року ініціатив АЄР в Україні. Вона зазначила: «В квітні минулого року в
Дніпропетровську була проведена перша Конференція АЄР, яка зібрала в Україні понад
100 представників європейських регіонів на високому рівні. Впевнена в подальшій
ефективній співпраці. Це є важливою складовою євроінтеграційних процесів в Україні».
Асамблея європейських регіонів (АЄР) створена в 1985 р. і є політичною формою організації регіонів
Європи, а також представником їх інтересів на європейському і міжнародному рівнях. До складу АЄР входять
більш ніж 260 регіонів-членів з 33 країн та 14 міжрегіональних організацій.

Зустріч із виконавчим директором Східного комітету німецької економіки
18 липня Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул провів робочу зустріч із виконавчим
директором Східного комітету німецької економіки (СКНЕ) Райнером Лінднером, під час
якої обговорено питання реалізації програми «Енергоефективне місто» та її пілотного
проекту у м. Жовква (Львівська область).
О. Вілкул наголосив на важливості для України реалізації проекту «Енергоефективне
місто» та зазначив, що використання європейського досвіду для управління та модернізації
житлово-комунального господарства допоможе зменшити витрати на енергоносії.
В рамках державної Програми модернізації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики
України Урядом поставлено завдання за 3 роки вдвічі скоротити споживання природного газу підприємствами
теплокомуненерго.
Проект «Енергоефективне місто» здійснюється у рамках українсько-німецької Групи високого рівня з
питань економічної співпраці, та передбачає підвищення ефективності управління ЖКГ у 6 українських
містах: Жовква, Черкаси, Бердянськ, Тернопіль, Чернівці та Нововолинськ. Досвід реалізації проекту
використовуватиметься і в інших регіонах України.
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У Києві відбувся тренінг щодо підготовки проектів регіонального розвитку
2 - 4 липня за підтримки проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в
Україні» Мінрегіоном спільно з Мінекономрозвитку і Мінфіном проведено тренінг для
представників органів місцевого самоврядування 27 регіонів України щодо підготовки
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного
фонду регіонального розвитку.
Учасники тренінгу розглянули питання державної підтримки регіональному розвитку,
підготовки, оцінки, відбору і формування інвестиційних програм (проектів), що можуть
реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Детально
проаналізовано порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи.
Відбулась дискусія щодо реалізації нормативної бази в сфері інвестиційної діяльності та
запровадження державно-приватного партнерства. В ході тренінгу учасники ознайомилися з
кращими практиками фінансування регіонального розвитку в країнах Європи.
Охорона транскордонних водних об'єктів
1-5 липня в м. Бакталорантгаза (Угорщина) відбулася нарада Уповноважених Урядів
України та Угорщини з питань виконання Міжурядової угоди про спільне використання та
охорону транскордонних водних об’єктів, присвячена відзначенню 20-річчя співробітництва
на прикордонних водах. Участь у нараді взяли Уповноважений Уряду України, Голова
Держводагентства та Уповноважений Уряду Угорщини, заступник Державного секретаря
Міністерства регіонального розвитку Угорщини, інші представники водогосподарської
галузі двох країн.
Обговорено питання співробітництва в галузі водного господарства на прикордонних
водах; стан реалізації спільної програми розвитку системи протипаводкового захисту для
басейну Верхньої Тиси; поводження з твердими побутовими відходами в басейні Верхньої
Тиси; спільні українсько-угорські проекти, які фінансуються за рахунок програм
транскордонного співробітництва ЄС та інших міжнародних фінансових організацій; плани
роботи на 2013 – 2014 роки. Відбулося урочисте відкриття пам’ятного знаку на держкордоні
в с. Лоня на дамбі р. Тиса та огляд об’єктів протипаводкового захисту Угорщини.

НОВИНИ З РЕГІОНІВ
1. Спільні ініціативи
Тернопіль та Євпаторію було відзначено «Дипломами Європи»
27 червня на засіданні Комітету з соціальних питань, охорони здоров'я та сталого
розвитку Парламентської Асамблеї Ради Європи було відзначено «Дипломами Європи» два
українські міста - Тернопіль та Євпаторію. Всього на розгляд журі надійшло 250 заявок від
міст країн, що входять до Ради Європи.
Переможцями конкурсу стали 26 муніципалітетів з України, Кіпру, Німеччини,
Франції, Італії, Ірландії, Польщі та Туреччини.
«Дипломом Європи» відзначають роботу муніципалітетів, які працюють на європейському рівні.
Нагорода також заохочує до продовження роботи за допомогою контактів з містами-побратимами та
іншими європейськими партнерами.
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ЄК підтримала заявку Сумського державного університету на продовження участі у
проекті Еразмус Мундус
Європейська комісія підтримала заявку Сумського державного університету на
продовження участі у міжнародному грантовому проекті в рамках програми ЄС Еразмус
Мундус EMINENCE ІІ «Інтеграція сусідніх східноєвропейських регіонів через
співробітництво у вищій освіті» на наступні три роки.
З вересня планується перша хвиля академічної мобільності, учасники розпочнуть
навчання та стажування в університетах Польщі, Португалії, Італії та Швеції.
Участь у проекті EMINENCE ІІ сприятиме розвитку академічної мобільності та забезпечить
збільшення кількості стипендій для студентів, аспірантів, докторантів та викладачів СумДУ на навчання та
стажування в університетах країн ЄС, а також надасть змогу прийняти більше студентів, аспірантів,
докторантів та викладачів із закордонних ВНЗ.
СумДУ розпочав реалізацію міжнародного грантового проекту в рамках програми ЄС Еразмус Мундус
EMINENCE з 2012 року.

Українсько-литовський бізнес-форум
3
липня
представники
управління
зовнішньоекономічної
політики
Київської облдержадміністрації взяли участь в українсько-литовському бізнес-форумі у
Київській Торгово-промисловій палаті. За результатами зустрічі, яка відбулась за участю
Надзвичайного і Повноважного Посла Литовської Республіки в Україні Пятраса Вайтєкунаса
та Президента Вільнюською ТПП Вацлаваса Контраускаса, досягнуто домовленість про
сприяння Київській облдержадміністрації у поновленні
контактів з керівництвом
Вільнюського округу Литовської Республіки відповідно до Угоди про співробітництво та
встановленні ділових контактів між українськими та литовськими підприємцями.
Круглий стіл «Проблеми та перспективи ведення бізнесу на Київщині»
4 липня Київською облдержадміністрацією проведено круглий стіл «Проблеми та
перспективи ведення бізнесу на Київщині» за участю представників МЗС, правоохоронних
та дозвільних органів області, керівників близько 60 підприємств з іноземними інвестиціями
та представників 10 закордонних дипломатичних представництв, акредитованих в Україні, в
тому числі з країн-членів ЄС (Австрії, Бельгії, Греції, Польщі, Литви, Словенії, Словаччини
та Румунії).
Місцевий розвиток і передумови відкриття нового пункту пропуску через українськорумунський кордон
2-4 липня представники Івано-Франківської області перебували в Румунії, де взяли
участь у засіданні Комітету стратегічного планування в рамках проекту «Місцевий розвиток
і передумови відкриття пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон
Шибене (Верховинський район) – Поєнілє-де-суб-Мунте Повіту Марамуреш (Румунія)»,
співфінансування якого здійснюється ЄС в рамках Програми транскордонного
співробітництва Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна.
Проект виконується з метою просування сталого розвитку, інвестиційних можливостей та
забезпечення інфраструктурних змін для покращення доступності регіонів прикордонних громад обох країн за
участю громадської організації «Асоціація місцевого розвитку Іван Креван» спільно із місцевою радою
Поєніле-де-Суб-Мунте (Румунія) та українських партнерів: громадської організації «Агентство з розвитку
приватної ініціативи», Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Верховинської районної ради,
громадської організації «Туристична Асоціація Івано-Франківщини».
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Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу в ІваноФранківській області
4 липня на сайті Верховинської райдержадміністрації Івано-Франківської області
розміщено коментар Голови райдержадміністрації В. Гондурака щодо створення
сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні. За його словами
райдержадміністрація активно включилася у конкурсну програму проекту ЄС «Підтримка
політики регіонального розвитку в Україні».
На розгляд Представництва ЄС в Україні надіслано Концептуальну ноту майбутнього
проекту з робочою назвою «Створення інфраструктури молокопереробної галузі у
Верховині» з метою розбудови потужного європейського комплексу міні-переробних
підприємств у високогірному регіоні Верховинських Карпат для виготовлення екологічно
чистої молочної продукції та її реалізації на вітчизняних і європейських ринках.
З метою підтримки розвитку зеленого туризму, традиційного способу життя та безпеки
райдержадміністрація спільно з Рахівською райдержадміністрацією Закарпатської області
подали заявку на участь у конкурсній програмі проекту ЄС «Підтримка політики
регіонального розвитку в Україні».

2. Реалізація проектів
Щорічна оглядова зустріч у рамках спільного проекту ЄС та Програми розвитку ООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ»
4-5 липня у с. Глебівка Вишгородського району Київської області відбулася щорічна
оглядова зустріч у рамках спільного проекту ЄС та Програми розвитку ООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду – ІІ» з метою проведення аналізу та обговорення
досягнень проекту впродовж третього року впровадження. Обговорено можливості та шляхи
вирішення питань, що виникають протягом реалізації проекту.
Захід відбувся за участю європейських експертів, Представництва ЄС в Україні,
Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів, представників обласних
державних адміністрацій та місцевого самоврядування.
Друга фаза спільного Проекту реалізується з червня 2011 р. до червня 2015 року. Бюджет Проекту для
України – близько 17 млн. євро, який спрямовується на підтримку проектів громад в усіх регіонах України у
сферах: енергозбереження та енергозберігаючі технології, водопостачання, охорона здоров’я, охорона
навколишнього середовища, підтримка малого бізнесу (розвиток сільськогосподарських/ обслуговуючих
кооперативів).
Зокрема, в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ» в
Полтавській області реалізуються 42 мікропроекти громад за основним компонентом та компонентом з
відтворення досвіду, з них на 27 об’єктах роботи завершено. Протягом 2013 р. на території Полтавської
області буде реалізовано 6 мікропроектів громад з енергозбереження та енергоефективності з
застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії (енергії вітру, сонця, землі).

Укладено угоду між Чернівецькою міською радою та Італійською асоціацією
економічного розвитку
16 липня під час зустрічі секретаря Чернівецької міської ради Віталія Михайлішина з
віце-президентом Італійської асоціації економічного розвитку (Aisvec) Алесіо Монтанаріні
підписано договір про наміри співпраці у важливих сферах життєдіяльності міста.
Італійська асоціація економічного розвитку зацікавлена у підтримці великих
інфраструктурних проектів у місті (розвиток аеропорту, залучення інноваційних технологій у
сфері енергозбереження), розвитку медичної галузі.
Асоціація Aisvec підтримує відносини з більш ніж 2000 малими та середніми італійськими
муніципалітетами і готова брати участь у розвитку економіки, сприяти створенню додаткових робочих
місць, науково-технологічних центрів, співпраці між освітніми та культурними закладами.
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Представники ЄС визначили проект Херсонщини найкращим в галузі туризму і
відродження культурної спадщини
З 9 по 13 липня у м. Діліжані (Республіка Вірменія) в рамках програми Східного
партнерства для представників ЄС проводилась презентація проектів Південної України,
Грузії та Вірменії. Проект «Культура на дотик», реалізований Херсонським обласним
відділенням Соціологічної Асоціації України спільно з організацією ЦМІ «Тотем» та
управлінням туризму і курортів Херсонської обласної державної адміністрації, визначено
найкращим, лідером культури креативних індустрій в галузі туризму і відродження
культурної спадщини. Представники ЄС готові продовжити інвестування подальших
проектів відродження культурної спадщини.
ЄС виділив кошти на проект реставрації фортець «Сучава - Хотин-Сорока»
Три мільйони євро виділив Євросоюз на проект реставрації фортець «Сучава - ХотинСорока». З них 700 тис. євро передбачено направити на реставрацію Хотинської фортеці
(Чернівецька область), 300 тис. євро направляється у румунське місто Сучава, решта – у
м. Сороки (Республіка Молдова). За рахунок цих коштів буде організовано капітальне
будівництво доріг, центральних вулиць міста, двох паркових зон, а також реставрацію
Сорокської фортеці XVI століття.

3. Розвиток єврорегіонів
Розвиток Українсько-Польсько-Білоруського прикордоння
8-9 липня у м. Люблін (Республіка Польща) на виконання рішення 16-го засідання Ради
транскордонного об’єднання «Єврорегіон «Буг» відбулося чергове засідання робочої групи
з розробки спільної транскордонної стратегії на 2014-2020 роки, організоване адміністрацією
Маршалка Люблінського воєводства Республіки Польща за участі представників Волинської
обласної державної адміністрації та ради.
Стратегія співпраці – комплексний документ, що визначатиме основні напрямки
розвитку транскордонного регіону в сферах економіки, охорони навколишнього середовища,
населення та трудових ресурсів, комунікаційної та прикордонної інфраструктуриЮ, вищої
освіти, культури та туризму, просторового планування, органів самоврядування та
виконавчої влади.
У ході зустрічі експерти з Любліна, Луцька, Львова та Бреста обговорили методологію
роботи над спільною стратегією. Під час роботи будуть братися до уваги чинні стратегічні
документи чотирьох регіонів, що утворюють прикордонну територію, а також схеми
планування відповідних територій: Волинської, Брестської та Львівської областей,
Люблінського воєводства.
Наступне засідання заплановано провести 29 серпня ц.р. у м. Луцьк.
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СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
Єврокомісія виділяє кошти для підтримки малого та середнього бізнесу у країнах
Східного партнерства
2 липня Європейська Комісія ухвалила нову програму, покликану підтримати
торгівельні можливості та розвиток малих і середніх підприємств у країн-учасницях
Східного партнерства.
Загальний бюджет нової програми з підтримки малого та середнього бізнесу у країнах Східного
партнерства становить 10 млн. євро. Очікується, що впровадження проекту розпочнеться у другій половині
поточного року. В рамках Програми передбачається:
• підтримка інституцій партнерських країн у впровадженні ними політик і проведенні правових реформ
для розвитку малих і середніх підприємств на основі оцінки прогресу у впровадженні Акту про малий бізнес для
Європи. Результати оцінки засвідчили різний рівень прогресу у країнах регіону, однак підкреслили необхідність
в удосконаленні усіх сфер (зокрема щодо нормативно-правової бази та здійснення політики, доступу до
фінансування, державних закупівель, розвитку підприємництва серед жінок, екологічного господарства
тощо);
• продовження ініціативи «East Invest» – проекту, що сприяє організаціям з підтримки бізнесу у країнах
Східного партнерства та розвитку торгівлі між європейськими компаніями і компаніями країн-сусідів за
допомогою співпраці між трьома організаціями, що представляють бізнес ЄС, а саме Асоціацією торгівельнопромислових палат Європи (Eurochambers), Business Europe та EUAPME;
• зміцнення можливостей малих і середніх підприємств у сфері аудиту і звітування для полегшення їх
доступу до фінансування у країнах Східного партнерства. Подібна програма успішно впроваджується
Центром з реформування фінансової звітності Світового банку у регіоні Західних Балкан.

Зустріч Старших посадових осіб Східних та Південних держав-партнерів ЄС
4 липня у м. Брюссель відбулася зустріч Старших посадових осіб Східних та Південних
держав-партнерів ЄС, охоплених Європейською політикою сусідства (ЄПС). Головував на
засіданні Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Ш.Фюле.
Українську делегацію очолював заступник Міністра закордонних справ – керівник апарату
А.Олефіров. Започатковано процес практичної підготовки до Вільнюського саміту Східного
партнерства. Під час зустрічі здійснено оцінку імплементації оновленої ЄПС, а також
обговорено виклики та очікування партнерів від подальшої реалізації ЄПС.
Засідання транспортної панелі Східного партнерства
23 липня у Брюсселі відбулося п’яте засідання транспортної панелі Східного
партнерства (СхП), в якому взяли участь, представники країн СхП, ЄК, країн-членів ЄС,
міжнародних фінансових інституцій.
Засідання дозволило завершити на технічному рівні дворічну роботу щодо погодження
поєднання оновленої транспортної мережі ЄС та транспортної мережі країн СхП, що
сприятиме залученню фінансових ресурсів ЄС та міжнародних фінансових інституцій на
модернізацію транспортної інфраструктури.
Країни СхП схвалили на технічному рівні:
- карту поєднання оновленої транспортної мережі ЄС та транспортної мережі країн
СхП (портів та аеропортів). До української частини карти включено 8 портів (Одеса,
Іллічівськ, Южний, Миколаїв, Ізмаїл, Рені, Херсон, Маріуполь) та 8 аеропортів (Київ – Бориспіль,
Київ – Жуляни, Львів, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Сімферополь);

- перелік пріоритетних інфраструктурних проектів. До української частини переліку
проектів увійшло 6 пропозицій: 1. Будівництво дороги «Краковець – Львів – Броди – Рівне»;
2. Електрифікація залізничних шляхів на ділянці «Долинська – Миколаїв»; 3.Бескидський залізничний
тунель; 4. Будівництво нової дороги «Одеса – Рені»; 5.Будівництво дороги «Щербаківка – Харків»;
6. Будівництво мостового переходу через р. Дніпро з підходами до автодороги Київ – Знам’янка
(Н-01) та Гора – Рогозів Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Київ.
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За пропозиціями України домовлено в подальшому опрацювати питання включення
внутрішніх водних шляхів до карт СхП (після другої зустрічі міністрів транспорту СхП).
Учасники засідання схвалили «Керівні принципи відбору інфраструктурних проектів
транспортної панелі СхП», Звіт щодо прогресу, досягнутого в рамках транспортного
компоненту СхП та обговорили проект спільної декларації Міністрів транспорту СхП
Зазначені документи планується схвалити на політичному рівні та підписати під час
зустрічі Міністрів транспорту Східного партнерства (09.10.13, м. Люксембург).
Відбувся семінар на тему «Східне партнерство»
8-12 липня у м. Варшава (Республіка Польща) відбувся міжнародний навчальний семінар,
організований Коледжем Європи в рамках проекту ЄС «Підготовка персоналу для роботи з
проблематикою, пов’язаною з питаннями Європейської політики сусідства» з метою
ознайомлення учасників семінару з основними функціями, інструментами та завданнями
ініціативи «Східне партнерство». У заході взяли участь експерти Коледжу Європи,
представники України, Білорусі, Азербайджану, Вірменії та Грузії.
Особливу увагу приділено аналізу прийнятих інституціональних структур, презентації,
аналізу ефективності та обговоренню перспективних напрямів діяльності і подальшого
функціонування чотирьох тематичних платформ і п’яти ініціатив – флагманів Східного
партнерства.
ЄС заохочує надсилати відгуки для нового звіту з Європейської політики сусідства
30 липня Європейська Комісія та Європейська служба зовнішніх дій оголосили про
відкритий збір відгуків про реалізацію Європейської політики сусідства (ЄПС) у рамках
підготовки доповіді за 2013 рік.
Звіт стосуватиметься країни ЄПС, які погодили з ЄС План дій або Порядок денний
асоціації (Вірменія, Азербайджан, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Молдова, Марокко,
Палестина, Туніс та Україна).

Для забезпечення більшої прозорості та об’єктивності звіту, ЄК та ЄСЗД заохочують
усі зацікавлені сторони, неурядові організації та інші установи долучитися до надання
інформації, звітів або експертних оцінок щодо виконання відповідних документів (Плану дій
чи Порядку денного асоціації).
Збір інформації триватиме до 15 жовтня п.р. Остаточний звіт буде опубліковано навесні 2014 року.
Черговий щорічний звіт про виконання зобов’язань у рамках ЄПС був опублікований у березні 2013 року.
Запрошення взяти участь у зборі інформації:
http://eeas.europa.eu/consultations/docs/20130722_enp_invitation_en.pdf
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ
У першому півріччі в Україні зареєстровано 881 громадську організацію
За інформацією Мін’юсту у першому півріччі 2013 р. в Україні зареєстровано
881 громадську організацію, а загалом їх в Україні діє майже 40 тис. (39 103).
Зокрема в Україні працює 6 655 громадських організацій професійного спрямування
(у 2013 р. було створено 101).
З 1 січня 2013 р. діє новий Закон України «Про громадські об’єднання», яким змінено процес створення і
реєстрації громадських організацій та громадських спілок. Зокрема, скасовано територіальні обмеження
діяльності, зменшена мінімальна кількість засновників (до 2-х осіб), передбачено безкоштовну реєстрацію,
надано можливість захищати інтереси не лише своїх членів, а й усіх громадян, та право здійснювати
підприємницьку діяльність, відкрито доступ до Єдиного реєстру громадських об’єднань, скасовано державний
контроль статутної діяльності та спрощено реєстрацію.

Відбувся семінар для українських журналістів щодо висвітлення політики Східного
партнерства
20-21 червня в м. Київ Лабораторія законодавчих ініціатив спільно з Українською
національною платформою Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (СхП)
за підтримки ЄК провели семінар з висвітлення політики Східного партнерства за участю
26 журналістів центральних та регіональних ЗМІ, а також представників Представництва ЄС
в Україні, Посольства Швеції в Україні та громадських організацій.
Метою семінару було інформування представників ЗМІ про політику СхП, його
особливості, цілі та види діяльності, а також покращення якості матеріалів засобів масової
інформації та налагодження співпраці з неурядовими організаціями, експертами, які беруть
активну участь у виконанні Національної платформи СхП Форум громадянського
суспільства. Модератором заходу виступив Олександр Сушко, координатор Української
національної платформи Форуму громадянського суспільства СхП, науковий директор
Інституту Євро-Атлантичного співробітництва.
Громадські організації закликають Верховну Раду підтримати законопроект щодо
протидії дискримінації
2 липня консорціум організацій «Європа без бар’єрів» за підтримки керівного комітету
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства оприлюднив звернення до керівників фракцій Верховної Ради з закликом
підтримати проект Закону № 2342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні», ухвалення якого є однією з вимог
першого етапу виконання Плану дій із лібералізації візового режиму ЄС для України.
На думку ініціаторів звернення, законопроект № 2342 спрямований не тільки на
виконання критеріїв в рамках лібералізації ЄС візового режиму для України, а насамперед на
забезпечення належної реалізації прав та свобод людини, гарантованих Конституцією
України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Україною.
У Зверненні констатовано, що Україна є стороною більшості міжнародних угод та домовленостей з
питань захисту прав людини, однак наголошується, що на думку численних експертів, існує потреба у
посиленні захисту відповідних прав, включаючи запобігання та протидію дискримінації.
З огляду на те, що законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю, якими
передбачається заборона дискримінації у сфері трудових відносин, у тому числі за ознакою сексуальної
орієнтації, звертається увага, що аналогічні вимоги були виконані країнами Західних Балкан (відповідно до
Дорожніх карт в рамках візової лібералізації, 2009-2010 рр.) та Молдовою (в рамках Плану дій з візової
лібералізації, 2010 р.).
Звернення представників громадськості щодо необхідності підтримки законопроекту 2342
http://www.civicua.org/main/data?t=2&c=1&q=2046386
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Transparency International: Уряд України став більш відкритим для громадян
20 липня у м. Київ оприлюднено результати моніторингу співпраці урядових структур з
громадськістю, згідно з якими Уряд України став більш відкритим до співпраці.
Таку оцінку дали експерти 9 неурядових організацій – учасники програми
«Партнерство – відкритий уряд» (Open Government Partnership) в Україні.
Згідно з результатами моніторингу, найбільш активно Уряд співпрацює з
громадськістю у сфері удосконалення адміністративних послуг, що сприяє підвищенню
якості їх надання. Позитивно відзначено виконання заходів щодо розробки нормативної бази
з надання адміністративних послуг, щодо електронного урядування, запровадження єдиного
реєстру та єдиного порталу адмін-послуг. Координатор програми Open Government
Partnership в Україні, голова українського представництва Transparency International О. Хмара
зазначив, що Уряд готовий співпрацювати з громадськістю також у сфері запобігання і
протидії корупції і впровадження технологій електронного врядування. При цьому,
експертами надано низку зауважень та рекомендацій.
Повні результати громадських досліджень та аналітична доповідь щодо відкритості уряду будуть
презентовані восени п.р. у штаб-квартирі Transparency International у Лондоні.

Обговорення реформування української міліції відповідно до міжнародних стандартів
30 липня у м. Київ за ініціативою Центру політико-правових реформ (ЦППР) та
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» відбулося засідання «круглого столу» на
тему: «Як реформувати українську міліцію?» та презентація дослідження ЦППР «Статус
поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство».
В заході взяли участь експерти ЦППР, Міжнародного фонду «Відродження», Проекту
USAID «Справедливе правосуддя», представники Державного науково-дослідного інституту
МВС та Громадської ради при МВС. Під час обговорення експертами зазначено, що
міжнародне співтовариство не розробило в даній сфері достатньої кількості
загальновизнаних орієнтирів, на відміну від інших елементів сектору юстиції, зокрема, суду і
органів обвинувачення. Функціонування та статус поліції засновуються переважно на
історичних та національних традиціях кожної країни.
Під час заходу було презентовано досвід шерифів села Стара Збур’ївка Херсонської
області щодо налагодження взаємодії міліції та місцевої громади.
Серед іншого в Дослідженні пропонується під час підготовки пропозицій щодо реформування
правоохоронної системи розглянути питання щодо:
проведення децентралізації міліції через створення місцевої поліції за зразком Чехії (де діє окремий
закон про поліцію громад) або шляхом посилення підзвітності національної поліції місцевим громадам за
прикладом Польщі (де керівників поліції повітів або воєводств призначають лише після погодження із
органами місцевого самоврядування);
демілітаризації міліції та її визначення як публічної служби, наділеної спеціальними функціями;
забезпечення прозорої процедури кар’єрного зростання та звільнення працівників міліції.
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АКТУАЛЬНІ ІНТЕРВ’Ю ТА СТАТТІ
Інтерв'ю Прем'єр-міністра України
5 липня Прем'єр-міністр України М. Азаров дав інтерв’ю щодо євроінтеграційних
перспектив України журналу «Le nouvel Economiste» (Франція).
Текст інтерв’ю:
http://www.lenouveleconomiste.fr/mykola-azarov-nos-relations-politiques-et-daffaires-ne-doivent-pas-dependre-dusort-dioulia-tymochenko-19141
Переклад інтерв’ю:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246496599&cat_id=244276429

Інтерв'ю Представника України при ЄС
5 липня Представник України при ЄС К. Єлісєєв дав інтерв’ю інформаційному
агентству «Інтерфакс-Україна» під назвою «Україна не стоїть на роздоріжжі між ЄС та
Митним Союзом, вона обрала шлях до Об’єднаної Європи».
Текст інтерв’ю:
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/interview-articles/1580-kjelisejev-ukrajina-ne-stojity-na-rozdorizhzhi-mizh-jes-tamitnim-sojuzom-vona-obrala-shlyah-do-objednanoji-jevropi

Інтерв’ю Посла України в Республіці Болгарія
9 липня Посол України в Республіці Болгарія М. Балтажи дав інтерв’ю виданню
«Новинар».
Переклад інтерв’ю:
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/interview-articles/1550-intervju-posla-ukrajini-v-respublici-bolgarija-mikolibaltazhi-vidannyu-novinar

Інтерв'ю керівника Головного управління з питань міжнародних відносин
Адміністрації Президента України
17 липня керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації
Президента України А. Гончарук дав інтерв’ю щодо євроінтеграційних перспектив України
газеті «Урядовий кур’єр».
Текст інтерв’ю:
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/andrij-goncharuk-zustrich-u-visli-zasvidchila-posl/
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АНОНСИ ПОДІЙ
9 вересня,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)

Конференція регіональних та місцевих влад країн Східного
партнерства

12-13 вересня,
м. Єреван
(Вірменія)

Третій раунд неформального діалогу країн Східного партнерства
на рівні Міністрів закордонних справ

19-22 вересня,
м. Ялта

Десята Ялтинська щорічна зустріч

27 вересня,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)

Засідання старших посадових осіб у рамках безвізового діалогу
Україна – ЄС

вересень,
м. Київ

Сьоме засідання 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

вересень-жовтень,
м. Київ

Засідання Спільної робочої групи з питань співробітництва
Україна - ЄС у космічній сфері у рамках Діалогу Україна - ЄС у
космічній сфері

4-5 жовтня,
м. Кишинів
(Республіка Молдова)

П’яте засідання Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства

7-10 жовтня,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)

Європейський регіональний форум «Відкриті дні» (у рамках

7-8 жовтня,
м. Люксембург
(Велике Герцогство
Люксембург)

Засідання Міністрів юстиції та внутрішніх справ країн Східного
партнерства

9 жовтня,
м. Люксембург
(Велике Герцогство
Люксембург)

Засідання Міністрів транспорту країн Східного партнерства

24 жовтня,
м. Белград
(Сербія)

Одинадцяте
засідання
Співтовариства

форуму
планується
проведення
презентації
Дослідження
територіального розвитку України, підготовленого ОЕСР)

Ради

міністрів

Енергетичного
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28-29 жовтня,
м. Бухарест
(Румунія)

Щорічний форум щодо реалізації Стратегії ЄС для Дунайського
регіону

14 листопада,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)

Засідання Підкомітету № 5 «Митне та транскордонне
співробітництво» Комітету з питань співробітництва між
Україною та ЄС

14 листопада,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)

Десяте засідання тематичної платформи № 4 «Міжлюдські
контакти» ініціативи ЄС «Східне партнерство»

27-29 листопада,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)

Конференція громадянського суспільства Східного партнерства

28-29 листопада,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)

Саміт Східного партнерства

28 листопада,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)

Бізнес-Форум у рамках саміту Східного партнерства
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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.
У даному випуску використано фотоматеріали з Інтернет-представництва Президента України.
Тел. (044) 256-64-13, e-mail: euroint@kmu.gov.ua
Використання матеріалів Інформаційного бюлетеня з євроінтеграційних питань допускається
за умови посилання на нього.

40

