
 

 

 

 

 

IV Міжнародна конференція з управління кордонами 

23-24 листопада 2021 року, гібридна подія 

Програма 
Вівторок, 23 листопада 2021 

Час (EET) Пункт програми 

09:30 –  10:00 Реєстрація учасників у Києві 

09:45-10:00 Технічна перевірка для онлайн учасників 

Відкриття конференції                   Модератор: пан Борут Ержен 

10:00 – 11:00 Вітальне слово: 
 ДПСУ: генерал-майор пан Сергій Дейнеко, Голова Державної прикордонної 

служби 
 Міжнародний центр з розвитку міграційної політики (МЦРМП): пан Мікаель 

Шпінделеггер, генеральний директор 
Головні доповіді: 

 Генеральний директорат з Європейської політики сусідства та переговорам 
щодо розширення (DG NEAR): пан Франсіско Гастелу Месквіріс, начальник 
відділу міграції 

 Представництво Європейського Союзу в Україні: пан Ксав’є Камю, Керівник 
відділу Належне управління та верховенство права 

 EUAM: пан Антті Юхані Хартікайнен, Голова місії 

Тематичний круглий стіл І: Роль Управління кордонами як активатора розвитку та гаранта безпеки           
Модератор: пані Моніка Вебер          Доповідачі: пані Вікторія Старкій 

11:00 – 13:00  11:00-11:15 пані Арабель Бернеккер-Тіль: «Зменшення ризиків та оптимізація 
підтримки в проєктах з управління кордонами, з використанням принципу «Не 
завдай шкоди»,  

 11:15–11:30  Україна: полковник Андрій Віхтюк, директор Департаменту 
організації роботи, планування та контролю Адміністрації Державної 
прикордонної служби України 

 11:30–11:45 Чеська Республіка: пан Лукаш Вілім, «Розвиток та роль 
кіберзлочинності у сфері прикордонної безпеки» 

 11:45-12:00 Ліван: майор Сальваторе Дігесу, «Сили безпеки та місцеві громади 
разом заради безпечних кордонів» 

 12:00-12:15 FRONTEX: пані Моніка Лаурінавічюте, голова Координаційного 
офісу, «Реагуванні на нові загрози: від нарощування потенціалу до 
оперативного реагування» 

 12:15 – 12:30 МЦРМП, пан Мартійн Плуїм, директор, Міграційні діалоги та 
співробітництво: «Управління кордонами та розвиток» 

 питання та відповіді  
13:00 ГРУПОВЕ ФОТО та Завершення першого дня  



 

 

середа, 24 листопада 2021  

Час (EET) Пункт програми  

Тематичний круглий стіл II: Інформаційний потік в контексті управління кордонами:  Необхідність 
посилити та впорядкувати інформаційний потік між суб’єктами управління кордонами?       
Модератор: пан Тоні Міхайтоая           Доповідачі: пані Чолпон Керімбаєва 

09:45 –  10:00 Технічна перевірка                                               

10:00 – 12:15  10:00-10:15 Ліван: бригадний генерал Юсеф Хаддад – Ліванські збройні сили, 
голова Комітету прикордонного контролю: «Гібридні виклики на кордоні - 
погляд Лівану» 

 10:15-10:30  Молдова, пан Росян Василой, керівник прикордонної поліції: 
«Потік інформації в контексті управління кордонами: досвід прикордонної 
поліції Молдови та шляхи розвитку в майбутньому» 

 10:30-10:45  Йорданське Хашимітське Королівство, підполковник Абдулла Аль-
Шаяб: «Інтегроване управління кордонами в Йорданському Хашимітському 
Королівстві» 

 10:45–11:00 Пакистан: пан Афтаб Хайдер – головний виконавчий директор 
Єдиного вікна Пакистану: «Підхід «єдиного вікна» для інтегрованого управління 
кордоном – Єдине вікно Пакистану як приклад» 

 11:00–11:15 Швеція: пані Вероніка Блікст, KGH Global Consulting, Менеджер з 
питань безпеки та виконання: «Обмін інформацією IRL – перехід від розмови до 
дії» 

 11:15–11:30 Україна: полковник Андрій Простаков, помічник Голови ДПСУ и з 
питань обміну інформацією: «Розвиток обміну інформацією між суб’єктами 
інтегрованого управління кордонами в Україні»  

 11:30-11:45  Туніс: капітан Вассім Каді, Національна гвардія: «Механізми обміну 
інформацією та координації прикордонної служби Тунісу» 

 питання та відповіді  

Завершальна сесія 

12:50 – 12:30  МЦРМП: пан Борут Ержен, Керівник програми управління кордонами та 
безпекою – висновки, підсумки та майбутні кроки 

 ДПСУ:   полковник Андрій Віхтюк, директор Департаменту організації роботи, 
планування та контролю  

12:30 Завершення конференції 

Конференція проходитиме англійською мовою з синхронним перекладом на французьку, 
російську та українську мови. Захід буде проведено із застосуванням платформи Webex і 
записано для подальшого використання. Записи, фотографії/скріншоти дозволені протягом 
конференції для створення медійного контенту МЦРМП.  


