
 

22-25 жовтня 2014 р. в м. Париж 

(Республіка Франція) відбулася 195-а 

сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО.  

 

22-25 жовтня 2014 р. в м. Париж (Республіка 

Франція) відбулася 195-а сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО. Відповідно до 

Указу Президента України від  14 жовтня 2014 р. №809 «Про делегацію 

України для участі в роботі  195-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО» участь у 

роботі зазначеної сесії взяв заступник начальника Науково-організаційного 

відділу Президії НАН України, заступник голови Національного комітету 

України з програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера"  П.М. Черінько. 

Представник України взяв участь в роботі Комісії з питань програми та 

зовнішніх відносин, зокрема, в  обговоренні ряду питань щодо  ініціативи 

ЮНЕСКО по Глобальних геопарках; розвитку ситуації в Автономній 

Республіці Крим; співробітництва в рамках тематичних та дослідницьких 

проектів. 

Проведені переговори та консультації з представниками: 

- Секретаріату програми МАБ щодо проходження біосферними 

резерватами ЮНЕСКО в Україні процедури періодичного огляду та 

інформування про результати проведення міжнародного семінару 

«Розвиток системи біосферних резерватів в Україні» (Ужанський 

національний природний парк, с. Ужок Великоберезнянського 

району Закарпатської області, 01-03 жовтня 2014 року);  

- НК МАБ Польської Республіки та Словацької Республіки щодо 

активізації міжнародного співробітництва в рамках транскордонного 

біосферного резервату ЮНЕСКО «Східні Карпати», зокрема, 

функціонування його Координаційної ради; 

- НК МАБ Румунії щодо посилення міжнародного співробітництва в 

рамках румунсько-українського біосферного резервату ЮНЕСКО 

«Дельта Дунаю», а також стану справ та перспектив створення 

транскордонного  румунсько - українського біосферного резервату 

ЮНЕСКО в Розточчі.  



Участь представника 

України у зазначеному заході 

сприяла посиленню авторитету 

України як активної та 

відповідальної країни-члена 

ЮНЕСКО, яка робить помітний 

внесок у діяльність цієї 

Організації, в тому числі, що 

стосується реалізації ініціатив з 

розширення міжнародного співробітництва у сфері науки, освіти і культури, 

зокрема  в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», та подальшій 

активізації і підвищенню  її ефективності в діяльності ЮНЕСКО, 

використанні програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" для забезпечення 

національних інтересів України, розширенню багатостороннього і 

двостороннього міжнародного співробітництва. 

За результатами виборів, що відбулися 13 листопада 2013 року в 

рамках 37-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО Україна  вчетверте 

обрана членом Виконавчої Ради ЮНЕСКО (на період 2013-2017 роки). 

Детальна інформація розміщена на сайті ЮНЕСКО-МАБ: 

http://en.unesco.org/events/195th-session-executive-board 

http://en.unesco.org/events/195th-session-executive-board

