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ПРОГРАМНІ ПОЛОЖЕННЯ НОМІНАНТІВ 

Вибори Національного координатора УНП 

Вдовенко Юрій (ГО «Центр транскордонного співробітництва»)  
Коротка біографічна довідка 

Член Керівного комітету ФГС СхП. Національний координатор 2019-2020 рр. Координатор 
робочої групи 2 «Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС» ФГС СхП 2016-2017 рр. 
Сфери інтересів: європейська інтеграція, транскордонне співробітництво, місцевий економічний 
розвиток, публічно-приватне партнерство. Член Громадської ради при Міністерстві закордонних 
справ, консультант Офісу розвитку малого та середнього підприємництва Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України, участь в реформі місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади. Кандидат економічних наук, доцент. Автор 
понад 90 наукових, аналітичних та популярних праць. 

Як Ви бачите свою діяльність на посаді Національного координатора? 



Після завершення проекту «Громадська синергія» та в умовах реформування ФГС СхП вдалось 
забезпечити сталу діяльність УНП. Поточний проєкт «Підтримка діяльності УНП ФГС 
СхП»  фінансується ФГС СхП та Європейською Комісією. 

Лишається незмінною необхідність забезпечення координації діяльності керівного комітету та 
робочих груп Платформи, організаційного забезпечення діяльності Платформи, представлення 
інтересів Платформи у ФГС СхП, участь у його роботі, представництва Платформи у відносинах 
з органами влади України, країн-учасниць СхП, інституціями ЄС, засобами масової інформації, 
іншими зацікавленими особами. 

Ключові завдання: 

- запуск процесу оцінки виконання та оновлення Стратегії;  

- пошук додаткових ресурсів для підтримання діяльності платформи; 

- розширення партнерських відносин з іншими національними платформами ФГС, у 
першу чергу грузинською та молдовською; 

- нарощування зв’язків з стейкхолдерами, задовлення їх потреб в аналітично-
інформаційних продуктах, що можуть готуватися членами платформи;  

- посилення активності УНП у ФГС СхП, просування українських питань до його порядку 
денного.  

Як Ви бачите стратегію розвитку УНП на наступний рік?  

- оцінка виконання Стратегічного плану розвитку УНП на 2017-2020 рр.; 

- розробка Стратегії на 2021-2023 рр.; 

-  інформаційні кампанії для членів УНП щодо політики СхП, ФГС СхП, УНП ФГС СхП, 
популяризація Платформи з урахуванням національних та регіональних особливостей; 

- формування аналітичних та інформаційних продуктів, що сприятимуть посиленню 
інтересу з боку громадян, стейкхолдерів, експертного середовища до УНП та СхП;  

- посилення експертного та аналітичного потенціалу членів УНП, концентрація на 
діяльності у рамках тематичних пріоритетів СхП після 2020 року; 

- започаткування діалогу щодо майбутнього формату А3 (країни-підписанти Угод про 
асоціацію: Грузія, Молдова, Україна). 

 

До переліку кандидатів 

 

 

Гуменюк Олександра (ГО “Європейсько-українське енергетичне 

агентство”) 
  
Коротка біографічна довідка: 

Свою кар’єру розпочала юристом, пізніше отримала другу вищу економічну освіту, а в 2014 році 
успішно закінчила аспірантуру отримавши диплом кандидата економічних наук. В період 2014-
2017 рр на посаді директора міжнародних проектів в громадській організації  «Гарні справи» 
впровадила декілька міжнародних проектів у співпраці з партнерами з Грузії та Молдови щодо 
виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС в сфері управління відходами. В 2017 році 
Олександра Гуменюк була обрана координаторкою РГ3 УНП ФГС СхП, що дало великий досвід 
управління в складі Керівного Комітету УНП. 

Починаючи з 2018 року пані Гуменюк очолює Європейсько-українське енергетичне агентство, 
яке вже 11 років є ефективною платформою для реалізації масивного потенціалу 



енергоефективності та відновлюваної енергетики, дотримуючись вимог ЄС в рамках Угоди про 
асоціацію, співпрацюючи з діловою спільнотою України, підвищуючи інформованість 
громадськості, а також шляхом впливу на енергетичну політику органів державної влади 
України. На рахунку Олександри Гуменюк в ЄУЕА два міжнародні проекти, 6+ міжнародних 
конференцій та 7500+ підписників. 

Директор Європейсько-українського енергетичного агентства, член РГ3 УНП ФГС СхП  

Як Ви бачите свою діяльність на посаді Національного координатора?  

Посилити голос УНП ФГС СхП в інформаційному полі України, ЄС та країн Східного партнерства 
шляхом висвітлення новин, подій, надісланих листів та позицій в інформаційному полі, участь в 
місцевих та міжнародних заходах, професійних дискусіях, використовуючи доступні безкоштовні 
канали комунікації (власний сайт, сайти партнерів в Україні та закордоном, соціальні мережі, 
прес-конференції, ньюслеттер та зустрічі з журналістами) 

Надання інформаційної підтримки членів платформи, не лише тих хто реалізує проекти за 
регрантингом. 

Провести стратегічні зустрічі зі стейкхолдерами з метою налагодження діалогу та співпраці. 
Теми і конкретні цілі зустрічей та ключові суб’єкти зустрічей будуть визначені спільним 
рішенням Керівного Комітету. 

Провести зустрічі з донорами з метою посилення фінансової спроможності громадянського 
суспільства для проведення незалежної діяльності та моніторингу державної політики. 

Знайти додаткові можливості для посилення візуального сприйняття УНП ФГС СхП (придбати 
брендований банер). 

Як Ви бачите стратегію розвитку УНП на наступний рік?  

Візія стратегії: 

Стати найвпливовішою платформою громадської експертизи та аналітики по тематичним 
напрямкам 5 РГ УНП ФГС СхП. 

Платформа громадянського суспільства №1 в Україні за чисельністю членів та потужністю їх 
діяльності. 

Впливати на державну політику України щодо Європейської інтеграції та ролі України у 
співпраці з країнами Східного партнерства та посилення голосу громадянського суспільства в 
діалозі з Українською владою. 

Впливати на зовнішню політику ЄС Східного партнерства щодо Європейської інтеграції та 
посилення голосу громадянського суспільства України та Східного партнерства в діалозі з 
інституціями ЄС. 

Стати ініціатором та постійним авторитетним учасником законотворчого та регуляторного 
процесу, участі в розробці стратегічних документах. 

Сприяти розвитку громадянського суспільства та його спроможності для розвитку незалежної 
експертизи та моніторингу політичних рішень в Україні та ЄС, щодо Східного партнерства. 

До переліку кандидатів 

 

Мінкін Ярослав (ГО “Молодіжна організація “СТАН”) 
Коротка біографічна довідка  

Громадський діяч та культурний медіатор, фахівець із розбудови міжкультурного діалогу в 
Україні. Ярослав ініціював понад 1000 солідарних дій, мистецьких інтервенцій, акцій прямої дії 
та кампаній на захист суспільних інтересів. Отримав ступінь магістра в Інституті лідерства та 
управління Українського Католицького Університету, робив дослідження в країнах ЄС та 



Східного партнерства в межах програм Prague Civil Soceity Center (Чехія) та EaP Cultural Program 
(ЄС), вивчав досвід молодіжних центрів та організацій в межах програм підтримки молодих 
лідерів International Visitors Leadership Program (США) та Civil Society Fellowships Programme 
(ЄС), працював зовнішнім консультатном по Україні в глобальному проекті The Cultural Value 
Project (ЄС, США, Велика Британія) та в інноваційних проектах Goethe Institute Kyiv. Співавтор 
видання Посилення ролі молодого покоління у процесах прийняття політичних рішень. 

В 2018-19 роках обіймав посаду координатора РГ4 “Контакти між людьми” Української 
національної платформи ФГС СхП для представлення України на міжнародній арені. Як пушер 
культурного розмаїття і поваги до прав людини Ярослав тривалий час працював над 
демократизацією культурної політики на Донбасі та в Україні вцілому. У березні 2014 року в 
зв’язку з професійною діяльністю був визнаний на Донбасі «ворогом народу» за участь у 
громадському секторі Луганського Євромайдану та змушений покинути Луганськ та розпочати 
громадську діяльність у Івано-Франківську. 

З 2015 року Ярослав Мінкін координує освітні, культурні та дослідницькі ініціативи Молодіжної 
організації “СТАН”, працює в якості незалежного експерта та тренера з неформальної освіти, 
розробляє та впроваджує освітні програми в сфері партисипативної демократії та 
міжкультурного діалогу, культурного розмаїття та недискримінації, картування громади та 
культурного розвитку міст, прав людини та арт-активізму. 

Як Ви бачите свою діяльність на посаді Національного координатора? 

Активізація нових потенційних членів УНП, залучення активних членів платформи до 
міжгрупових кластерів, наприклад "Молодь та Довкілля" тощо). 
Як Ви бачите стратегію розвитку УНП на наступний рік? 

Я вважаю, що діяльність УНП має дедалі йти в регіони. Міцна позиція платформи має базуватися 
на експертизі всеукраїнського рівня, яка має підгрунтя в регіонах. Хочу бачити УНП впізнаваною 
дієвою платформою на рівні кожної області України. Акцент має йти не тільки на пріоритети РГ, 
але й виконанні крос-секторальних пріоритетів. Бо саме крос-секторальний приоритет отримав 
найнижчу оцінку щодо виконання Україною. 
До цього я б акцентувався на формуванні внутрішніх крос-групових коаліцій задля розробки 
спільних ініціатив та отримання фінансування з зовнішніх джерел. 

До переліку кандидатів 

 

Павленко Олена (Аналітичний центр DiXi Group) 
Коротка біографічна довідка 

Олена має 17 років досвіду роботи в енергетичному секторі України. Вона керує командою до 20 
осіб, відповідає за імплементацію проектів, що реалізовуються аналітичним 
центром DiXi Group (більш ніж 15 проектів протягом 2013-2018), частина з яких стосується 
імплементації Угоди про Асоціацію в енергетиці, посилення прозорості та підзвітності в 
енергетичному секторі, інтеграції енергетичних ринків між ЄС та Україною. 

Олена є членом Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, 
представляючи громадськість. Також, Олена Головою Глобальної Ради коаліції 
організацій PWYP (Публікуй, що платиш), яка охоплює більш ніж 50 країн і налічує більше 100 
членів. Олена є також членом Правління Офісу українських аналітичних центрів у Брюсселі. 

Як керівник організації, Олена забезпечує зв’язок з іншими зацікавленими сторонами – у тому 
числі, урядом та парламентом. Олена була відповідальна за адвокацію таких законів як Закон 
про ринок газу, Закон про Національну комісію з регулювання енергетики та комунальних 
послуг, Закон про забезпечення прозорості у видобувному секторі.  

Олена працювала як державний службовець в 2004-2008 роках у Секретаріаті Президента 
України. Вона була відповідальна за підготовку виступів Президента в економічних питаннях, 
співпрацювала зі Спеціальним уповноваженим України з питань енергетичної безпеки. 

http://stan.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/strengthening-the-role-of-new-generation-in-decision-making-process.pdf
https://eu-ua-csp.org.ua/
https://www.pwyp.org/members/
https://ukraine-office.eu/


Олена має ступінь кандидата політичних наук, захищала кандидатську роботу в 2008 році на 
тему впливу зовшнішньополітичних факторів на енергетичну безпеку України. 

Олена має досвід в організації тренінгів, круглих столів, інших заходах з залученням 
зацікавлених сторін, зокрема представників уряду, журналістів, громадськості, іноземних 
експертів.  

Як Ви бачите свою діяльність на посаді Національного координатора? 

У Національного координатора є подвійна задача: розбудовувати коаліцію всередині країни і 
забезпечувати ефективну комунікацію української платформи з іншими платформами та на 
загальноєвропейському рівні. Для національного координатора є означає постійний доступ і 
координація як з українськими організаціями, так і з організаціями країн Східного партнерства 
та органами ЄС. 

Оскільки сьогодні в ЄС започатковано новий стратегічний курс розвитку – Європейський 
Зелений Курс – дуже важливо, щоб співпраця ЄС із країнами Східного партнерства, у тому числі 
з організаціями громадського сектору, враховала цю стратегію. Завданням національного 
координатора має бути робота з європейськими інституціями для того, щоб Європейський 
Зелений Курс (який включає в себе цілий спектр економічних, соціальних, екологічних та інших 
реформ) мав своє поширення і в програмах та цілях співпраці з ОГС Східного партнерства. 

Для ефективної співпраці між громадськими організаціями та іншими стейкхолдерами (влада, 
бізнес та ін) громадськість повинна мати доступ не лише до ресурсів, але і до знань. Якщо 
громадські організації зможуть диктувати порядок денний реформ, у тому числі за підтримки ЄС, 
шанс для їх якісної реалізації зростатимуть. Завданням національного координатора має бути 
створенням умов, коли українські громадські організації матимуть змогу безперешкодно 
отримувати доступ до навчання, тренінгів та професійних дискусій щодо реформ, які 
відбуваються в ЄС і які також стосуються реформ в Україні. 

Україна залишається однією з пріоритетних країн для ЄС у співпраці. Цього досягнуто в тому 
числі силами якісної та ефективної роботи координаторів УНП. Завданням національного 
координатора має бути збереження всіх уже досягнутих результатів і продовження курсу, який 
дозволить залишати Україну серед пріоритетів співпраці ЄС з країнами Східного партнерства. 
При цьому саме громадські організацію мають залишатись основою діалогу, взаємної довіри та 
позитивного тиску на український уряд для продовження реформ.  

Як Ви бачите стратегію розвитку УНП на наступний рік? 

УНП і УС ПГС мають великий потенціал до розширення співпраці. Минулого року розпочався 
процес переговорів, як можна знайти більше точок дотику, однак станом на сьогодні цей діалог 
уповільнився. Було б добре відновити таке обговорення і спробувати визначити, де обидві 
платформи можуть більше посилити один одного. 

УНП об’єднує багато громадських організацій із різними напрямками роботи. Можливо, є сенс 
спільно обговорити, як можна посилити співпрацю на горизонтальному рівні – між 
громадськими організаціями. Тоді у рамках УНП можна буде створювати спільні проекти, які б 
покривали відразу кілька тематичних напрямків. 

УС ПГС має досвід регулярних зустрічей спільно з віце-прем’єр-міністром (міністеркою) з 
європейської інтеграції. УНП має інструмент залучення громадських організацій до засідань 
Комітету з європейської інтеграції. Можливо, варто ще більше розширити інструменти діалогу з 
органами влади та членами УНП – наприклад, через додаткові спільні ініціативи разом із 
Міністерством закордонних справ.      

До переліку кандидатів 

 

 



Вибори Координатора Робочої групи 1 «Демократія, права 

людини, належне урядування та стабільність»  

Дзундза Ростислав (ГО «Бюро соціальних та політичних розробок») 
Голова правління Бюро соціальних та політичних розробок 

2018 засновник Платформи децентралізації соціальних сервісів в країнах Східного Партнерства, 
що передбачає об'єднану роботу з питань соціального діалогу, розвитку соціальних сервісів та 
протидії дискримінації, координатор сектору соціальний Дорадчої групи зі сталого розвитку, що 
є тимчасовим консультативно-дорадчим органом створеного відповідно до статті 299 Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС,  Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України 
та  Міністерстві закордонних справ України. 

Керівник проекту «Соціальне партнерство заради рівності» Аналіз рівності та недискримінації 
на робочому місці та регулювання у сфері доступу до зайнятості, соціальних послуг та соціального 
забезпечення в Україні, Молдові, Грузії та Вірменії. Експерт в сфері рівність та недискримінація 
в галузі зайнятості, соціальної політики та послуг Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС – української частини двостороннього органу громадського контролю за виконанням 
Угоди, створеного відповідно до ст 476 Угоди - викладені в дослідженні «Від цілей до результатів: 
виконання Угоди про асоціацію очима стейкхолдерів» 

2016-2017 Координатор проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада» 
підтриманого Представництвом дитячого Фонду ООН (UNIСEF) в Україні, спрямовано на 
покращення діяльності окремих територіальних громад (ОТГ) у соціальній сфері, надання їм 
методологічної та технологічної підтримки, удосконалення механізмів моніторингу та оцінки 
використання коштів у рамках програмно-цільового методу фінансування та Проекту «Практики 
роботи Мінсоцполітики із забезпечення рівності жінок і чоловіків на ринку праці в контексті 
імплементації відповідних директив ЄС» за підтримки «Громадської синергії», співзасновник 
Коаліції «За рівність у праці», участь в розробці Звіту УС ПГС Україна-ЄС щодо оцінки 
результатів окремих положень угоди про асоціацію в сфері дотримання рівності та 
недискримінації в галузі занятості, соціальної політики та праці. Учасник Коаліції на захист 
громадянського суспільства в Україні (CSC) яка об'єднує зусилля неурядових організацій для 
консолідованої протидії як окремим загрозам, так і спробам наступу на громадянське суспільство 
та свободу об’єднань в Україні. 

   2015-2016 керівник проекту «Сильніше разом: новий соціальний діалог у Східному 
партнерстві», «Прогресивні реформи, прогресивне громадянське суспільство» Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства та «Громадська підтримка реформи системи 
соціальних послуг в Україні; що фінансується Європейським Союзом. Координатор проекту: 
«Оцінка процесів реформування соціального сектору в Україні» та «Аналіз законодавчих та 
стратегічних документів у сфері соціальної реформи» за підтримки представництва ЮНІСЕФ в 
Україні. Експерт ВБО «Час Життя Плюс» що  надає всебічну підтримку для ВІЛ-позитивних осіб.  

    2014-2015. Координатор Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, РГ «Зайнятість, 
трудові права, безпечні та здорові умови праці, соціальна політика», член громадських рад 
Комітету у закордонних справах Верховної Ради України при Міністерстві охорони здоров’я та 
Міністерстві соціальної політики України. Експерт Координаційно-експертної ради з питань 
соціальної політики Науково дослідницького Інституту праці та зайнятості населення МСП та 
НАНУ. Голова правління Бюро соціальних та політичних розробок - об’єднання незалежних 
експертів задля реформування соціальної політики України з метою забезпечення соціальної 
справедливості та сталого розвитку. 

   Участь в реалізації Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 
роки. За результатами конкурсу Бюро  реалізувало проект «Активний «срібний вік» в м. Києві» 
(інформаційний та навчально-просвітницький проект з організації сучасних форм надання 
соціальної підтримки людям похилого віку)  та продовжує роботу з цільовою групою літніх людей 
в м. Києві, що є вразливою групою до COVID-19 та потребує особливої уваги і піклування.   
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Координатор РГ «Свобода, юстиція, права людини»  Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС   www.eu-ua-csp.org.ua   

 2019. Керівник проєкту "Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування 
професійного та особистого життя працівників" підтриманий Міжнародниим 
Фондом«Відродження» актуально розробляється Концепція імплементації стандартів ЄС 
збалансування професійного та особистого життя працівників, що узагальнюватиме як 
міжнародні стандарти у цій сфері та практику їх впровадження окремими державами, а також 
враховуватиме соціально-економічні можливості України на сучасному етапі розвитку, 
гендерний баланс, дотримання принципу недискримінації, який поєднав би усі відомі на 
сьогодні форми поведінки, що порушує недоторканність приватного життя особи, як-то булінг, 
мобінг та харасмет. 

До переліку кандидатів 

 

 

Вибори Координатора Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та 

наближення до політик ЄС» 

Коссе Ірина (Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій) 
 

Координатор проєктів та аналітик Інституту економічних досліджень та політичних 
консультацій (ІЕД) http://www.ier.com.ua/  

Закінчила Донецьку державну Академію управління (1998), магістерські програми з 
економіки Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» (2002) та Університету 
Ратгерс в США (Rutgers, The State University of New Jersey) у 2004 році. Працювала викладачем 
економіки в університетах США, редактором та менеджером продукту в "Інтернет Сек’юрітіз, 
Інк." (київський офіс), зараз працюю аналітиком та координатором проектів в Інституті 
економічних досліджень та політичних консультацій. Сфери інтересів - впровадження Угоди про 
асоціацію Україна-ЄС, розвиток громадянського суспільства, економіка енергетичного, 
транспортного сектору, охорони здоров'я. В 2016-2019 роках керувала проєктом «Просування 
реформ в регіони», який залучав регіональні організації громадянського суспільства в 
моніторинг та обговорення впровадження проєвропейських реформ в Україні. Зараз є 
керівником проєктів «Підтримка діяльності УНП» (червень 2020 – січень 2021) та 
«Громадськість за демократизацію» (жовтень 2020 – вересень 2023).  

ІЕД є членом РГ2 УНП з 2011 року. Відповідно, я була делегатом РГ2 майже всіх щорічних 
Асамблей ФГС СхП з 2011 року, за винятком двох, тому добре знаю структуру Форуму і питання, 
над якими він працює.  

В якості координатора РГ2 планую покращити комунікацію в групі, ініціювати обговорення 
важливих питань з тематики групи, посилити адвокацію напрацювань членів групи – через 
звернення, позиційні документи, зустрічі зі стейкхолдерами, участь в тематичних панелях 
представників групи. Другий напрямок діяльності – залучення нових членів в РГ2, особливо 
серед регіональних організацій. В зв’язку з реформою децентралізації регіональні дослідження 
та активності набувають особливої ваги, тому залучення таких членів збагатить дискусію в групі, 
а РГ2 УНП може виступити чудовим дискусійним майданчиком для винесення регіональних 
питань на національний рівень.     

До переліку кандидатів 
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Куропась Ірина (Громадська спілка “Агенція місцевого економічного 

розвитку Яворівщини”) 
Сертифікована тренерка з управління циклами проектів ЄС, фахівець зі зв'язків з громадськістю 
та міжнародних відносин. Делегатка ФГС СхП 2020-2021. 
Досвід роботи 

2015-по сьогоднішній день-проектна менеджерка Агенції місцевого економічного розвитку 
Яворівщини 
2016-2019-радниця на громадських засадах міського голови м.Яворова. 
2013-2015-заступниця голови громадської організації «Громадська рада «ЯВОРІВЩИНА»». 
Головний редактор районної газети «Рідна Яворівщина». 
2007-2014-відділ міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
2007-аташе І Територіального Департамент Міністерства закордонних справ України. 
Освіта 

2016-навчання для тренерів «Управління циклами європейських проектів», що реалізовується в 
Україні Інститутом Європейської Політики 
2015-2016-учасниця програми «Школа дієвих практик ЄС» (CiSEP), що реалізовується в Україні 
Інститутом Європейської Політики 
2014-учасниця програми інноваційного підходу до державного управління «Good Governance» 
Львівської бізнес школи в Українському католицькому університеті. 
2001-2006-Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет міжнародних 
відносин за спеціальністю “Міжнародні відносини”, здобула кваліфікацію політолог-
міжнародник, перекладач. Диплом з відзнакою. 
Публікації 

Проблеми розвитку європейської проєктної культури та стратегування у сільських громадах, 
2020 

Врахування впливу процесів євроінтеграції в стратегічному аналізі сільських обєднаних 
територіальних громад, 2020 

Комунікаційна стратегія громади: тренд чи необхідність, 2020 

Комунікаційний ресурс об’єднаних територіальних громад (на прикладі аналізу фейсбук-
сторінок сільських ОТГ Карпатського регіону),2019 

Транскордонна співпраця між США і Канадою: вплив подій 11 вересня 2001 р. , 2012. 

Особливості розвитку транскордонної співпраці у країнах Північної Америки та Європи, 2011 

Економічні союзи Європи та Америки, 2009 

Основні підходи до визначення поняття «кордон»,2007 

Персональні навики                                                               Професійні навики 

 

 відповідальність 

 комунікабельність 

 пунктуальність 

 вміння працювати у команді 

 стійкість до стресових ситуацій 

 командний лідер 

 уважність до деталей 
 

 

 управління проектним циклом 

 PR, комунікація та налагодження 
партнерств 

 ведення переговорів 

 організація подій 

 проведення тренінгів 

До переліку кандидатів 

 



Вибори Координатора Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату 

та енергетична безпека»   

Гаврилюк Руслан Борисович Національний екологічний центр України 
Коротка біографічна довідка  

Дата народження: 22.09.1977. Проживаю у  м. Київ. 

Освіта: вища. 1994–1999 рр.–  Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, 

геологічний факультет. Кваліфікація: магістр гідрогеології та інженерної геології 

Кандидат геологічних наук, за спеціальністю «гідрогеологія» (2014). Тема дисертаційний 

досліджень присвячена проблемі нафтохімічного забруднення підземних вод на території 

України. 

Наукова діяльність: 

2002–2006 – молодший науковий співробітник, 2006–2015 – науковий співробітник, з 2015 – по 

теперішній час  – учений секретар Інституту геологічних наук НАН України. 

2015 – по теперішній час – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.162.05/К 26.162.05.  

2017 – вчений секретар секції «Екологія» Комітету державних премій України в галузі науки і 

техніки. 

Автор біля 100 наукових та аналітичних публікацій, участь у більш ніж 30 наукових та науково-

практичних конференціях. 

Громадська діяльність: 

з 2012 р. – волонтер та експерт Національного екологічного центру України. 

2016–2017 – голова Київського місцевого відокремленого підрозділу НЕЦУ «Вітер змін». 

з лютого 2017 – член Ради Національного екологічного центру України. 

з жовтня 2017 – голова Національного екологічного центру України. 

з 2018 р. – член міжурядової Комісії по сталому використанню та охороні річки Дністер.  

2018–2020 рр. – делегат ФГС СхП. 

з липня 2019 р. – координатор РГ3 УНП ФГС. 

Координатор та учасник проектів в сфері екологізації гідроенергетики, запровадження 

екосистемного підходу та екосистемних послуг в процедури ОВД та СЕО, оцінки впливу на 

довкілля тваринницьких ферм, сталого розвитку транспорту, енергоефективності та 

енергозбереження тощо. 

Як Ви бачите свою діяльність на посаді Координатора Робочої групи? 

Ініціатива Східного партнерства знаходиться на важливому етапі формування майбутньої 

політики, ключовим елементом якої має стати досягнення довкільної та кліматичної стійкості. 

Така ціль чітко корелюється з новим курсом Європейського Союзу – European Green Deal, мета 

якого зробити європейський континент кліматично-нейтральним до 2050 року.  В таких умовах 

роль координатора вбачаю у посилені спроможності РГ3 впливати на процеси в Україні, 

сприяючи долученню нашої країни до європейських процесів зеленої трансформації та контролю 

їх втілення. Це передбачає посилення аналітичної та адвокаційної роботи, розширення кола 

залучених організацій громадянського суспільства. 

 У сфері обов’язків, як координатора Робочої групи, будуть: організація дистанційної роботи РГ3 

в умовах пандемії спричиненої COVID-19, проведення засідань РГ3, в тому числі розширених чи 



спільних з іншими РГ, формування планів діяльності РГ3 та звітування, підготовка 

листів/звернень тощо,  координація зовнішніх контактів, просування спільних рішень РГ3. 

Як Ви бачите стратегію розвитку РГ3 на наступний рік?  

Включення до ключових цілей нової політики Східного партнерства необхідності досягнення 

довкільної кліматичної стійкості означатиме визнання цих питань крос-секторальними. Саме на 

такій необхідності протягом останніх років наголошували члени РГ3 УНП та Форуму загалом, що 

відображено в численних зверненнях та документах. Посилення ролі довкільних та кліматичних 

питань в діяльності УНП для більш ефективного впливу на владу та врахування цих питань в 

різних секторах державної політики, в тому числі в енергетиці та транспорті, має стати основною 

метою діяльності РГ3 на наступний рік. 

Відповідно стратегічними напрямами діяльності РГ3 мають стати: 

 Посилення експертного потенціалу шляхом залучення до роботи експертів з організацій-

учасників. 

 Підготовка аналітичних документів з питань імплементації політики Східного 

партнерства в частині досягнення довкільної та кліматичної стійкості на національному 

рівні, в тому числі в частині енергетичного переходу, сталого транспорту,  тощо. 

 Підготовка звернень до органів влади щодо проблемних питань із пропозиціями щодо їх 

вирішення. 

 Залучення до РГ3 нових організацій, зокрема такими, що займаються транспортними 

питаннями. 

 Підтримання зв’язків із регіональними та місцевими організаціями. 

 Просування пріоритетних напрямів діяльності Робочої групи до плану роботи РГ3 Форуму 

СхП.  

 Координація діяльності з РГ5 ПГС Україна-ЄС. 

Успішність вирішення поставлених задач залежить від комунікацій в рамках РГ3, а також з 

іншими робочими групами УНП та її керівництвом, з законодавчою та виконавчою гілками 

влади в Україні, з робочими групами національних платформ інших країн Східного партнерства, 

керівництвом Форуму, з РГ5 ПГС Україна-ЄС. Тому питання ефективних комунікацій 

залишається пріоритетним для розвитку РГ3.  

До переліку кандидатів 

 

 

Вибори Координатора  Робочої групи 4 «Контакти між людьми»   

Кульчицький Іван Іванович  ГО «Агенція Європейських Інновацій» 
Народився у 1956 році, закінчив у 1977 році Львівський національний університет. Тривалий час 
працював на викладацьких та наукових посадах у Львівському національному університеті. З 
2004 року є одним із провідних експертів щодо підготовки науково-технічних та інноваційних 
проектів на конкурси Рамкових Програм ЄС. Поточна позиція – керівник національного 
контактного пункту програми Горизонт 2020 за напрямком «Інформаційно-комунікаційні 
технології» та Президент ГО «Агенція Європейських Інновацій», яка є членом РГ4 УНП з 2011 
року. Є також представником від України у програмному комітеті ІКТ  програми Горизонт 2020.  
Має досвід реалізації більш як 30 міжнародних проектів, в т.ч. 10 проектів у Рамкових програмах 
ЄС. Реалізовано також два проекти за підтримки фонду «Відродження» та проєкту «Громадська 
синергія» і матеріали проєктів зараз використовуються для адвокації позитивних змін в наково-
технічній та інноваційній політиці України.  



На даний момент є одним із провідних експертів України у сфері інноваційного розвитку країни 
та цифризації суспільно-економічних процесів. 

Як Ви бачите свою діяльність на посаді Координатора Робочої групи?  

Спробую продовжити деякі позитивні моменти які вдалось зробити у 2019-2020 роках.  Створено 
електронний депозитарій групи (https://cutt.ly/xghKZuz), який тепер бажано наповнити 
корисною інформацією, а не тільки протоколи і плани групи. В пергу чергу хочу більш 
оперативно інформувати про пропозиції і документи від секретаріату  Форуму громадянського 
суспільства СхП з Брюсселя та відповідної РГ4 форуму, тобто щоб члени РГ4 УНП СхП були 
більше включені в обговорення тих процесів та питань, які обговорюються на рівні форуму. 
Незважаючи на іноді недостатню активність членів групи активізую збір думок, позицій та 
пропозицій в форматі опитування. Окрім засідань групи буду пропонувати проведення 
тематичних зустрічей за темами, які запропонують члени нашої групи. Буду інформувати членів 
групи про події які відбуваються у громадському житті України та про проблеми, які 
обговорюються у контексті тематики групи. Планую  також покращити інформаційний сервіс для 
членів групи з точки зору доступу до різних грантових можливостей.   

Як Ви бачите стратегію розвитку РГ4 на наступний рік?  

Необхідно наповнити новим змістом визначені пріоритети групи, якими є . 1)Неформальна 
освіта та мобільність, 2)Посилення ролі культури для усвідомлення ідентичності та вирішення 
конфліктів 3)Підвищення рівня медіа-грамотності та просування іміджу України 4) Просування 
громадянської освіти. Одним із стратегічним напрямків має стати долученість членів групи до 
процесів цифризації, які відбуваються в Україні, і які в значній мірі мають допомогти розвитку 
контактів між людьми.  Група мала б звернути увагу  на питання валідації інформації у мережах 
Інтернет, особливо у соціальних мережах.  І власне тут доцільно підвищити активність членів 
групи в соціальних мережах з тим щоб покращити міжрегіональну кооперацію і співпраці між 
громадськими організаціями України. 
Також доцільно підвищити активність членів в англомовному інформаційному просторі.   
Буду пропонувати активізувати співпрацю групи з Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством культури України, Міністерством молоді та спорту та Міністерством цифрової 
трансформації.  

До переліку кандидатів 

 

 

https://cutt.ly/xghKZuz

