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Результати діяльності Робочої групи 1 «Демократія, права людини, 
належне управління і стабільність»  

Координатор: Ростислав Дзундза 

Участь в підготовці Стратегічного  плану розвитку Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства на 2021-2023 рр   ( 15-17 грудня 2020). 

 

В рамках міжнародної акції «16 днів проти 

насилля», до Міжнародного дня прав людини 

(Human Rights Day), розуміючи важливість та 

підтримуючи одну з тем обговорення 

на Щорічній Асамблеї Форуму громадянського 

суспільства  2020 Східного  партнерства Why 

can’t Gender Equality wait? (з прийняттям 

Стратегії інтеграції гендерних аспектів Форум 

застосовує більш структурований підхід до 

сприяння гендерній рівності у всіх своїх 

структурах та операціях) члени Української 

національної платформи Форуму 

громадянського суспільства 

Східного  партнерства 8 грудня 2020 року звернулися до депутатів Верховної Ради 

України з закликом щодо невідкладної ратифікації  Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція) і запровадження 

в законодавство України міжнародних стандартів запобігання та протидії насильству щодо жінок 

і домашньому та гендерно обумовленому насильству. 

 

Ініціативи РГ1 УНП 2020: 

Презентовано результати ініціатив, які були підтримані УНП в 2020 році в рамках проекту 
«Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства: 
 «ЄС та конфлікти на території Східного партнерства: уроки для України» (Геннадій 
Максак, Рада зовнішньої політики “Українська призма”, РГ1 УНП). 
«Посилення громадської участі в запобіганні та протидії гендерно зумовленому та 
домашньому насильству» (Ростислав Дзундза, Бюро соціальних та політичних розробок, РГ1 
УНП) 
 «Інформаційна політика та комунікація обмежень свободи пересування під час 
пандемії» (Павло Кравчук, Ірина Сушко, ГО «Європа без бар’єрів») 
 
 

Надано Пропозиції УНП ФГС СхП до нової дорожньої карти Східного партнерства до 2025 

року які враховані Європейською  Комісією зокрема  в документі «Відновлення, стійкість та 

реформи: пріоритети Східного партнерства після 2020 року» у питанні пріоритетів 

http://eap-csf.org.ua/2021/01/25/stratehichnyj-plan-rozvytku-unp-fhs-skh-2/
http://eap-csf.org.ua/2020/12/08/vidkryte-zvernennia-unp-fhs-skhp-do-depu/
http://eap-csf.org.ua/2020/12/08/vidkryte-zvernennia-unp-fhs-skhp-do-depu/
http://eap-csf.org.ua/2020/11/30/initsiatyvy-unp-2020-analitychna-zapyska-7/
http://eap-csf.org.ua/2021/01/11/initsiatyvy-unp-2020-analitychnyj-zvit-po-2/
http://eap-csf.org.ua/2021/01/11/initsiatyvy-unp-2020-analitychnyj-zvit-po-2/
http://eap-csf.org.ua/2021/01/15/initsiatyvy-unp-2020-analitychna-zapyska/
http://eap-csf.org.ua/2021/01/15/initsiatyvy-unp-2020-analitychna-zapyska/
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2021_186_f1_joint_staff_working_paper_en_v2_p1_1356457_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2021_186_f1_joint_staff_working_paper_en_v2_p1_1356457_0.pdf


 
 
співпраці зі східними партнерами в наступні роки. Цей порядок денний ґрунтується на п’яти 

довгострокових цілях:  Зокрема 2.5.4 Захист прав людини та просування гендерної рівності 

Країни -партнери (разом з ЄС та його державами -членами) будуть: 

- забезпечити своєчасне виконання рішень Європейського суду з прав людини; 

- заходи щодо розкриття потенціалу жінок у робочій силі шляхом забезпечення балансу 

між робочим і особистим життям  та боротьба з професійною та галузевою нерівністю, 

одночасно орієнтуючись на  скорочення гендерного розриву в оплаті праці. 

підписати та ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи; ЄС допоможе партнеру країни 
та ОГС надавати належні послуги підтримки та спрощувати доступ до правосуддя для 
постраждалих від домашнього насильства, а також розвивати спроможність імплементувати 
Конвенцію. 
 
 
В співпраці з УС ПГС проведено зустріч з радником Віце-прем'єра Іваном Нагорняком 
для презентації урядових пропозицій до політики сусідства та обговорення інших питань 
співпраці з органами влади (20 квітня 2021).  
 
 
Відбулось засідання  РГ-1 Форуму  громадянського суспільства Східного партнерства, 
25-27 травня 2021. На засіданні було заслухано звіт про діяльність РГ, піднімались питання  
оновлення політики сусідства  Східного партнерства, відбулась  сесія, щодо тематичних 
пріоритетів РГ-1 шести країн Східного партнерства три політичні  сесії, щодо прав людини та 
безпеки, політики СхП, обговорено пріоритети  урядів ЄС та СхП та продовження процесів 
реформ у країнах СхП.   Про роботу української національної РГ-1 протягом 2020 року 
інформувала  Ірина Сушко координатор РГ 2018-19 років. . Зокрема  було проінформовано,  що: 
у  2021 році 13 щорічна асамблея Форуму громадянського суспільства Східного партнерства буде 
організована в режимі онлайн, з 29 листопада по 3 грудня. 
 
 
Ініціативи РГ1 УНП 2021: 

Обізнаність суспільства про боротьбу зі стереотипами та ґендерною нерівністю,  

ГО «Бюро соціальних та політичних розробок». Мета 

ініціативи - забезпечення участі громадськості, 

зокрема організацій членів УНП СхП, в адвокації 

ратифікації Стамбульської Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та розробка пропозицій щодо шляхів з 

подолання в сфері насильства щодо жінок та гендерно 

зумовленого насильства невідкладні заходи, які 

спрямовані на попередження та мінімізацію 

домашнього насильства, незворотності покарання за насильство та наданні максимальної 

підтримки і допомоги потерпілим особам, особливо дітям, людям похилого віку та особам з 

інвалідністю. Підвищення обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами та гендерною 

нерівністю, ризиками насильства над жінками та домашнього насильства і міжнародними 

стандартами в цій сфері. 

http://eap-csf.org.ua/2021/08/18/initsiatyvy-unp-2021-obiznanist-suspilstva-pro-borotbu-zi-stereotypamy-ta-gendernoiu-nerivnistiu/


 
 
Пандемія та права людини на кордоні ,   

ГО «Європа без бар’єрів». Мета - сприяти 

дотриманню прав людини під час перетину 

державного кордону шляхом аналізу проблем 

мобільності та розробки проектів рішень для 

відповідальних органів влади. Цільовою групою 

проекту є громадяни України та іноземці, які 

перетинали або планують перетинати державний 

кордон України та лінію розмежування/адмінмежу з 

тимчасово окупованим АР Крим і ОРДЛО, зокрема 

шукачі притулку в Україні, особи без громадянства, жителі прикордонних районів, внутрішньо 

переміщені особи (ВПО), жителі тимчасово окупованих територій. 

 
Члени Робочої групи 1 «Демократія, права людини, 
належне урядування та стабільність» Української 
національної платформи Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП) та 
Робочої групи 2 «Свобода, юстиція, права людини» 
Української сторони Платформи громадянського 
суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) 11 жовтня 2021 
року  звернулися до депутатів Верховної Ради 
України з закликом щодо підтримки проекту Закону 
України «Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо боротьби з проявами 

дискримінації» (реєстр. № 5488 від 13.05.2021 р.), що включений до порядку денного шостої сесії 
роботи парламенту та щодо невідкладної ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству і запровадження в законодавство України 
міжнародні стандарти запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому та гендерно 
обумовленому насильству. 
 
 
В форматі УС ПГС Україна-ЄС були зроблені заяви, котрі відповідають пріоритетам діяльності РГ 
1 УНП:  до саміту Україна-ЄС. 

 Заява щодо недопущення поглиблення конституційної кризи в Україні 

 Звернення щодо відновлення фінансової звітності політичних партій 

 ЗВЕРНЕННЯ щодо прийняття проєкту закону №5488 для боротьби з проявами 
дискримінації 

 Звернення щодо прийняття Закону «Про медіа» та належного забезпечення роботи 
Суспільного мовлення. 

 
 
Повернення до Змісту 
 

 

http://eap-csf.org.ua/2021/08/20/initsiatyvy-unp-2021-pandemiia-ta-prava-liudyny-na-kordoni/
http://eap-csf.org.ua/2021/10/11/zaiava-pravozakhysnykh-robochykh-hrup-unp-ta-us-phs-shchodo-borotby-z-proiavamy-dyskryminatsii/
http://eap-csf.org.ua/2021/10/11/zaiava-pravozakhysnykh-robochykh-hrup-unp-ta-us-phs-shchodo-borotby-z-proiavamy-dyskryminatsii/


 
 

Результати діяльності Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та 
зближення з політикою ЄС»  

Координаторка: Ірина Куропась 

 

В рамках звітного періоду діяльність організацій-членів Робочої групи №2 Української 

національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства «Економічна 

інтеграція та зближення з політиками ЄС» (РГ2 УНП ФГС СхП) фокусувалася на наступних 

тематичних напрямах:  

 Напрям 1. Регуляторне середовище та розвиток малого і середнього бізнесу.  

 Напрям 2. Регуляторна політика та транскордонне співробітництво.  

 Напрям 3. Гармонізація цифрових ринків.  

 Напрям 4. Економічні зв’язки з Європейським Союзом і регіоном Східного партнерства. 

 

Участь у роботі Української національної платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства 

За звітній період було проведено 3 робочих засідання 

РГ 2. Детальніше можна ознайомитися за посиланням: 

 27 жовтня 2020 року http://eap-

csf.org.ua/2020/11/23/27-zhovtnia-2020-roku-v-onlajn-

rezhymi-vidbulos/ 

 16 квітня 2021 http://eap-

csf.org.ua/2021/04/19/vidbulosia-onlajn-zasidannia-rh2-

unp-16-04-2021/ 

 4 жовтня 2021 року  http://eap-

csf.org.ua/2021/10/05/zasidannia-rh2-unp-4-10-2021/ 

Також відбулося спільне засідання РГ3 УС ПГС «Економічна інтеграція, зона вільної торгівлі, 

транскордонне співробітництво» та РГ2 УНП ФГС СхП “Економічна інтеграція і узгодження з 

політикою ЄС”: 

 30 липня 2021 року  http://eap-csf.org.ua/2021/08/04/spilne-zasidannia-rh2-unp-ta-rh3-

us-phs-30-07-2021/ 

 

Проектна діяльність 

Представниками РГ2 було реалізовано низку проектів: 

1. "Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки 

харчової продукції, спрямованого на подолання корупції", жовтень 2019 – серпень 2021, за 



 
 
підтримки програми МАТРА Посольства Королівства Нідерланди. Детальніше: 

http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/992/. В ході проекту підготовлено 259 тренерів з 

підготовки бізнесу до державних перевірок у сфері безпечності харчових продуктів з 23 областей, 

2 893 оператора ринка пройшли тренінг з підготовки бізнесу до перевірок, які проводила 

команда проекту і підготовлені тренери, 454 суб'єкта господарювання пройшли стратегічну сесію 

з підготовки бізнесу до виходу на міжнародні ринки 

http://www.auu.org.ua/media/publications/1428/files/Results_2021_08_30_13_42_02_340448.pd

f 

В рамках проекту розроблені 2 інструменти ІТ підтримки: 
- професійної тренерської мережі www.kdk.net.ua 
- кластеру доброчесних операторів ринку харчових продуктів FairFood-Ukraine  
Проєкт реалізовувався ГО “Аналітичний центр Аграрного союзу України” 

2. "Створення можливостей для розвитку еко-інновацій, як головної передумови успішного 

прикордонного співробітництва в сфері малого та середнього підприємництва", ГО " Центр 

транскордонного співробітництва". Детальніше: http://cts.org.ua/ru/2017-03-29-16-27-47/2017-

03-29-16-16-52/2015-04-06-18-16-32/eu-eco-in-ukr-bel/item/187-eko-innovatsionnyj-potentsial-

msp.html?fbclid=IwAR1i-POM7BhlKe28PDxZB95dtjhCcylKeOetmIT-fIbJhIC_ZyJ6kHwsqzI 

3. "Громадські ініціативи для розвитку територіальних громад", реалізований ГО «Поліський 

фонд міжнародних та регіональних досліджень» у рамках програми «Децентралізація приносить 

кращі результати та ефективність» (DOBRE) за підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID). Метою проєкту була активізація жителів територіальних  громад та залучення 

їх до прийняття рішень, реалізації ініціатив з розвитку в громадах – невід’ємні складові як 

посилення спроможності територіальних громад, так і успіху реформи децентралізації в цілому. 

4. "Синергія електронного здоров’я та цифрових навичок у Грузії, Україні та Молдові: шлях до 

підвищення стійкості громадянського суспільства Східного партнерства у часи кризи" в рамках 

регрантингового компоненту діяльності ФГС СхП. (Лот 2, https://eap-csf.eu/wp-

content/uploads/Selected-projects-Lot1_2.pdf). Реалізація проєкту розпочнеться з 01.11.2021 року. 

Головний аплікант N(N)LE International Business and Economic Development Center (IBEDC) 

(Грузія), партнери в Україні - Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини. Метою 

проєкту є сприяти просуванню реформ електронного здоров'я та вдосконаленню відповідних 

цифрових навичок у Грузії, Молдові та Україні відповідно до рамок політики Східного 

партнерства до 2025 рік шляхом аналізу ситуації в секторі електронного охорони здоров'я, 

розробки політичних рекомендацій та проведення широкої інформаційно-просвітницької 

кампанії у цільових країнах . 

 

 

http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/992/
http://www.auu.org.ua/media/publications/1428/files/Results_2021_08_30_13_42_02_340448.pdf
http://www.auu.org.ua/media/publications/1428/files/Results_2021_08_30_13_42_02_340448.pdf
http://www.kdk.net.ua/


 
 

За підтримки Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства було проведено тренінг 

координаторкою РГ2  "ЦИФРОВІ 

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ ГО” ДЛЯ ЧЛЕНІВ 

УНП ФГС СХП з метою інституційної підтримки 

організацій - членів.  

Також заплановано на 06-08.12.2021 проведення 

членами РГ 2 (ГО "Українська асоціація 

оцінювання" ) тренінгу з Моніторингу і Оцінки 

для членів Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства  
 

Аналітична діяльність 

 В рамках Конкурсу ініціатив від членів УНП ФГС СхП, що реалізується в межах проекту 

«Підтримка діяльності УНП ФГС СхП» за фінансової підтримки ФГС СхП підтримано 2 

аналітичні ініціативи Робочої групи 2 «Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС»: 

 «Вирівнювання політики інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС та гармонізації 

цифрових ринків СхП» , яка реалізовувалася Громадською спілкою «Центр розвитку 

інновацій» (РГ2 УНП). Метою ініціативи є оцінка прогресу інтеграції до Єдиного 

цифрового ринку ЄС та гармонізації цифрових ринків СхП, активізація політичного 

діалогу за участі громадськості для актуалізації першочергових завдань цифрового 

розвитку. Детальніше: http://eap-csf.org.ua/2021/08/25/initsiatyvy-unp-2021-

harmonizatsiia-tsyfrovykh-rynkiv-skhp/ та з повним текстом дослідження  

www.amer.org.ua/трансформація-громадянського-суспі-2/ 

 «Трансформація громадянського суспільства в Україні в економічному та 

євроінтеграційному вимірі» , яка реалізовувалася Громадською спілкою "Агенція 

місцевого економічного розвитку Яворівщини" (РГ2 УНП). Мета. Дослідити розвиток 

громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі, проаналізувати перешкоди на 

шляху досягнення організаціями громадянського суспільства європейських стандартів 

інституціоналізації сектору та запропонувати конкретні кроки з розбудови в Україні 

потужного громадянського суспільства, яке діятиме на тих же принципах, що й у 

розвинених державах світу, адаптуючи на український ґрунт передові форми та методи 

суспільно-політичної діяльності. Детальніше: http://eap-csf.org.ua/2021/07/22/initsiatyvy-

unp-2021-iaka-rol-hromadianskoho-suspilstva-v-ievrointehratsijnykh-protsesakh-v-ukraini/ 

 

Також членами РГ2 за звітній період було підготовлено наступні аналітичні 

документи: 

 Аналітичний документ "Керівництво для розробки Національної стратегії розвитку 

цифрових навичок і компетентностей в Україні відповідно до європейського досвіду", 

підготовлено ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» (Чернігів) 

http://eap-csf.org.ua/2021/07/02/treninh-tsyfrovi-instrumenty-dlia-komunikatsii-ho-30-06-ta-1-07-2021-onlajn/
http://eap-csf.org.ua/2021/07/02/treninh-tsyfrovi-instrumenty-dlia-komunikatsii-ho-30-06-ta-1-07-2021-onlajn/
http://eap-csf.org.ua/2021/07/02/treninh-tsyfrovi-instrumenty-dlia-komunikatsii-ho-30-06-ta-1-07-2021-onlajn/


 
 

за підтримки Представництва ФКА в Україні (Київ) в рамках конкурсу проєктів на 

тематику Східного Партнерства.  

Детальніше: 

https://www.kas.de/documents/270026/11405596/UA+2021+PFIRS+Leitfaden+DigComp.

pdf/3301bf5e-d3e0-9a45-9c61-13f52ef4500b?version=1.0&t=1619505159488 

 

 Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України 2014-2019. Цей 

аналітичний продукт є третім у циклі досліджень, спрямованих на виявлення 

особливостей та порівняння перебігу процесів європейської інтеграції України на рівні її 

областей протягом 2016-2019 рр. Незмінним інструментом оцінювання виступав Індекс 

євроінтеграційного економічного поступу регіону, адаптований до наявного 

інформаційного забезпечення, а також останніх змін, що відбулися на регіональному рівні 

інституційної підтримки євроінтеграційних економічних зрушень. Публікацію 

підготовлено Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень 

(https://pfirs.org/) та Асоціацією регіональних аналітичних центрів 

(https://pfirs.org/arttnet.html) в рамках проєкту «Індекс євроінтеграційного економічного 

поступу: посилення підтримки громадянського суспільства у здійсненні проєвропейських 

економічних реформ у регіонах України» за фінансової підтримки програми «MATRA», 

що виконується в Україні Посольством Королівства Нідерландів.Детальніше: 

http://ndo.lg.ua/filereader/index/4080/be2a0373db64e5da7ffa83b10d0459bf 

 

 

На момент завершення звітного періоду загальна кількість членів РГ2 УНП ФГС СхП 

налічує 22 організації. За звітній період до складу РГ2 увійшла  1 нова організація. 

 

 

Повернення до Змісту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kas.de/documents/270026/11405596/UA+2021+PFIRS+Leitfaden+DigComp.pdf/3301bf5e-d3e0-9a45-9c61-13f52ef4500b?version=1.0&t=1619505159488
https://www.kas.de/documents/270026/11405596/UA+2021+PFIRS+Leitfaden+DigComp.pdf/3301bf5e-d3e0-9a45-9c61-13f52ef4500b?version=1.0&t=1619505159488
https://www.pfirs.org/produkti/book/84-indeks-evrointegratsijnogo-ekonomichnogo-postupu-regioniv-ukrajini-2014-2019/3-produkti.html


 
 

Результати діяльності Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та 
енергетична безпека»  

Координатор: Руслан Гаврилюк 
 
 

Протягом 2020–2021 років діяльність Робочої групи 3 була значною частиною присвячена 
викликам пов’язаним із формуванням нової політики Східного партнерства після 2020 року, а 
також внутрішнім викликам України, пов’язаних з євроінтеграційними реформами в сфері 
захисту довкілля, що врешті набувають крос-секторального впливу та пронизують усі сектори 
економіки країни, в тому числі і в частині долучення України до Європейського зеленого курсу.  

Окрім того діяльність відповідала визначеним пріоритетам РГ3: 

 Реалізація Європейського зеленого курсу в Україні. 

 Інтеграція довкільних та кліматичних питань у відповідь на кризу COVID-19. 

 Інтеграція екологічної політики в політику секторів економіки (енергетика, сільське 
господарство, транспорт), збалансований розвиток. 

 Екологізація регіональних стратегій в умовах децентралізації, стратегічна екологічна 
оцінка. 

 Адаптація до зміни клімату, сприяння переходу до низьковуглецевого розвитку. 

 Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами, впровадження 
екосистемного підходу. 

 Збереження біорізноманіття. 

 Розвиток відновлюваної енергетики. 

 Сталий транспорт. 
 

В умовах пандемії коронавірусу активності РГ3 відбувалися переважно в онлайн форматі, проте 
адаптація до нових умов дозволила мінімізувати наслідки карантинних обмежень та зберегти 
ефективність діяльності, а навіть збільшити присутність на різноманітних онлайн заходах в тому 
числі міжнародних, саме за рахунок віддаленої участі. За звітний період відбулося 2 засідання 
РГ3 УНП, а також 2 засідання РГ3 ФГС СхП, в яких брали участь не лише делегати від України, 
але й всі бажаючі члени РГ3 УНП, координатор РГ3 УНП та ФГС СхП Руслан Гаврилюк 
представляв громадськість на 3-ій міністерській зустрііч з питань довкілля та зміни клімату країн 
СхП, РГ3 долучилась до проведення тематичного заходу присвяченому забрудненню стічних вод 
в умовах COVID-19 в рамках The European Green Week 2021, члени РГ3 брали участь у реалізації 
4-х проектів в рамках Регрантингу ФГС СхП, один з яких присвячений наслідкам пандемії 
COVID-19, реалізовувались 4 ініціативи, підтримані УНП, разом із РГ5 ПГС Україна-ЄС було 
підготовлено низку звернень з актуальних за тематикою групи питань, які мали гарний відгук як 
від європейських офіційних структур, так і від української влади.  

 

Засідання РГ3 

Основним інструментом роботи РГ3 залишається її засідання. В звітній період було проведено 
2 засідання: 30 жовтня 2020 р.1 в рамках Щорічної конференції УНП та 25 березня 2021 р2. 

                                                           
1 http://old.eap-csf.org.ua/shhorichna-konferentsiya-unp-fgs-shp-2020-onlayn/ 
2 http://eap-csf.org.ua/2021/04/02/vidbulosia-onlajn-zasidannia-rh3-unp-25-05-2021/ 

http://old.eap-csf.org.ua/shhorichna-konferentsiya-unp-fgs-shp-2020-onlayn/
http://eap-csf.org.ua/2021/04/02/vidbulosia-onlajn-zasidannia-rh3-unp-25-05-2021/


 
 
Достатньо велика перерва між засіданнями викликана обмеженнями в умовах пандемії 
COVID-19. Обидва засідання відбулися в дистанційному форматі в умовах пандемії COVID-19. 
Друге засідання відбулося сумісно з РГ5 ПГС Україна-ЄС. Воно стало останнім для активного 
члена РГ3, відомого правозахисника і еколога Михайла Коробко, який пішов з життя через кілька 
днів після засідання, в якому брав активну участь3. 

На засіданнях обговорювались актуальні питання для діяльності РГ3, підбиття підсумків та 
планування подальшої роботи. Детальна інформація про засідання наведена за посиланнями на 
сайті Платформи. 

 

Адвокаційна діяльність 

Окрім наведених основних напрямів адвокаційної роботи, а також роботи в рамках проектів та 
ініціатив (див.нижче) РГ3 також адвокатувала деякі окремі гострі для країни питання. 

Ефективними стали низка спільних звернень РГ3 УНП та РГ5 УС ПГС. Зокрема: 

 Відкрите звернення Робочих груп проєвропейських громадських платформ УНП та УС 
ПГС щодо екології та розвитку сталого 
транспорту, 5.11.20204. На звернення було 
отримано низка відповідей5, зокрема від 
Міністерства розвитку громад та територій 
України (16.02.2021),  Комітету з питань 
транспорту та інфраструктури Верховної Ради 
України (05.02.2021),  Міністерства 
інфраструктури України (07.12.2020), 
Державного агентства автомобільних доріг України (02.12.2020), Міністерства 
інфраструктури України (30.11.2020), що засвідчує про увагу, яку вдалося привернути до 
порушених питань, органів державної влади.  

 Відкрите звернення Робочих груп з питань екології проєвропейських громадських 
платформ УНП ФГС СхП та УС ПГС щодо 
скорочення викидів від великих спалювальних 
установок (НПСВ) адресоване, як до державної 
влади, так і до європейських офіційних структур, 
5.11.20206. Відповіді були отримані від 
Міністерства енергетики України (18.11.2020), 
Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів (24.11.2020), а також від Energy 
Community Secretariat, що дозволяє сподіватися, що перегляду НПСВ не відбудеться, а сам 
план буде виконуватись. 

                                                           
3 https://www.facebook.com/unp.eap.csf/posts/806461663325729 
4 http://eap-csf.org.ua/2020/11/05/vidkryte-zvernennia-robochykh-hrup-proie/ 
5 http://eap-csf.org.ua/2021/01/16/vidpovid-na-zvernennia-robochykh-hrup-z-2/ 
6 http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Open-Appeal-WG3_UNP-EaP-CSF_WG5-UA-CSP_NERP.pdf 

https://www.facebook.com/unp.eap.csf/posts/806461663325729
http://eap-csf.org.ua/2020/11/05/vidkryte-zvernennia-robochykh-hrup-proie/
http://eap-csf.org.ua/2021/01/16/vidpovid-na-zvernennia-robochykh-hrup-z-2/
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Open-Appeal-WG3_UNP-EaP-CSF_WG5-UA-CSP_NERP.pdf


 
 

 Звернення РГ3 УНП 
щодо екологічного 
виміру регіональної 
політики, 28.04.20217, за 
підсумками якого 
відбулася робоча зустріч 
експертів групу із 
заступником міністра Мінрегіону Ігором Корховим. 

 Звернення Робочих груп з питань екології проєвропейських громадських платформ УНП 
ФГС СхП та УС ПГС щодо національних кліматичних цілей, 30.06.20218. 
Опосередкованим результатом можна вважати схвалений урядом Оновлений 
національно визначений внесок України до Паризької угоди9. 

 

Участь в міжнародних заходах 

Достатньо насиченою була діяльність РГ3 на міжнародному рівні.  

Ключовими стали два засідання РГ3 ФГС СхП, в яких у якості делегатів Форуму брали участь 
Руслан Гаврилюк (НЕЦУ), Олена Кравченко (ЕПЛ), Олександра Гуменюк (ЄУЕА) та Олена 
Павленко (DIXI Group). Обидва засідання були проведені в онлайн форматі. 

Перше з засідань РГ3 ФГС СхП відбулося 
в рамках Щорічної Асамблеї Форуму – 
09 грудня 2020 р.10 . Ще до початку 
Асамблеї був підготовлений спільний 
документ присвячений очікуваному 
пріоритету майбутньої політики 
Східного партнерства «Разом до 
довкільної та кліматичної стійкості»11. 
Засідання було присвячене питанням 
пов’язаним з  COVID-19 та 
Європейським зеленим курсом і їх 
впливом на майбутнє регіону Східного 
партнерства. На засіданні Руслан Гаврилюк (НЕЦУ) був представлений у якості координатора 
РГ3 Форуму на наступний дворічний цикл. 

В рамках Асамблеї було проведено важливу національний захід «Як зробити Європейський 
зелений курс історією Успіху в Україні». Модератором зустрічі був Руслан Гаврилюк. Серед 
присутніх гостей –  Олексій Рябчин, радник віце-прем'єр-міністра з питань європейської 
інтеграції, Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова парламентського комітету з питань інтеграції 
України до ЄС, Маркус Ліппольд, керівник групи Green Deal, енергетика, навколишнє 
середовище, сільське господарство та транспорт, Група підтримки України (SGUA), Європейська 

                                                           
77 http://eap-csf.org.ua/2021/04/28/zvernennia-rh3-unp-shchodo-ekolohichnoho-vy/   
8 http://eap-csf.org.ua/2021/06/30/zvernennia-robochykh-hrup-z-pytan-ekolohii-proievropejskykh-hromadskykh-
platform-unp-fhs-skhp-ta-us-phs-shchodo-natsionalnykh-klimatychnykh-tsilej/ 
9 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-onovlenogo-nacionalno-viznachenogo-vnesku-ukrayini-do-parizkoyi-
t300721 
10 https://eap-csf.eu/aa2020/ 
11 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF_Written-Input-EaP-Platform-3.pdf 
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комісія, Юстина Глодовська-Вернерт, спеціаліст з питань політики, Генеральний директор з 
клімату, Європейська комісія, та Олена Павленко, DiXi Group, представник РГ3 Форуму та УНП. 

Друге засідання РГ3 ФГС СхП 
відбулося 17-19 травня 2021 р.12 Було 
організовано шість онлайн-сесій, 
включаючи три політичні дебати 
щодо транспорту, енергетики та 
навколишнього середовища в 
рамках Європейського зеленого 
курсу та одну зустріч із 
зацікавленими сторонами ЄС. 
Онлайн дискусії щодо політики та 
зустріч з експертами ЄС були 
відкриті для всіх членів та делегатів РГ3. Особливо жвавою та водночас важливою була дискусія 
під час сесії з європейськими стейкхолдерами щодо бурхливого розвитку гідроенергетики в 
регіоні Східного партнерства. Важливо, що була донесена позиція громадянського суспільства 
щодо неприпустимості фінансової підтримки європейськими банками гідроенергетичних 
проектів, які спричинили хвилю громадського супротиву. Зокрема згадувались проекти малих 
ГЕС в Грузії, Ташлицька та Канівська ГАЕС в Україні. З боку представників Єврокомісії ми почули 
меседжі про розуміння довкільних ризиків гідроенергетики. Європейський Союз не заохочує 
розвивати малі ГЕС та закликає обережно ставитись до ухвалення рішень, враховуючи 
суперечливість цього джерела енергії, так як негативний вплив гідроенергетичних проектів може 
перекривати їх потенційні переваги. Більше про засідання у звіті13. 

 

Головною подією за звітний 
період стала 3-я 
міністерська зустріч з 
питань довкілля та зміни 
клімату країн СхП, 
22.06.202114. У зустрічі 
брали участь керівництво 
Єврокомісії, її директоратів, 
єврокомісари, профільні 
міністри чи їх заступ ники 5-
ти країн Східного 
партнерства (Вірменія, 
Азербайджан, Грузія, 
Молдова, Україна), представники відповідних міністерств країн-членів Європейського Союзу, а 
також інші зацікавлені сторони, зокрема, громадськість, ЄБРР, ОЕСР, ЄЕК ООН, офіс ЮНЕП у 
Європі, ЮНІДО. Громадянське суспільство на зустрічі представляв Руслан Гаврилюк – 
координатор Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату, енергетична безпека» Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства15. 

                                                           
12 http://eap-csf.org.ua/2021/05/25/vidbulosia-onlajn-zasidannia-rh3-fhs-skhp-17-19-05-2021/ 
13 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Report_EaP-CSF_WG3-meeting-2021.pdf 
14 http://eap-csf.org.ua/2021/07/15/3-ia-ministerska-zustrich-z-pytan-dovkillia-ta-zminy-klimatu-krain-skhp-22-06-2021-
ruslan-havryliuk-rh3/ 
15 https://eap-csf.eu/project/eapcsf-at-ministerial-meeting-environment-climate-change-2021/ 
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Відкривав засідання Віце-президент Європейської комісії  з питань Зеленого курсу Франц 
Тіммерманс. В своєму виступу головний чиновник європейського уряду, що відповідає за 
«зелену» трансформацію Європи наголосив на викликах, які наразі постали перед Європейським 
Союзом. Серед інших, це – втрати біорізноманіття та деградація екосистем, кліматична криза. 
Франс Тіммерманс звернувся до східних сусідів з пропозицією долучитися до зеленого переходу, 
наголосивши, що це має ключове значення для країн, які хочуть доєднатися до ЄС. В іншому 
випадку розрив між країнами ЄС та сусідами стане тільки більшим. Представляючи позицію 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Руслан Гаврилюк підкреслив16, що 
зобов’язання Східного партнерства та допомога ЄС забезпечили міцну підтримку зусиль щодо 
захисту довкілля та реформування енергетичної політики в країнах Східного партнерства. Окрім 
того, Європейський Зелений курс та оновлена політика Східного партнерства після 2020 року 
відкривають нові можливості для проведення реформ у галузі захисту довкілля. Однак 
залишається багато критичних проблем, таких як: деградація екосистем, слабке управління 
навколишнім середовищем, відтермінування прийняття законодавства та некоректна 
імплементація, слабка реалізація політик, відсутність прозорості та брак консультацій із 
зацікавленими сторонами. 

 

В замках Європейського зеленого тижня 
(The European Green Week 2021), 8 червня 
2021 р., за ініціативи та участі РГ3 УНП було 
проведено захід на тему «Покращення 
управління відходами охорони здоров’я та 
фармацевтичними відходами в країнах 
Східного партнерства»17. Метою заходу було 
обговорення присутності фармацевтичних 
препаратів у поверхневих водах в країнах 
Східного партнерства та заходи , необхідні 
для зменшення забруднення від залишків 
фармацевтичних препаратів та медичних 
відходів. Участь в заході взяли представники 
Європейської комісії, профільних 
міністерств країн регіону, громадянського суспільства, зокрема Руслан Гаврилюк (НЕЦУ).  

Окрім того, члени РГ3 регулярно долучалися до численних національних та міжнародних 
онлайн подій важливих для регіону Східного партнерства та України, зокрема в рамках проектів 
EU4CLIMATE, EU4Environment та інших. В тому числі Олена Кравченко (ЕПЛ) та Руслан 
Гаврилюк (НЕЦУ) взяли участь у роботі Третьої Регіональної асамблеї проекту EU4Environment, 
21.09.202118. 

Руслан Гаврилюк (НЕЦУ) взяв участь в заході присвяченому оцінці роботи Верховної Ради 
України (13.09.2021)19, на якому наголосив, що Європейський зелений курс та нова політика 
Східного партнерства, що має бути ухвалена наприкінці 2021 року, також мають знайти відгук в 
роботі українського парламенту, зокрема щодо забезпечення довкільної та кліматичної сталості 
України як наскрізного пріоритету у майбутніх відносинах України та ЄС. Марина Козловська 
(БФ «Майбутнє наших дітей – наша спільна мета») регулярно брала участь у онлайн засіданнях 

                                                           
16 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Environmental-Ministerial_Long-Speech_For-Web-and-Dissemination.pdf 
17 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=180642630641571 
18 https://www.eu4environment.org/uk/events/third-meeting-of-the-eu4environment-regional-assembly/ 
19 http://eap-csf.org.ua/2021/09/14/ruslan-havryliuk-pro-analiz-pidsumkiv-p-iatoi-sesii-vr-ukrainy/ 
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Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, 
коментуючи євроінтеграційні законопроекти. 

 

Проекти учасників РГ3 в рамках Регрантінгу-2020 ФГС СхП 

В рамках регрантингової схеми Форму у 2020 році організації-учасники РГ-3 брали участь у 
імплементації двох проектів: 

1. Ecosystem services and hydropower: pilot application of European tools in the river basins of 

the EaP countries20 21.  

Участь в реалізацій проекту– Національний екологічний центр України та ГО 

«Екосфера», Ужгород. 

2. Energy Transparency Index – a powerful tool for strengthening transparency of the energy 

sector22 23 

Організація лідер Проекту – DiXi Group. 

Проект за участі НЕЦУ та ГО «Екосфера» 
направлений на посилення імплементації 
екосистемного  підходу та екосистемних 
послуг у розвиток гідроенергетики на 
національному та місцевому рівнях країн 
Східного партнерства, що відповідає 
принципам Європейського зеленого курсу.  
Основні заходи проекту проводились у 
жовтні 2020 – січні 2021 рр. Зокрема 
16.10.2020 р. у м.Ужгород було проведено 
регіональний семінар «Екосистемні 
послуги та гідроенергетика: пілотне 
застосування європейських інструментів у 
річкових басейнах країн Східного 
партнерства», з висвітленням методичних підходів до ідентифікації, картування та оцінки 
екосистем та їх послуг, а також особливості їх застосування з метою оцінки впливу на довкілля 
об’єктів гідроенергетики24. Заключний семінар проекту25 та прес-конференція26 відбулися 12–
13.01.2021 р. у м.Кишинів, Молдова, а в їх рамках були висвітлені пропозиції щодо впровадження 
інструментів врахування екосистемних послуг річок. 

                                                           
20 https://eap-csf.eu/regranting/ecosystem-services-and-hydropower/ 
21 https://necu.org.ua/ecosystem-services-and-hydropower-a-pilot-application-of-european-instruments-in-the-river-
basins-of-the-eastern-partnership-countries/ 
22 https://eap-csf.eu/regranting/energy-transparency-index/ 
23 https://dixigroup.org/en/comment/energy-transparency-index-2020-international-dimension/ 
24 https://necu.org.ua/ekosystemni-poslugy-richkovyh-basejniv-znahodyatsya-pid-negatyvnym-vplyvom-gidroenergetyky-
ta-potrebuyut-speczialnyh-oczinok-zgidno-z-yevropejskymy-standartamy/ 
25 https://necu.org.ua/pidsumky-mizhnarodnogo-vebinaru-oczinka-ekosystemnyh-poslug-richkovyh-basejniv-mozhlyvist-
oczinyty-spravzhnij-vplyv-gidroenergetyky-na-dovkillya/ 
26 https://necu.org.ua/pres-konferencziya-vplyv-gidroenergetyky-na-richkovi-ekosystemy-i-ekosystemni-poslugy-deyaki-
rezultaty-mizhnarodnogo-proektu-2/ 
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Проект під лідерством DiXi Group 
висвітлив стан прозорості 
енергетичного сектору в цілому та 
відповідних підсекторів у трьох 
країнах Східного партнерства: 
Грузії, Молдові та Україні. Індекс 
енергетичної прозорості розроблено 
як універсальний інструмент для 
оцінки доступності інформації в 
енергетичному секторі, діагностики 
прогалин, проведення глибокого 
аналізу та порівнянь, а також 
відстеження прогресу. Це 
міжнародне видання є першим комплексним порівняльним дослідженням, яке досліджує рівень 
енергетичної прозорості в Грузії, Молдові та Україні як країнах Східного партнерства, які є 
найбільш передовими з точки зору європейської інтеграції.  

 

Проект за участі членів РГ3 в рамках Регрантінгу-2021 ФГС СхП (Лот 3) 

1. Analysing and assessing the management of Transboundary Emerald Sites of Ukraine, Belarus 
and Moldova27 28 
Організація лідер Проекту – БО «Інтерекоцентр». 

Проект має на меті 
посилити адвокаційну 
роль та пріоритети ФГС 
СхП та його членів, 
організацій 
громадянського 
суспільства в Україні, 
Білорусі та Молдові 
шляхом формулювання 
стратегічного документу, 
що аналізує та оцінює впровадження, моніторинг та нагляд за управлінням транскордонними 
ділянками Смарагдової мережі. 

  

Проект за участі членів РГ3 в рамках Covid-19 Регрантінгу-2020 ФГС СхП 

1. Велосипедна інфраструктура як міра реагування на пандемічний транспортний попит у 
Києві 29 
Виконавець Проекту – U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»). 

                                                           
27 https://eap-csf.eu/regranting/transboundary-emerald-sites-of-ukraine-the-republic-of-belarus-and-republic-of-
moldova/ 
28 http://eap-csf.org.ua/2021/06/06/rehrantynh-forumu-upravlinnia-smarahdovymy-ob-iektamy-onlajn-rh3/ 
29 http://eap-csf.org.ua/2021/05/11/rehrantynh-forumu-u-cicle-pro-velosypednu-i/ 
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Проект реалізовувався протягом 1.12.2020 – 28.02.2021. Метою проекту було збільшення міської 
мобільності, що особливо важливо на час 
пандемії Covid-19. Оскільки взимку ніяких 
дорожніх робіт не могло бути, діяльність була 
зосереджена на адвокації, плануванні та 
експертній підтримці. Діяльність проекту 
була зосереджена на популяризації та 
експертній підтр  имці розвитку безпечної та 
комфортної велосипедної інфраструктури у 
Києві для підтримки громадян шляхом 
підвищення безпеки міської мобільності під 
час пандемії COVID. В основному проєкт був 
націлений на транспортних експертів, 
велосипедну спільноту, представників 
міської влади: двох заступників міського голови, Департаменту транспортної інфраструктури, 
Центру організації дорожнього руху, поліції, депутатів Київради. 

 

Ініціативи РГ3, реалізовані в 2020 р. в рамках проекту «Підтримка діяльності Української 
національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)» 

1. Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи 

досягнення в Україні30 31, за участі Національного екологічного центру України, РАЦ 

«Суспільство і довкілля», МБО «Екологія-Право-Людина», МБО ІЦ «Зелене досьє», а 

також незалежного експерта Анни Голубовської-Онісімової. 

2. Розвиток відновлюваної енергетики та створення балансуючих потужностей – аналіз 

викликів для стійкості енергосистеми України в розрізі досягнення енергетичних та 

кліматичних цілей32 33, за участі Європейсько-Українського Енергетичного Агентства та 

Національного екологічного центру України. 

Метою першої ініціативи був 
аналіз перспектив та 
встановлення ключових 
індикаторів довкільної та 
кліматичної стійкості 
України в контексті 
досягнення цілей Східного 
партнерства після 2020 року. 
За підсумками ініціативи 
підготовлено аналітичний 
документ34, призначений як 
                                                           
30 http://eap-csf.org.ua/2021/01/13/initsiatyvy-unp-2020-dovkilna-ta-klimat/ 
31 https://necu.org.ua/inicziatyva-dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-shidnogo-partnerstva-oczinka-perspektyvy-
dosyagnennya-v-ukrayini/ 
32 http://eap-csf.org.ua/2021/01/19/initsiatyvy-unp-2020-doslidzhennia-rozvyt/ 
33 https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/initsiatyva-rozvytok-
vidnovlyuvanoyi-energetyky-ta-stvorennya-balansuyuchyh-potuzhnostej-analiz-vyklykiv-dlya-stijkosti-energosystemy-
ukrayiny-v-rozrizi-dosyagnennya-energetychnyh-ta-klimatychnyh-tsil/ 
34 http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Environmental-and-climate-resistance_web.pdf 
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для організацій громадянського суспільства для допомоги в адвокації проєвропейських змін, так 
і для української влади та європейських владних інституцій, яким аналітичний документ стане в 
нагоді у формуванні нових політик та взаємовідносин. Задачею дослідження було виявлення 
ключових перешкод та найбільш дієві можливостей впровадження екологічної політики 
України, в контексті новітніх рішень Європейського Союзу та Східного партнерства 
(Європейський зелений курс, проєкт нових цілей Східного партнерства до 2025 року) шляхом 
порівняння встановлених та планованих пріоритетів, цілей та завдань, а також механізмів 
реалізації екологічної політики Східного партнерства, України та Європейського Союзу.  

 

Метою другої ініціативи було провести аналіз 
можливостей розвитку балансуючих потужностей 
як ключової умови «Зеленого» переходу України 
та збільшення частки відновлюваної енергетики, і 
надати якісні рекомендації галузевим 
стейкхолдерам для вирішення причини сучасної 
кризи в розвитку ВДЕ. В рамках ініціативи 
Європейсько-українським енергетичним 
агентством було  проаналізовано міжнародний 
досвід економічної та правової моделі розвитку 
балансуючих потужностей та досвід країн регіону 
Східного партнерства; було проведено опитування 
міжнародних та українських фінансових 
інституцій, щодо необхідних критеріїв підгалузі 
балансування для підвищення надійності та 
привабливості для інвестування. Національним екологічним центром України була проведена 
оцінка перспектив розвитку сонячної та вітрової генерації в Україні з врахуванням екологічних 
критеріїв. В аналітичному документі35 надано рекомендації щодо можливостей розвитку 
балансуючих потужностей в Україні.  

 

Ініціативи РГ3, що реалізуються в 2021 р. в рамках проекту «Підтримка діяльності 
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства (ФГС СхП)» 

1. Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи 

досягнення в Україні-236 37, за участі Національного екологічного центру України, РАЦ 

«Суспільство і довкілля», МБО «Екологія-Право-Людина», МБО ІЦ «Зелене досьє», а 

також незалежного експерта Анни Голубовської-Онісімової. 

2. СЕО – допомога громадам38 39, за участі МБО ІЦ «Зелене досьє», Національного 

екологічного центру України, МБО «Екологія-Право-Людина». 

                                                           
3535 http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Doslidzhennya-Rozvitok-VDE-ta-stvorennya-balansuyuchih-
potuzhnostei-_finalna.pdf 
36 http://eap-csf.org.ua/2021/08/13/initsiatyvy-unp-2021-dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-skhp/ 
37 https://necu.org.ua/proyekty/dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-shidnogo-partnerstva-oczinka-perspektyvy-
dosyagnennya-v-ukrayini-2/ 
38 http://eap-csf.org.ua/2021/08/04/initsiatyvy-unp-2021-seo-dopomoha-hromadam/ 
39 https://www.dossier.org.ua/projects/seo-initiative/ 
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Метою першої ініціативи є аналіз перспектив та встановлення ключових показників довкільної 
та кліматичної стійкості України в контексті досягнення цілей Східного партнерства після 2020 
року з врахуванням можливостей «зеленого» відновлення після пандемії, спричиненої COVID-
19. В рамках ініціативи буде оновлено аналітичний документ підготовлений у 2020 році після 
оприлюднення Європейською комісією нового бачення політики Східного партнерства. Будуть 
враховані оновлені стратегічні документи як на національному рівні, зокрема, Економічна 
стратегія України до 2030 року, так і на рівні Східного партнерства, в рамках підготовки до саміту 
та ухвалення політики після 2020 року. На основі оновленого аналітичного документу буде 
підготовлено його скорочену версію з основними висновками та рекомендаціями для усіх 
залучених осіб, в першу чергу, Уряду України. 

Метою другою ініціативи є сприяння ефективному стратегуванню в регіонах України через 
належне застосування інструменту СЕО. Ініціатива висвітлює як можна застосувати СЕО для 
ефективного планування та стратегування, для розумного розвитку територій та громад. В 
рамках ініціативи проведено опитування ОМС та місцевих НУО з проблем проведення СЕО 
регіональних стратегій розвитку громад, а також заплановані консультаційні заходи у трьох 
Харківській, Херсонській та Черкаській областях. На 
основі цих консультацій буде підготовлено 
аналітичний документ, в якому має бути 1) висвітлена 
наявна ситуація стосовно ставлення до СЕО 
регіональних програм розвитку та причини 
нинішньої ситуації; 2) надані позитивні та негативні 
приклади; 3) розроблені рекомендації, які можна буде 
використовувати як на рівні громад, так і для 
консультаційної діяльності регіональних програм та 
державних структур, відповідальних за розробку 
місцевих стратегій розвитку.  

 

Тренінги та семінари, організовані РГ3 

1. Онлайн-тренінг «Стратегічна екологічна оцінка – громадський інструмент контролю за 

розробкою документів державного планування», 23-24.02.202140. 

2. Онлайн-семінар «Ключові проблеми запровадження стратегічної екологічної оцінки як 

основного інструменту досягнення збалансованого розвитку місцевих громад», 

04.08.202141 42 

Організатором заходів виступив Національний екологічний центр України.  
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Метою першого тренінгу було познайомити його учасників із СЕО як важливим засобом у 
досягненні цілей збалансованого розвитку, а також 
із роллю громадського впливу на цей процес. 
Програма тренінгу передбачала представлення СЕО 
одночасно як процедуру, передбачену 
європейськими Директивами та законодавством 
України, а також як важливий інструмент для 
розробки планів та стратегій розвитку. Програма 
тренінгу тривалістю приблизно 5 годин була 
дводенною, і складалася загалом з 7 ключових тем. 
В тренінгу взяли участь 31 учасник. Учасники 
ознайомились з історією виникнення у світовій практиці екологічної оцінки, з основними 
міжнародними документами, які встановили засади СЕО, із практикою застосування СЕО у 
різних країнах світу, в т. ч. в країнах ЄС. Окремо було розглянуто пілотний досвід застосування 
СЕО на рівні міських громад та регіонів України завдяки реалізованим 4 проєктам за підтримки 
ООН та уряду Канади. Також аудиторія була ознайомлена із процедурою СЕО, визначеною 
українським законом. Водночас тренер співставив норми провідних європейських документів у 
сфері СЕО із профільним українським законом, проаналізував недоліки закону і розглянув 
можливі наслідки таких недоліків.  

 

На другому заході науковці, експерти, 
представники громадського сектору 
та учасники УНП обговорили наявні 
перепони, що заважають місцевим 
громадам розробляти плани власного 
розвитку із урахуванням інтересів 
довкілля та здоров’я мешканців. Під 
час заходу були окреслені нагальні 
проблеми на шляху громад до 
збалансованого розвитку. Зокрема, це 
конфлікт інтересів всередині органів 
влади як замовників та розробників 
СЕО, відсутність незалежної 
експертної оцінки Звіту з СЕО, 
відсутність сертифікованих спеціалістів з розробки звітів, низький рівень аналітичних 
інструментів та відсутність наукового підходу до розробки стратегій тощо.  
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Результати діяльності Робочої групи 4 «Контакти між людьми» 

Координатор: Іван Кульчицький 

 

Протягом даного періоду основний обмін між членами  групи відбувався шляхом розсилки через 

Гугл групу РГ4 (https://groups.google.com/g/contacts_people). Члени групи отримали більше 100 

електронних повідомлень від координатора групи щодо актуальних інформацій від ФГС СхП та 

про події і пропозиції в Україні, які дотичні до тематичних напрямків діяльності групи. 

Склад групи поповнився новими членами (3 нові організації), які виявили бажання включитись 

у діяльність групи. 

Основні тематичні напрямки діяльності членів групи залишились без змін, а саме: 

1) Аналіз змін у програмах мобільності, які спричинені пандемією коронавірусу, з метою 
підвищення обізнаності про наявні можливості за тематичними напрямками в регіоні 
СхП та країн ЄС; 
Обговорення змін у сфері освіти, сприяння розвитку неформальної освіти в Україні; 

2) Розвиток традиційних та інноваційних культурно-мистецьких практик, свободи 
самовираження. Розвиток міжкультурного діалогу регіонів України, країн Східного 
Партнерства і Європейського Союзу;  

3) Аналіз та вивчення досліджень ціннісних орієнтирів та соціальних трендів молоді 
Україні, регіоні СхП і ЄС з метою крос-секторальної та крос-кордонної співпраці навколо 
чіткого формулювання викликів молоді, таким чином, формулювання ефективних 
спільних рішень; 

4) Сприяння суспільній активності людей літнього віку з метою підвищення рівня їх 
поінформованості та участі в євроінтеграційних процесах і побудови діалогу між 
поколіннями; 

5) Вивчення та інтеграція наукових досліджень та інноваційних систем країн Східного 
Партнерства та Європейського Союзу  

 

15 квітня 2021 року РГ4 УНП СхП провела 

спільне онлайн  засідання з РГ6 УС ПГС 

«Наука та технології, інформаційне 

суспільство, освіта, навчання та молодь, 

культура і спорт» Української сторони 

платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС (УС ПГС). У фокусі засідання було 

обмін інформацією та пропозиціями щодо 

можливих тем співпраці та плану діяльності 

груп,  обговорення актуальних питань, які 

важливі з точки зору членів груп, знаходження 

точок  дотику між двома групами, підготовка проєктних тем над якими будуть члени групи 

спільно працювати у 2021 році. 

 

 

https://groups.google.com/g/contacts_people
http://eap-csf.org.ua/2021/04/23/vidbulosia-spilne-onlajn-zasidannia-r/
http://eap-csf.org.ua/2021/04/23/vidbulosia-spilne-onlajn-zasidannia-r/


 
 
Робота в групі дещо активізувалась при обговоренні можливих ініціатив, які могли б бути подані 

на конкурс, який проводила УНП СхП. За результатами конкурсу групу долучена до реалізації 

двох ініціатив: 

 

 

 «Шляхи розвитку професійних 

цифрових компетентностей у секторі культурної 

спадщини (Агенція європейських інновацій); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ухоробрене юнацтво. Підприємницькі 

навички та соціальне шкільне 

підприємництво» (Молодіжна організація 

«СТАН»).  

 

 

 

 

 

Координатор групи та делегати ФГС СхП  брали  активну участь у діяльності форуму у його 

заходах, а також виступали у ролі експертів для участі у заходах Європейської Комісії у питаннях, 

які були дотичні до проблематики, молоді, освіти, досліджень та інновацій.  

Група звернула увагу на процеси цифровізації, які відбуваються в Україні, і які в значній мірі 

мають допомогти розвитку контактів між людьми. 10 червня було проведено онлайнове 

обговорення проєкту концепції цифрової трансформації сфери освіти і науки України, яка була 

винесена МОН України на громадське обговорення.  А 11 серпня було проведено онлайновий 

семінар з обговорення процесів використання нових цифрових освітній технологій.  

Слід зазначити, що у групі реальну активність проявляє невелика кількість організацій і  питання 

підвищення активності УНП СхП доцільно  обговорити в цілому на щорічній конференції 2021 

року.  

 

Повернення до Змісту 
 

 

http://eap-csf.org.ua/2021/08/20/initsiatyvy-unp-2021-tsyfrovi-kompetentnosti-u-sektori-kulturnoi-spadshchyny/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/20/initsiatyvy-unp-2021-tsyfrovi-kompetentnosti-u-sektori-kulturnoi-spadshchyny/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/20/initsiatyvy-unp-2021-tsyfrovi-kompetentnosti-u-sektori-kulturnoi-spadshchyny/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/25/initsiatyvy-unp-2021-ukhorobrene-iunatstvo/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/25/initsiatyvy-unp-2021-ukhorobrene-iunatstvo/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/25/initsiatyvy-unp-2021-ukhorobrene-iunatstvo/


 
 

Результати діяльності Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика 
та соціальний діалог» 

Координатор: Світлана Внучко 
 

До складу робочої групи 5 УНП входить 27 організацій громадянського суспільства України: 
профспілки, організації роботодавців та громадські організації. Протягом звітного періоду 
комунікація між членами групи підтримувалась через внутрішні канали комунікації – передусім 
через безпосередню участь у засіданнях та google-групу членів Робочої групи 5. 

В рамках діяльності РГ5 за звітний період відбулося 2 засідання групи (30 жовтня 
2020р., 7 червня 2021р.). Учасниками групи активно обговорювались питання соціально-
трудової політики та стану соціального діалогу в Україні. 
 

Засідання 30 жовтня 2020р.   Засідання 7 червня 2021р. 
  

 
 
Заяви, підготовлені за участю членів РГ5. 
Організаціями-учасницями групи спільно з членами робочої групи 4 «Зайнятість, 

соціальна політика, рівні можливості та здоров’я» Української сторони Платформи 
громадянського суспільства у червні 2021 року підготовлено текст спільної заяви УНП ФГС 
СХП ТА УС ПГС щодо реформування трудового законодавства України. 
  

 



 
 

 
 
Участь у діяльності ФГС СхП 
22-23 червня 2021 року відбулася зустріч 

учасників робочої групи 5 «Соціально-трудова 
політика та соціальний діалог» на рівні Форуму 
громадянського суспільства Східного 
партнерства.  

 
 

 
 
В засіданні взяли участь 34 учасники з 6 країн СхП та ЄС. Варто відмітити, що Україна була 

гідно представлена кількістю учасників та активною участю в обговоренні. Так, від РГ5 УНП на 
зустрічі були присутні більше 10 осіб, які представляють профспілки, організації роботодавців та 
громадські організації. 

Учасники обговорили важливі для діяльності Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства питання, зокрема координатори РГ5 національних платформ презентували 
головні тенденції та зміни на ринку праці в Україні, Молдові, Грузії, Білорусі та 
Азербайджані, зокрема, щодо аспектів: 

 зміни в трудових відносинах протягом минулого року (наприклад, законодавство 
про працю, норми охорони праці, інспекції праці тощо); 

 заходи, прийняті на національному рівні для боротьби з наслідками пандемії на 
ринку праці, а також про те, як / якщо соціальні партнери беруть участь у процесі. 

 суттєві зміни щодо статистики зайнятості (залежно від наявних даних - щорічно, з 
моменту початку пандемії); 

 найбільш постраждалі сектори та які були найбільш суттєві наслідки пандемії у цих 
секторах. Який найбільш значний вплив на сектор охорони здоров’я тощо. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Аналітична робота РГ5 

«Соціально-трудова політика та 
соціальний діалог». 

В рамках проекту «Підтримка 
діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує 
Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій за фінансової 
підтримки Європейського Союзу в 2020 

році членами групи реалізовано дві ініціативи: 

«Covid - 19 та соціальний діалог в туристичній галузі: практика ЄС та український 

реалії» 

 

«Видимі та латентні наслідки COVID 19 

для регулювання соціально-трудових 

відносин в сфері МСБ України». 



 
 

 
 
В 2021 році відбувається підготовка та 

реалізація двох ініціатив: 
1. «Стандарти регулювання трудових 

відносин: правові норми ЄС та України» 
((Всеукраїнська профспілка працівників 
туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та 
готельного господарства та Київський інститут 
гендерних досліджень); 

2. «Влада та громадянське суспільство: 
взаємодія в рамках громадського та соціального 

діалогу» (Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва 
України та Харківська обласна організація професійної спілки підприємців). 
 

 

Повернення до Змісту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більше інформації про діяльність УНП ФГС СхП 

http://eap-csf.org.ua/ 

https://www.facebook.com/unp.eap.csf 

 

http://eap-csf.org.ua/2021/08/28/initsiatyvy-unp-2021-rehuliuvannia-trudovykh-vidnosyn/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/28/initsiatyvy-unp-2021-rehuliuvannia-trudovykh-vidnosyn/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/27/initsiatyvy-unp-2021-hromadskyj-ta-sotsialnyj-dialoh/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/27/initsiatyvy-unp-2021-hromadskyj-ta-sotsialnyj-dialoh/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/27/initsiatyvy-unp-2021-hromadskyj-ta-sotsialnyj-dialoh/
http://eap-csf.org.ua/
https://www.facebook.com/unp.eap.csf

