
 
 

ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ УНП ФГС СХП 
січень – березень 2021 

 
 
 
 
 

Оновлення лого УНП 
Оприлюднення для КК та членів УНП 
 

 
 
 

Публікації 
 Моніторинговий звіт УНП: Поступ України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства 

до 2020 року 

 Monitoring Report of UNP EaP CSF: Ukraine’s progress in implementation of 20 Eastern Partnership 
deliverables for 2020 

 Інфографіка: Пропозиції УНП ФГС СхП до нової дорожньої карти Східного партнерства до 2025 року  
 
Друкований Моніторинговий звіт поширено стейкхолдерам (поштова розсилка). Підготовка бази адрес, 
підготовка розсилки. Розіслано 100 примірників (українською та англійською мовами). Серед адресатів – 
урядові установи, парламент, офіс Президента України, наукові бібліотеки, центральні бібліотеки великих 
міст, посольства європейських країн та країн Східного партнерства та представництва донорів. 
В конвертах також були супровідні листи з інформацією про УНП (можна сказати – інформаційна кампанія) 
 
 

Публічні заходи 
 публічна дискусія «Чи стане криза можливістю: погляд у майбутнє Східного партнерства», 25 

лютого 2021 (англійською); 

 публічна дискусія «Досягнення України в Східному партнерстві та плани на майбутнє», 22 січня 
2021, 

 
 

Ініціативи УНП ФГС СхП 
В рамках проекту було підтримано 11 ініціатив від організацій членів УНП ФГС СхП. Метою ініціатив було 
провести дослідження та виробити незалежні експертні рекомендації. Результати 11 ініціатив тут. 
(інформація на сайті 25.01.2021, інформація розіслана членам УНП) 
 
 
 

http://eap-csf.org.ua/monitoringoviy-zvit-unp-postup-ukrayini-u-vikonanni-dvadtsyati-dosyagnen-shidnogo-partnerstva-do-2020-roku-2/
http://eap-csf.org.ua/monitoring-report-of-unp-eap-csf-ukraine-s-progress-in-implementation-of-20-eastern-partnership-deliverables-for-2020/
http://eap-csf.org.ua/propozitsiyi-unp-fgs-shp-do-novoyi-dorozhnoyi-karti-shidnogo-partnerstva-do-2025-roku/
http://eap-csf.org.ua/informatsiyna-kampaniya-unp-nadislala-monitoringoviy-zvit-steykholderam/
http://eap-csf.org.ua/unp-fgs-shp-provela-diskusiyu-chi-stane-kriza-mozhlivistyu-poglyad-u-maybutnye-shidnogo-partnerstva-25-lyutogo-2021/
http://eap-csf.org.ua/unp-eap-csf-held-held-a-discussion-crisis-as-a-possibility-a-glance-into-the-future-of-eastern-partnership-25-february-2021/
http://eap-csf.org.ua/unp-fgs-shp-prezentuvala-monitoringoviy-zvit-postup-ukrayini-u-vikonanni-dvadtsyati-dosyagnen-shidnogo-partnerstva-do-2020-roku-22-sichnya-2021/
http://eap-csf.org.ua/initsiativi-unp-2020-pidsumki/


Заходи УНП 
Засідання КК УНП 

 Засідання КК та Наглядової ради проекту – 28.01.2021 

 Засідання КК – 09.02.2021 
Засідання РГ УНП 

 Засідання РГ2 – 18.03.2021 

 Засідання РГ3 – 25.03.2021 

 Засідання РГ4 – заплановано на квітень 
 
 

Посилення спроможності УНП ФГС СхП 
 тренінг для бухгалтерів та керівників НУО «Діяльність НУО: як не загубитися в звітності», 26-27 

лютого 2021 року 

 тренінг «Стратегічна екологічна оцінка – громадський інструмент контролю за розробкою 
документів державного планування» 22-23 лютого 2021 року; 

 тренінг «Адвокація: від ідеї до втілення мрій», 18-20 лютого 2021 року; 

 робота над новим сайтом УНП (пошук виконавця, угода з Форумом, узгодження з Секретаріатом 
Форуму виду сайту, підготовка інформації на сайт, відбір інформації для сайту англійською, на 
переклад, комунікація з розробником щодо сайту) 

 Робота з новими членами УНП. Обробка пакету документів, підготовка на розгляд КК, внесення 
інформації: ГО «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський простір» (РГ1) та ГО «Кримська 
проектно-освітня платформа Q-hub» (РГ4). Оприлюднення інформації. Були заміни представників 
Українська асоціація студентів (РГ4), Європейська бізнес-асоціація (РГ2). 

 Стратегічний план розвитку УНП ФГС СхП на 2021-2023 рр. Обговорення, переклад, оприлюднення 
для членів УНП, надання Секретаріату Форуму. 

 
 

Бюлетені УНП ФГС СхП 
 Інформаційний бюлетень УНП ФГС СхП грудень 2020 – січень 2021 

В рамках проекту було випущено вже 4 Бюлетеня. 
Планується випуск лютий-березень 2021 
 
 

Заяви, звернення 
В 2020 члени Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства (УНП ФГС СхП) підготували 9 заяв та звернень. 
В рамках проекту – 7. 
Підготовка та оприлюднення підсумкової інформації 
Заяви та звернення УНП ФГС СхП в 2020: підсумки 
 
Заява Керівного комітету УНП ФГС СхП щодо посилення тиску на активістів в Білорусі, 17.02.2021 
Підготовка тексту заяви, оприлюднення на інформаційних ресурсах, підготовка бази контактів 
міжнародних правозахисних структур, підготовка офіційних листів, розсилка. 
 
Оприлюднення відповідей на звернення Робочих груп з питань екології проєвропейських громадських 
платформ УНП ФГС СхП та УС ПГС щодо екології та розвитку сталого транспорту 
Лист Міністерства розвитку громад та територій України, 16.02.2021 
Лист Комітету з питань транспорту та інфраструктури Верховної Ради України, 05.02.2021 
 

http://eap-csf.org.ua/posilennya-stpromozhnosti-unp-trening-dlya-buhgalteriv-ta-kerivnikiv-nuo-diyalnist-nuo-yak-ne-zagubitisya-v-zvitnosti-26-27-lyutogo-2021-roku/
http://eap-csf.org.ua/posilennya-stpromozhnosti-unp-trening-strategichna-ekologichna-otsinka-gromadskiy-instrument-kontrolyu-za-rozrobkoyu-dokumentiv-derzhavnogo-planuvannya-22-23-lyutogo-2021-roku/
http://eap-csf.org.ua/posilennya-stpromozhnosti-unp-trening-advokatsiya-vid-ideyi-do-vtilennya-mriy-18-20-lyutogo-2021-roku/
http://eap-csf.org.ua/strategichniy-plan-rozvitku-unp-fgs-shp-na-2021-2023-rr/
https://mailchi.mp/a141f1350141/unp-eap-csf-newsletter-82018-january-6473279?e=bd2426a537
http://eap-csf.org.ua/zayavi-ta-zvernennya-unp-fgs-shp-v-2020-pidsumki/
http://eap-csf.org.ua/zayavi-ta-zvernennya-unp-fgs-shp-v-2020-pidsumki/
http://eap-csf.org.ua/zayava-kerivnogo-komitetu-unp-fgs-shp-shhodo-posilennya-tisku-na-aktivistiv-v-bilorusi/
http://eap-csf.org.ua/vidpovid-na-zvernennya-robochih-grup-z-pitan-ekologiyi-proyevropeyskih-gromadskih-platform-unp-fgs-shp-ta-us-pgs-shhodo-ekologiyi-ta-rozvitku-stalogo-transportu/


Різне 

 Ведення сайту УНП та ФБ сторінки, гугл розсилки Сайт УНП ФГС СхП, 

 Підготовка, подання звіту Секретаріату Форуму (описовий, фінансовий) 

 Підготовка заявки на подальше фінансування, подання Секретаріату Форуму. Підготовка 

супровідних документів. 

 Комунікація з етичним радником Максимом Корявцем щодо опитування, комунікація щодо звіту 

Секретаріату 

 Підготовка анкети опитування членів УНП щодо Секретаріату УНП, запуск опитування, обробка 

відповідей, аналіз, підготовка звіту, підготовка звіту Секретаріату Форуму про опитування. 

 Підготовка бази контактів стейкхолдерів України, релевантних для заходу Форуму (14-15 квітня) 

на запит Вєри. 

 Координація участі членів УНП ФГС СхП та УС ПГС в засіданнях єврокомітету ВР України 

 

 

http://eap-csf.org.ua/?fbclid=IwAR2Q9TGhy741BoWf2AZf5JFcPm2U_GgheWYhuNX8StxHOr8uhROos4Fx2p4

