
   

 
 

 
 

Щорічна конференція Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства,  
9-10 листопада 2021 

 
ПРОГРАМА 

 
 
 
ДЕНЬ 1. 
 

Публічна дискусія «Україна напередодні саміту Східного партнерства: 
досягнення і виклики» 
 
Дата: 9 листопада 2021 року, 11:00 – 13:00  
Місце: Zoom  
 
МОДЕРАТОР: Сергій Сидоренко, редактор «Європейської правди» 
 
11:00 – 11:10 Вступне слово координатора Української національної платформи Юрія Вдовенка 
11:10 – 12:00 ВИСТУПИ ТА КОМЕНТАРІ: 
Спікери (регламент виступу - 10 хвилин):  
 

 Вадим Галайчук, депутат Верховної Ради України, Перший заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом 

 Марина Михайленко, Директор Департаменту ЄС і НАТО Міністерства закордонних 
справ України 

 Стеблиненко Віктор - Керівник експертної групи з питань юстиції та соціально-
гуманітарних питань Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної 
інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України 

 Юрій Вдовенко, Національний координатор УНП, Центр транскордонного 
співробітництва 

 Сергій Герасимчук, Рада зовнішньої політики "Українська призма" 



   

 
 

 
 
12:00 – 12:45 ВІДКРИТА ДИСКУСІЯ. ПИТАННЯ / ВІДПОВІДІ 

 Модератор – Сергій Сидоренко 

12:45 – 13:00 ПІДСУМКИ, ЗАКРИТТЯ ЗАХОДУ 

 

У 2020 році завершився поточний цикл Європейської політики Східного партнерства (СхП), який 
пройшов під знаком завдань, визначених у Спільному робочому документі «20 ключових 
досягнень до 2020 року». Протягом останніх років як ЄС, так й країни-учасниці СхП працювали 
над баченням нових цілей та завдань СхП. 

Україна постійно заявляє про інтерес до поглиблення співпраці в рамках СхП у форматі Тріо, яке 
включає Грузію, Молдову та Україну. Це країни, які підписали Угоди про асоціації з ЄС та 
прагнуть стати членам ЄС. Співпраця з ЄС у форматі трьох країн була відзначена як пріоритетна у 
останній заяві Саміту Україна-ЄС. 

Під час заходу ми хочемо почути як думки офіційних представників, так й бачення 
громадянського суспільства щодо ролі України в Східному партнерстві, її ключових цілей після 
2020 року та як нова політика СхП вирішуватиме виклики, з якими зіштовхуються як країни 
регіону, так й їх громадянське суспільство. Ми хочемо обговорити кроки та виклики напередодні 
6-го саміту Східного партнерства (15-16 грудня 2021 р.), а також амбіції та політичні цілі, 
викладені в нових політичних документах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

ДЕНЬ 2. 

Презентація ініціатив, підтриманих УНП 
Дата: 10 листопада 2021 року, 11:00 – 13:00  
МОДЕРАТОР: Марина Гутгарц, Секретар УНП 
Модератор (вступ 5 хв): Марина Гутгарц, Секретар УНП 
Спікери (регламент виступу – до 10 хвилин):  

 Ростислав Дзундза, презентація ініціативи «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», РГ1)  

 Павло Кравчук, презентація ініціативи «Дотримання прав людини на кордоні під час 
пандемії коронавірусу. Проблеми мобільності та шляхи їх розв’язання» (ГО «Європа без бар’єрів», 
РГ1)  

 Віктор Борщевський, презентація ініціативи «Трансформація громадянського суспільства в Україні 
в економічному та євроінтеграційному вимірі» (Агенція місцевого економічного 
розвитку Яворівщини, РГ2)  

 Володимир Ночвай, презентація ініціативи «Вирівнювання політики інтеграції до Єдиного 
цифрового ринку ЄС та гармонізації цифрових ринків СхП» (Громадська спілка «Центр розвитку 
інновацій», РГ2)  

 Ганна Голубовська-Онісімова, презентація ініціативи «Довкільна та кліматична стійкість Східного 
партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні 2» (спільна ініціатива від РГ3)  

 Тамара Малькова, презентація ініціативи «Стратегічна екологічна оцінка стратегій розвитку 
громад як інструмент їх збалансованого розвитку» (спільна ініціатива від РГ3)  

 Іван Кульчицький, презентація ініціативи «Шляхи розвитку професійних 
цифрових компетентностей у секторі культурної спадщини (Агенція європейських інновацій, РГ4)  

 Андрій Волик, презентація ініціативи «Ухоробрене юнацтво. Підприємницькі навички та соціальне 
шкільне підприємництво» (Молодіжна організація «СТАН», РГ4)  

 Валерій Рєпін, презентація ініціативи «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках 
громадського та соціального діалогу» (спільна ініціатива РГ5)  

 Марфа Скорик, презентація ініціативи «Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми 
ЄС та України» ( спільна ініціатива РГ5) 

 Олег Кохан, презентація проекту ФГС СхП «Аналіз та оцінка управління транскордонними 
смарагдовими об’єктами України, Білорусі та Молдови» (головний виконавець БО 
«Інтерекоцентр», РГ3 УНП) 

 

12: 45 – 13:00 Обговорення, питання  



   

 
 

  
13:00 -  14:00 перерва  
 

Звітна сесія 
 
Дата: 10 листопада 2021 року, 14:00 – 16:00  
Місце: Zoom  
МОДЕРАТОР: Юрій Вдовенко, Національний координатор УНП ФГС СхП 
 

14:00 – 16:00 Сесія звіти координаторів, планування  
 

Модератор: Юрій Вдовенко, Національний координатор (вступ 5 хв):  
 
14:05 – 14:20 Звіт координатора УНП Юрія Вдовенка (регламент виступу - 15 хвилин):  
14:20 – 15:10 Звіти координаторів РГ та представлення планів на 2022 рік  
Спікери (регламент виступу - 10 хвилин):  

 Робоча група 1: Демократія, права людини, належне урядування та стабільність 
(координатор Ростислав Дзундза)  
 Робоча група 2: Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС 
(координатор Ірина Куропась)  
 Робоча група 3: Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека (координатор Руслан  
 Гаврилюк)  
 Робоча група 4: Контакти між людьми (координатор Іван Кульчицький)  
 Робоча група 5: Соціально-трудова політика та соціальний діалог (координатор Світлана  
 Внучко)  

15:10 – 15:20 Обговорення, питання  
  
15:20 – 15:50 Обговорення планів та напрямків діяльності на майбутнє 
 
15:50 – 16:00 Закриття заходу  
  
Захід в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП в 2021-2023 роках», що фінансується 

Європейським Союзом, Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та виконується 

Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій 

 

  


