
Миколаївщина обирає європейські цінності 

 

Урочисті заходи з нагоди Дня Європи проводяться в Україні щорічно  

у третю суботу травня згідно з Указом Президента від 19 квітня 2003 року. 

Цього року День Європи в Україні припадає на 15 травня. В 

Миколаївській області проводитимуться освітні, культурні та спортивні заходи 

з нагоди святкування.  

День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної 

співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях: свободи, 

демократії, поваги до прав людини, верховенства права, та враховує інтереси 

всіх учасників. 

Основна ідея загальноєвропейського Дня – кожний мешканець 

континенту, незалежно від своєї національної належності і громадянства, має 

відчути себе вільним у «Європейському домі». 

У День Європи жителі України відзначають день спільних цінностей, 

спільної історії всіх націй континенту. 

Відзначення Дня Європи в нашій державі – це підтвердження єдності 

України та Європи не тільки за географічною ознакою, а і за духом, історією, 

спільними цінностями, адже український народ є невід’ємною частиною 

європейської цивілізації. 

Відправною точкою на шляху до започаткування відзначення Дня Європи 

вважається Декларація Шумана, оприлюднена 9 травня 1950 року. Цей 

історичний документ, направлений на об’єднання під єдиним керівництвом 

вугільних та сталеплавильних ресурсів низки європейських держав, насамперед 

Франції та Німеччини, заклав підґрунтя європейської інтеграції. 

Рішення щодо увічнення дати проголошення Декларації Шумана шляхом 

святкування 9 травня як Дня Європи прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у 

Мілані. 

13 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про 

підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та 

першочергові заходи у цьому напрямі», якою підтверджується незворотність 

курсу України на європейську інтеграцію, метою якої є набуття членства в 

Європейському Союзі.  

Сьогодні Миколаївська область має міцні економічні та гуманітарні 

зв’язки з країнами європейського співтовариства. ЄС – це 16% обласного 

експорту та майже третина – імпорту. Суб’єкти господарювання області 

співпрацюють із всіма 28 країнами співдружності (офіційний вихід 

Великобританії з ЄС відбувся 31 грудня 2020 р.), а провідними партнерами  



є такі «локомотиви» Європи, як Франція, Німеччина, Іспанія, Нідерланди та 

Польща. 

Крім того, країни ЄС, а також європейські фінансові інституції,  

є основними іноземними інвесторами в економіку регіону.  В області працюють 

норвезькі компанії Scatec Solar та Pelagia AS, литовська BT Invest, французькі 

Lactalis та SOKA, італійсько-німецька Dyckerhoff, британська  Arcelor Mittal.  

Американські корпорації PepsiCo та Bunge через власні структури,  

що розташовані у Нідерландах, інвестують у розвиток виробництв на території 

Миколаївщини.  

Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський 

інвестиційний банк фінансуватимуть проєкт електрифікації залізничного 

напярму Долинська – Миколаїв – Колосівка вартістю  150 млн євро.  

Миколаївська область має міжрегіональні зв’язки із європейськими 

партнерами. Облдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування 

встановлено партнерські відносини (шляхом укладання угод про 

співробітництво) з 11 регіонами та містами Польщі, Хорватії, Болгарії, Італії, 

Греції, Литви, Румунії та Угорщини.  

Важливим напрямом двосторонньої співпраці є участь Миколаївщини  

у європейських програмах та проєктах. В рамках спільної операційної програми 

прикордонного співробітництва «Басейн Чорного моря 2014-2020» в області 

реалізуються 2 проєкти, спрямовані на розвиток підприємництва у сфері 

бджільництва та туризму. Місцеві громади регіону є учасниками проєктів 

ЄС/ПРООН щодо підвищення енергоефективності у багатоквартирних 

будинках.  

Європейським Союзом через Шведське агентство міжнародного розвитку 

реалізується «Програма для України з розширення прав і можливостей на 

місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», в рамках якої 

органам місцевого самоврядування надається підтримка у створенні і 

модернізації ЦНАПів та проводяться навчальні заходи. 

Крім того, в області успішно реалізуються проєкти в галузі освіти,  

що фінансуються Європейським Союзом: «Розвиток потенціалу підготовки 

учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної 

освіти та європейської інтеграції», «Структуризація співпраці щодо 

аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного 

письма на регіональному рівні України», «Програма Erasmus+ programme, Жан 

Моне Модуль «Управління в ЄС та політика європейської інтеграції». 

Спільна участь у проєктах ЄС, поглиблення двосторонньої торгівлі, 

налагодження нових та зміцнення існуючих контактів, реформи та гармонізація 

українського законодавства з європейським покликані «наблизити» Україну  



до Європи. Однак, Європа та Європейський Союз – це не про географію.  

Це, перш за все, про цінності: повага до людської гідності, свобода, демократія, 

рівність, верховенство права, права людини. Це світоглядні принципи,  

які є близькими та зрозумілими кожному українцю. Саме вони об’єднують нас з 

європейцями більше, ніж навіть закони чи міждержавні угоди. На основі цих 

принципів проводяться реформи – для нас самих. Адже всі ми хочемо жити в 

комфортній і безпечній країні, вільно подорожувати та навчатися, знати, що в 

державі діють єдині для всіх правила гри і для успіху потрібна лише власна 

наполегливість. Наразі це - картинка ідеальної України. Але в міру того, як ми 

будемо рухатися в цьому напрямі, вона буде ставати все більш і більш 

реальною. 


