
 
ПРОТОКОЛ 

Спільного засідання Керівного комітету 
Української національної платформи ФГС СхП та  

Наглядової ради проєкту «Підтримка УНП» 
   

30 червня 2021 року                                                                              
 
Місце проведення засідання:  онлайн на платформі Zoom 
Час засідання 12:00-14:00. 
 
 
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»). 
 
Члени Наглядової ради проєкту: Юлія Савельєва, Орест Микита, Олександра Гуменюк, Тамара 
Малькова, Михайло Катеринюк, Валерій Рєпін. 
 
Секретар УНП: Марина Гутгарц 
 
Інші учасники: Ірина Коссе (керівник проєкту «Підтримка УНП 2021-2023», експертка Інституту 
економічних досліджень та політичних консультацій), Костянтин Михайличенко (менеджер 
грантів та контрактів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій). 
 
Присутні більшість членів Керівного комітету УНП та Наглядової ради проєкту, засідання 
вважається правомочним.  
 
Для розгляду був запропонований наступний проєкт Порядку денного: 
 

1) Про розгляд та рішення щодо ініціатив, поданих від Робочих груп УНП 
2) Різне (розгляд питання на вступ до членів УНП ГО «Жіноча Професійна Ліга»).  

 
       

Проєкт Порядку денного схвалений (одностайно). 
 
 

1)   Про розгляд та рішення щодо ініціатив, поданих від Робочих груп УНП  
 
СЛУХАЛИ: інформацію  І.Коссе, координаторку проєкту «Підтримка УНП 2021-2023», про 
проєкт та представлення поданих ініціатив від робочих груп УНП. 

Як повідомила І.Коссе, ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» 
був обраний Секретаріатом Форуму для підтримки функцій Секретаріату УНП. Була подана 
заявка та підтримана Секретаріатом Форуму. Фінансування ініціатив, які були подані від 
Робочих груп буде йти за планом. За проєктом УНП може підтримати по 10 ініціатив на кожен 
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рік (2021-2023), по 2 ініціативи на кожну робочу групу. Всього проєктом заплановано 
підтримати 30 ініціатив за три роки. Фінансування ініціатив рівне для всіх груп. Групи 
самостійно вирішують, як вони витрачають кошти.  

Секретаріат висував декілька вимог до ініціатив: 

 Мають відповідати пріоритетам робочих груп УНП 

 Тематика ініціатив повинна відповідати пріоритетам УНП (згідно Стратегічного 
плану) 

 Ініціативи повинні мати аналітичну, адвокаційну та інформаційну складову. 

 Ініціативи повинні бути підтримані членами робочих груп. 
Секретаріат УНП отримав 11 ініціатив. 
 
Пропозиція розглянути та обговорити подані ініціативи. І.Коссе представила подані 
ініціативи. По деяким ініціативам були надані доповнення від присутніх на засіданні учасників 
впровадження ініціатив. 
Пропонується наступна процедура голосування:  

1. участь в голосуванні беруть члени Керівного комітету УНП (КК) та Наглядової ради 
проєкту (НР);  

2. участь в голосуванні по ініціативі не беруть ті члени КК та НР, які безпосередньо задіяні 
у впровадженні ініціативи. 

3. Рішення приймається більшістю голосів 
 
Право голосу мають 12 учасників спільного засідання (6 членів КК УНП та 6 членів Наглядової 
ради проєкту) 

 
ВИРІШИЛИ: 

Після розгляду, обговорення й голосування прийняти по кожній ініціативі наступне рішення 
шляхом голосування: 

 

Підвищення обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами та гендерною 
нерівністю, ризиками насильства над жінками та домашнього насильства і міжнародними 
стандартами в цій сфері (ГО «Бюро соціальних та політичних розробок») 

Додаткову інформацію по ініціативі представив Р.Дзундза 

Голосували: 

10 - «за»; 0 - «проти»; 1 - «утримались»; 1 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ 

 

Дотримання прав людини на кордоні під час пандемії коронавірусу. Проблеми мобільності 
та шляхи їх розв’язання (ГО «Європа без бар’єрів») 

Зауваження: включити ґендерний аспект в реалізацію ініціативи 

Голосували: 

12 - «за»; 0 - «проти»; 0 - «утримались»; 0 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ ІЗ ЗАУВАЖЕННЯМИ 
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Трансформація громадянського суспільства в Україні в економічному та євроінтеграційному 
вимірі (Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини) 

Додаткову інформацію по ініціативі представив О.Микита 

Зауваження: В дослідження включити окремий параграф щодо діяльності УНП та УС ПГС та 
виробити практичні рекомендації для розвитку УНП та УС ПГС в контексті форм діяльності, 
напрямків, аспектів, в тому числі, як взаємодіяти з ФГС СхП. Провести окреме публічне 
обговорення вироблених рекомендацій або в рамках обох Платформ - УНП та УС ПГС. 

Голосували: 

10 -«за»; 0 - «проти»; 0 - «утримались»; 2 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ ІЗ ЗАУВАЖЕННЯМИ 

 

Вирівнювання політики інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС та гармонізації цифрових 
ринків СхП (Громадська спілка «Центр розвитку інновацій») 

Додаткову інформацію по ініціативі представив І.Кульчицький 

Зауваження: узгодити бюджет ініціативи з заявленою сумою в аплікаційній формі 50 000 грн. 

Голосували: 

11 - «за»; 0 - «проти»; 0 - «утримались»; 1 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ ІЗ ЗАУВАЖЕННЯМИ 

 

Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в 
Україні 2 (спільна ініціатива Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля", 
Національного екологічного центру України,  Міжнародної благодійної організації 
«Інформаційний центр «Зелене досьє», Міжнародної благодійної організації “Екологія-Право-
Людина”) 

Додаткову інформацію по ініціативі представив Р.Гаврилюк 

Голосували: 

10 - «за»; 0 - «проти»; 0 - «утримались»; 2 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ 

 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого 
розвитку (спільна ініціатива Національного екологічного центру України,  Міжнародної 
благодійної організації «Інформаційний центр «Зелене досьє», Міжнародної благодійної 
організації “Екологія-Право-Людина”). 

Додаткову інформацію по ініціативі представили Т.Малькова та Р.Гаврилюк 

Зауваження: Включити в стратегічне планування доступність для різних груп населення, в тому 
числі для маломобільних громадян. 

Т.Малькова, учасниця ініціативи, відмітила, що Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) говорить 
про участь громадськості – є форми, яким чином громадськість має повідомлятися, брати 
участь. Відмітила, що питання доступу враховано в СЕО. Запевнила, що в ініціативі зроблять на 
це питання акцент. 
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Голосували: 

10 - «за»; 0 - «проти»; 0 - «утримались»; 2 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ ІЗ ЗАУВАЖЕННЯМИ 

 

Шляхи розвитку професійних цифрових компетентностей у секторі культурної спадщини 
(Громадська організація "Агенція європейських інновацій") 

Додаткову інформацію по ініціативі представив І.Кульчицький 

Зауваження: Більш широке залучення членів УНП до ініціативи, створити майданчик для 
обміну досвідом. 

Голосували:  

11 - «за»; 0 - «проти»; 0 - «утримались»; 1 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ ІЗ ЗАУВАЖЕННЯМИ 

 

Ухоробрене юнацтво. Підприємницькі навички та соціальне шкільне підприємництво  
(Громадська організація “Молодіжна організація “СТАН”) 

Додаткову інформацію по ініціативі представив І.Кульчицький 

Голосували: 

12 - «за»; 0 - «проти»; 0 - «утримались»; 0 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ 

 

Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України (Всеукраїнська 
професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного 
господарства) 

Додаткову інформацію по ініціативі представила С.Внучко 

Голосували: 

11 - «за»; 0 - «проти»; 0 - «утримались»; 1 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ 

 

Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу 
(Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України) 

Зауваження: Посилити адвокаційну складову ініціативи. Більше залучити до ініціативи 
громадські організації, а не лише профспілки, з метою висвітлення не лише компоненти 
соціального діалогу, а й громадського діалогу. 

В.Рєпін, учасник ініціативи, підтвердив, що буде обов’язково залучення ГО та враховано 
ґендерне питання. 

Голосували: 

11 - «за»; 0 - «проти»; 0 - «утримались»; 1 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ ІЗ ЗАУВАЖЕННЯМИ 
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Створення комплексної моделі партнерського механізму сприяння працевлаштуванню 
людей з інвалідністю за принципом "допомога в самодопомозі" (ВГО "Перша Всеукраїнська 
сільськогосподарська дорадча служба") 

Зауваження: ініціатива не була обговорена членами Робочої групи 5 УНП, не була підтримана. 
Рекомендувати даній організації на наступний рік обговорити ініціативу в РГ5, заручитися 
підтримкою РГ та подаватись на наступний рік. 

Голосували: 

0 - «за»; 10 - «проти»; 2 - «утримались»; 0 - «не голосували» 

Рішення прийнято: ВІДХИЛИТИ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ наступні ініціативи 

1. Підвищення обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами та гендерною 
нерівністю, ризиками насильства над жінками та домашнього насильства і 
міжнародними стандартами в цій сфері (ГО «Бюро соціальних та політичних розробок») 

2. Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи 
досягнення в Україні 2 (спільна ініціатива Ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і 
довкілля", Національного екологічного центру України,  Міжнародної благодійної 
організації «Інформаційний центр «Зелене досьє», Міжнародної благодійної 
організації “Екологія-Право-Людина”) 

3. Ухоробрене юнацтво. Підприємницькі навички та соціальне шкільне підприємництво  
(Громадська організація “Молодіжна організація “СТАН”) 

4. Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України (Всеукраїнська 
професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та 
готельного господарства) 

 

Рішення прийнято: ПІДТРИМАТИ ІЗ ЗАУВАЖЕННЯМИ наступні ініціативи 

1. Дотримання прав людини на кордоні під час пандемії коронавірусу. Проблеми 
мобільності та шляхи їх розв’язання (ГО «Європа без бар’єрів») 

2. Трансформація громадянського суспільства в Україні в економічному та 
євроінтеграційному вимірі (Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини) 

3. Вирівнювання політики інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС та гармонізації 
цифрових ринків СхП (Громадська спілка «Центр розвитку інновацій») 

4. Стратегічна екологічна оцінка стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого 
розвитку (спільна ініціатива Національного екологічного центру України,  Міжнародної 
благодійної організації «Інформаційний центр «Зелене досьє», Міжнародної благодійної 
організації “Екологія-Право-Людина”). 

5. Шляхи розвитку професійних цифрових компетентностей у секторі культурної спадщини 
(Громадська організація "Агенція європейських інновацій") 

6. Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального 
діалогу (Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва 
України) 

 

Рішення прийнято: ВІДХИЛИТИ наступну ініціативу 
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1. Створення комплексної моделі партнерського механізму сприяння працевлаштуванню 
людей з інвалідністю за принципом "допомога в самодопомозі" (ВГО "Перша 
Всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба") 

 

2. Різне.  
 
ОБГОВОРЮВАЛИ: 

- Прийняття в члени УНП ГО «Жіноча професійна ліга» 
 

ВИСТУПИЛИ: М.Гутгарц, І.Кульчицький, Ю.Вдовенко 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти ГО «Жіноча професійна ліга» в Робочу групу 4 УНП «Контакти між людьми» 

 

Рішення прийнято одноголосно.  

 
ВИСТУПИЛИ: Р.Гаврилюк 
Надав інформацію про свою участь, як представника Форуму, в Міністерській зустрічі з питань 
довкілля та змін клімату та про заплановані тренінги для членів УНП. 
Інформацію прийнято до відома 

 

 

 
Головуючий на засіданні                                                      Ю.Вдовенко 
 
 
Секретар УНП                                                                                                          М.Гутгарц 
 
 


