Удовенко Євгеній Ігорович,
Студент 3-гокурсуФСПНТУУ «КПІ»
ДОПОМОГА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПО ПРОГРАМІTACISНА
ПРИКЛАДІ МІСТА ПРИЛУКИ
ЄС являється найбільшим донором України. У 1991-2010рр. Україна
отримала від ЄС допомогу на загальну суму біля 3 млрд євро. Сюди входить
допомога по програміTacis. Велика частина цих коштів була витрачена на
розвиток інфраструктури в таких галузях,як енергетика, транспорт, охорона
навколишнього середовища, прикордонний контроль. Також у списку
пріоритетів є нормативно-правова реформа, ефективне управління.
В Україні також провадився проект Tacis під назвою «Сталий місцевий
розвиток». Цей проект був розрахований на 4 роки й завершився в жовтні
2010-го. Його мета поляга в удосконаленні комунальної інфраструктури
декількох українських міст, які надалі слугуватимуть взірцем для інших
регіонів країни. Впродовж дії проекту планувалося модернізувати системи
водопостачання, водовідведення, теплопостачання й управління твердими
побутовими відходами. Кошторис програми становив 15,5 млн. євро. Загалом
у регіональний розвиток України Євросоюз інвестував близько 53 млн. євро.
Учасниками пілотного проекту, що фінансується Євросоюзом, стали
чотири міста: Прилуки (Чернігівська обл.), Ізюм (Харківська обл.), Ромни
(Сумська обл.) та Свердловськ (Луганська обл.). Міста обирали з огляду на
їхній попередній досвід успішної співпраці з європейськими структурами.
Загальною метою проекту є підвищення якості життя громади, створення
умов для доступності та стабільності надання життєво важливих послуг
населенню на відібраних територіях, підготовка підґрунтя для забезпечення
сталого розвитку території. У рамках упровадження проекту, окрім питань
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муніципального менеджменту, формування системної підтримки малого
бізнесу, створення умов для залучення інвесторів, налагодження партнерства
між бізнесом, владою та громадою, розвитку громадських організацій та

формування інфраструктури економіки, вирішуються наступні питання
реформування житлово-комунального господарства: технічна модернізація
комунального
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фінансування комунальних служб, формування тарифів, енергоефективність
житлового сектора, оптимізація системи документообігу та функціонування
окремих відділів міськвиконкомів, упровадження геоінформаційної системи
в місті.
У рамках упровадження проекту Європейського Союзу в Прилуках, на
підставі вивчення потреб міста, з метою модернізації комунальних
підприємств,
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оптимізації їх діяльності закуплено техніку та обладнання на загальну суму 2
млн. 528 тис. 26 євро. Для водопровідного господарства місто отримало
техніку та обладнання на загальну суму 877 тис. 995 євро — це лабораторне
обладнання для самоконтролю якості води, насоси, труби, колісний
екскаватор, вакуумна машина, кран, система контролю та збору інформації
SСADA для встановлення на об’єктах мережі водопостачання.
Для підприємства теплопостачання надійшло п’ять газових котлів,
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устаткування на суму понад 350 тис. євро.
Програма «ТАСІС» фінансує проекти в різних сферах, а саме:
інституційна, правова і адміністративна реформа; розвиток приватного
сектора і підтримка економічного розвитку; пом'якшення соціальних
наслідків перехідного періоду; охорона довкілля та керування природними
ресурсами; розвиток села та ядерна безпека. Співпраця між цією програмою
та Україною у сфері фінансової допомоги знаходиться на досить гарному
рівні. Україна вдячна ЄС за таку підтримку і сподівається на подальшу
співпрацю.

