
 
 

 

 

Порядок денний засідання двох  груп РГ4 УНП СхП та РГ6 УС ПГС  

 

Дата - 15 квітня  з 15.00 до 17.00 

Спосіб проведення  -  в системі ZOOM 

 

 

Основна мета засідання 

Обмінятись інформацією та пропозиціями щодо можливих тем співпраці та плану 

діяльності груп.  Обговорити актуальні питання, які важливі з точки зору членів груп. 

Знайти точки дотику між двома групами. Сформувати теми над якими будуть члени 

групи спільно працювати у 2021 році. 

 

 

Питання до взаємного обговоренні та інформування: 

 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Членство 

в групах  Назва ГО Тема виступу 

Соловйов 

Вячеслав 

Павлович 

РГ6 УС 

ПГС 

Суспільна служба 

України 

GAP-аналіз і PEST-аналіз як 

необхідна складова розвитку регіону 

Мінкін Ярослав 

РГ4 УНП 

СхП 

Молодіжна 

організація «СТАН» 

Підготовка міжнародного дня миру в 

Україні та зміцнення контактів між 

людьми. Хочу розповісти про те, що 

плануємо в гуманітарній сфері, щоб 

сприяти реінтеграції людей з 

окупованих територій 

Мельник 

Лариса 

Миколаївна 

Двох груп 

РГ6 та 

РГ4 

ГО Майдан 

м.Хмельницького 

1) Стратегування спільної взаємодії 

Платформ в підтримці регіональної 

політики щодо реалізації Рамки 

цифрової компетентності для 

громадян України. 2) ЗВернення до 

Європейського співтовариства щодо 

недопущення повномасштабної війни 

в УКраїні. 



Лазоренко 

Олена О. 

РГ6 УС 

ПГС 

Го Жіноча 

Професійна Ліга 

Запрошення до онлайн Презентації 

Брошури Ліги 21.04.21 на тему " 

Навчальні потреби жінок в Україні: 

аналітичний звіт дослідження " 

Олег 

Животовський 

Двох груп 

РГ6 та 

РГ4 

ГО Європейський 

вибір 

Створення Євростудій в регіонах для 

поширення ідей євроінтеграції та 

підвищення активності членів 

робочих груп УНП та УсПГс для 

посилення. Моніторингу, експертизи , 

проведення акцій прямої дії . 

Регіональні студії як резерв 

активності представників 

проєвропейських платформ. 

Кульчицький 

Іван Іванович 

Двох груп 

РГ6 та 

РГ4 

ГО Агенція 

Європейських 

Інновацій 

Інформація про діяльність КК УНП 

СХП; Перспективи участі у програмі 

Горизонт Європа та комунікація з 

урядовими стейкхолдерами; 

Довганик Леся 

Матвіївна 

РГ6 УС 

ПГС 

Агенція розвитку 

підприємництва 

жінок та молоді 

Сприяння розвитку інформаційної 

мережі для комунікації різних вікових 

категорій населення в умовах 

карантину 

Родіон Колишко 

РГ6 УС 

ПГС 

Інститут 

професійних 

кваліфікацій 

Основні напрями реформування 

професійної освіти та її інтеграція в 

систему освіти дорослих в Україні 

Умєров Муслім 

Серанович 

РГ4 УНП 

СхП 

Кримська проектно-

освітня платформа 

Q-hub 

Можливості для молоді з тимчасово 

окупованих територій, зокрема з 

Криму, а також для Херсонської 

області, що адміністративно межує з 

АР Крим. А саме: освітні можливості, 

можливості у сфері креативних 

індустрій, спорту та молодіжної 

політики. 

Галась Любов 

Федорівна 

РГ6 УС 

ПГС ЛОВ УФК 

Організація та проведення 

фестивалів в умовах пандемії 

 


