
 
ПРОТОКОЛ 

 Засідання Керівного комітету 
Української національної платформи ФГС СхП  

   
9 квітня 2021 року                                                                              
 
Місце проведення засідання:  онлайн на платформі Zoom 
Час засідання 14:00-16:00. 
 
 
ПРИСУТНІ: 
 
Члени Керівного комітету УНП: Юрій Вдовенко (Національний координатор УНП), Ростислав 
Дзундза (Координатор Робочої групи 1 «Демократія, права людини, належне урядування та 
стабільність»), Ірина Куропась (Координатор Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та 
зближення з політикою ЄС»), Руслан Гаврилюк (Координатор Робочої групи 3 «Довкілля, зміна 
клімату та енергетична безпека»), Іван Кульчицький (Координатор Робочої групи 4 «Контакти 
між людьми»), Світлана Внучко (Координатор Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та 
соціальний діалог»), Максим Корявець (радник з етичних питань, Координатор Робочої групи 
2 ФГС СхП «Економічна інтеграція та зближення з політикою ЄС»). 
 
Секретар УНП: Марина Гутгарц 
 
Інші учасники: Ірина Коссе (керівник проекту «Підтримка УНП», експертка Інституту 
економічних досліджень та політичних консультацій), Костянтин Михайличенко (менеджер 
грантів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій). 
 
Присутні всі члени Керівного комітету УНП, засідання вважається правомочним.  
 
Для розгляду був запропонований наступний проект Порядку денного: 
 
1. Планування діяльності на майбутнє: 
• представлення поданої заявки Форуму на фінансування  
• дії УНП в контексті поданої заявки на фінансування, яку інформацію донести до робочих 
груп 
• планування дій на 2021 рік 
2. Діяльність УНП 1-й квартал 2021 
• робота секретаріату УНП 1-й квартал 2021 року, які новини УНП   
• засідання РГ в 2021 році 
• оновлення сайту УНП    
3. Різне 

 розглянути організації на вступ до УНП: Рух ЧЕСНО та ГО Нова енергія.   

 заслухати етичного радника,  щодо виконання політики членства, також  з питань 
процедури прийняття членів, важливо надати фахову та конкретну відповідь Руху Чесно 

 розглянути питання реагування на лист до УНП від Секретаріату КМУ щодо пропозицій 
від УНП пріоритетів співробітництва України з ЄС на період до 2027 року 

 підсумки реалізації проектів Форуму (регрантинг протидії Ковід-19). 

 можливість  співпраці з новим складом УС ПГС. 

 питання пошуку фінансування 
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Проект Порядку денного схвалений (одностайно). 
 
 

1) Планування діяльності на майбутнє:  
 
СЛУХАЛИ: інформацію І. Коссе поданої заявки Форуму на фінансування 
ВИСТУПИЛИ: Ю. Вдовенко, І. Кульчицький, Р. Гаврилюк, М.Корявець 

 
І. Коссе надала інформацію КК що заявка та всі відповідні документи на фінансування 

подані Секретаріату Форуму вчасно. Отримана відповідь, що рішення буде протягом 
наступних 3 тижнів. Підписання контракту планується не раніше середини травня. 

І.Коссе представила подану заявку, розказала про заплановану діяльність, заплановані 
показники. 

І.Коссе повідомила КК, що проект «Підтримка УНП» за 2020 закінчений. Вчасно поданий 
звіт. Наступний проект ще не розпочато. І.Коссе запевнила КК, що Секретаріат УНП продовжує 
працювати у звичному режимі. Але, планувати підтримку ініціатив можливо лише після 
підписання контракту з Секретаріатом Форуму. 

 
І.Кульчицький запропонував сихронізувати інформацію про базу членства Форуму та 

УНП. Члени КК підтримали важливість цього питання та обговорили шляхи та можливості 
створення релевантних баз членства. Члени КК вважають, що це питання важливе для 
комунікації з членами та експертами, для налагодження партнерських контактів між членами 
платформи, для доступу до ре-грантингової програми Форуму.  

На думку  Р.Дзундзи до бази даних  котра є на сайті Форуму включено  всі організації  
котрі були делеговані, тобто брали участь  в Асамблеях,  згідно з "старої" політики членсва  
саме такі організації ( що були делегатами) мали право брати участь в регрантингу.  Він 
наголосив, що в 2019 році  введена в дію  нова  політика членства (  в тому числі і в УНП),  а 
також введено зміни  в положення про регрантинг (не вимагається участь в хоч одній із 
асамблей, але обов'язковим є членство в Національних платформах).  Р.Дзундза зауважив, що 
формує базу  членів саме Нацплатформа,  а не Форум, «обидві бази даних мають право на 
існування  та не потребують синхронізації,  інше питання чи всі організації члени відповідають 
вимогам  "нової" політики членства, а також, напевно в нашій базі є ті організації котрі вже не 
працюють чи не беруть діяльності в УНП  тому саме наша база УНП  потребує оновлення згідно  
вимог "нової" політики членства». 

Р.Гаврилюк поділився досвідом, як члени РГ3 Форуму оновлювали базу розсилки групи. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про поданий проект взяти до відома.  

М.Гутгарц провести верифікацію, підготувати інформацію про бази членства Форуму та УНП та 
до 23.04.2021 подати інформацію КК УНП 

Рішення прийняте одноголосно 

 

2.  Діяльність УНП 1-й квартал 2021 
 
 
СЛУХАЛИ: інформацію М.Гутгарц щодо звіту роботи секретаріату УНП 1-й квартал 2021 
року, які новини УНП;  
І. Коссе та М.Гутгарц щодо нового сайту УНП;  
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ВИСТУПИЛИ: І. Коссе та М.Гутгарц Ю. Вдовенко, І. Кульчицький, Р. Дзундза, 
М.Гутгарц представила членам КК УНП звіт роботи секретаріату УНП 1-й квартал 2021 року: 
результати, проведена діяльність. 
Члени КК позитивно оцінили звіт. Р.Дзундза запропонував даний звіт поширити на членів УНП. 
 
М.Гутгарц повідомила членів КК, що вже відбулися засідання РГ2 та РГ3, ведеться обговорення 
про засідання РГ4. 
 
І.Коссе надала інформацію КК УНП про етапи розробки нового сайту, про вимоги Секретаріату 
Форуму, на якому етапі розробка сайту на даний момент. Форум надав гайд створення сайту, 
було рішення, щоб сайти національних платформ були уніфіковані. І.Коссе повідомила, що 
готова структура сайту, заповнена інформація контентних сторінок, та скопійовано новини з 
діючого сайту після червня 2020. І.Коссе запевнила, що Секретаріат УНП до кінця 2021 року 
перенесе на новий сайт інформацію за попередні роки. 
 
М.Гутгарц представила новий сайт – які є розділи, який вигляд сайту. Запропонувала надавати 
членам КК свої побажання, коментарі. 
 

ВИРІШИЛИ:  

КК проведе тест сайту та представить коментарі. 

Рішення прийняте одноголосно.  

 
4. Різне 
 

 розглянути організації на вступ до УНП: Рух ЧЕСНО та ГО Нова енергія.   

 заслухати етичного радника,  щодо виконання політики членства, також  з питань 
процедури прийняття членів, важливо надати фахову та конкретну відповідь Руху 
Чесно  

 розглянути питання реагування на лист до УНП від Секретаріату КМУ щодо 
пропозицій від УНП пріоритетів співробітництва України з ЄС на період до 2027 
року.  

 можливість  співпраці з новим складом УС ПГС 

 питання пошуку фінансування 

 засідання КК Форуму 

 пропозиція від РГ4: "звернення до європейського співтовариства щодо 
недопущення повномасштабної війни в Україні" 

 
ОБГОВОРЮВАЛИ: 

- Прийняття в члени УНП   – ГО «Рух ЧЕСНО» та ГО «Нова енергія» 
- Заслухали радника з етичних питань М.Корявця щодо питань членства в УНП 

ВИСТУПИЛИ: М. Гутгарц, М.Корявець 
ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти в члени УНП ГО «Рух ЧЕСНО» в РГ1 
2. Прийняти в члени УНП ГО «Нова енегрія» в РГ3 

Рішення прийняті одноголосно 

ОБГОВОРЮВАЛИ: 
Підсумки реалізації проектів Форуму (регрантинг протидії Ковід-19). 
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Члени КК УНП обговорили, які проекти від України було підтримано. Р.Дзундза зауважив, що 
на сайті Форуму недостатньо інформації про результати проектів. І.Кульчицький відмітив, що 
СТАН (члени РГ4) активно залучили до виконання проекту майже половину групи. Проект 
обговорювався на внутрішніх комунікаційних ресурсах групи. 
Р.Гаврилюк повідомив, що зробив запит щоб U-Cicle (РГ3) підготували інформаційне 
повідомлення про результати їх проекту для членів УНП. 
І.Кульчицький запропонував, що він звернеться до «Детектор-медіа», щодо надання 
інформації про проект. 
С.Внучко поінформувала членів КК про процедуру відбору проектів. 
Р.Дзундза запропонував звернутися до всіх трьох організацій, які виконували проекти ре-
грантингу Форуму протидії Ковід-19, щоб вони надали інформацію про проекти для 
розміщення на інформаційних ресурсах УНП. 
ВИРІШИЛИ: 

Члени КК звертаються до організацій-виконавців проектів із запитом на інформаційне 
повідомлення. Секретаріат розміщує інформацію на ресурсах УНП. 

Рішення прийняті одноголосно.  

 
ОБГОВОРЮВАЛИ:   
Питання реагування на лист до УНП від Секретаріату КМУ щодо пропозицій від УНП пріоритетів 
співробітництва України з ЄС на період до 2027 року 
М.Гутгарц поінформувала про лист. Інформація була поширена на членів УНП та робочі групи. 
І.Коссе зауважила, що це про політику сусідства. 
 
ВИРІШИЛИ:  

Члени КК домовились продовжити обговорювати це питання в групі КК письмово. 

ОБГОВОРЮВАЛИ:   
Питання  співпраці з новим складом УС ПГС. 
ВИСТУПИЛИ: Р. Дзундза, Ю.Вдовенко 
Р.Дзундза поінформував членів КК УНП про створення нового складу УС ПГС. Було проведено 
засідання та сформовано пріоритети діяльності. Р.Дзундза повідовим про зустріч членів УС ПГС 
з віце-прем’єром Ольгою Стефанішиною. 
Ю.Вдовенко запропонував запланувати провести спільне засідання. 
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийнято до відома. 

ОБГОВОРЮВАЛИ:   
Р.Гаврилюк поінформував членів КК УНП про засідання КК Форуму. На засіданні обговорювали 
підготовку до щорічної Асамблеї, яка планується восени онлайн. Цього року буде запущено 
процедуру відбору нових делегатів Форуму. 
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію прийнято до відома. 

 
Головуючий на засіданні                                                                  Ю.Вдовенко 
 
 
Секретар УНП                                                                                                                      М.Гутгарц 
 


