
 
 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧИХ ГРУП УНП НА 2022 

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

 

Робоча група 1 «Демократія, права людини, належне урядування та стабільність» 
 
 
Тематичні пріоритети діяльності на 2022 р 
1.Гендерна рівність, протидія дискримінації, посилення заходів по боротьбі з гендерно обумовленим та домашнім 
насильством – ратифікація Стамбульської конвенції, виконанням Національної  стратегії у сфері прав людини. 
2.. Моніторинг здійснення комплексної судової  реформу,  проведення реформи Верховного Суду  та Конституційного 
суду,  реалізація Стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки 
3. Проблеми мобільності та шляхи їх розв’язання. Пандемія коронавірусу та супровідні з ним обмеження мобільності 
громадян що вплинули на практику перетину кордону та загалом на мобільність громадян, включно  проблемою 
міграції та трудової міграції.. 
4. Адвокація прав і свобод цивільних громадян, що отримали поранення під час збройного конфлікту на Донбасі, ; 
розбудова мирного діалогу, відображення проблематики в національних програмах безбарєрності та в процесі 
формування методики перепису населення України. Участь  в Кримській платформі. 
 

Пріоритети діяльності РГ1 у 2022 році:   
- Права людини, гендерна рівність і недискримінація, посилення заходів по боротьбі з гендерно обумовленим та домашнім насильством 
- Здійснення  судової  реформи, проведення реформи Верховного Суду  та Конституційного суду 
- мобільність громадян, включно з проблемою міграції та трудової міграції 
- розбудова мирного діалогу,  захист соціальних прав, включно з компонентом безбарєрності участь  в Кримській платформі. 
 
Робочі підгрупи у складі РГ1: 
1. Права людини (ґендерна рівність, захист уразливих груп, недискримінація). 
2. Свобода слова, медіа і стратегічні комунікації (налагодження ефективних з точки зору форми та змісту каналів комунікації органів влади та громадянського 
суспільства щодо процесу реформ всередині України та в рамках політики Східного партнерства, медіа, боротьба з пропагандою).  
3. Належне врядування і секторальні політики (реформа державної служби, включаючи реформу судової системи, антикорупційна політика).  
4. Безпека та стабільність (попередження конфліктів, європейська безпека, регіональні безпекові ініціативи, міграційні питання, цивільна безпека).  



 
 

 

 

№   Завдання 
Стратегічного плану   

 

Формат   

ініціативи   

Мета   Період/дата
   

Хто 
(відповідальний, 
залучений)   

З допомогою чого 
(ресурси)   

Очікуваний 
результат   

1.    Оптимізувати внутрішню 
комунікацію   

 

Засідання РГ1   Обговорити поточну діяльність 
Робочої групи 1  

Березень 
2022 

Р.Дзундза Секретаріат УНП, 
додаткові ресурси 
не потрібні, зустріч 
відбудеться 
онлайн   

Робота РГ1 та підгруп   

 2.  Проведення  засідання  

Підгруп РГ-1 

 

  РГ-1 Підготовка до засідання РГ-1  Березень-
квітень 2022  

Дзундза Р 

Координатори 
підгрупРГ1   

Секретаріат УНП   

  

Представлення  планів 
роботи на 2022 

 3.    Активізувати участь у 
формуванні та реалізації 
порядку денного ФГС     

Асамблея  Обрання делегатів у 14-й Щорічній 
асамблеї Форуму громадянського 
суспільства Східного Партнерства   

березень 
2022 

Представники РГ1   ФГС СхП   Представлення УНП у 
ФГС СхП   

4    Адвокатувати 
розширення підтримки 
громадянського 
суспільства в рамках 
СхП компоненту 
гендерна рівність  

  

Підгрупа –  
Права людини, 
гендерна рівність 
і недискримінація 
Он-лайн захід 

 

Проведення дослідження зо до 
посилення заходів по боротьбі з 
гендерно обумовленим та домашнім 
насильством – ратифікація 
Стамбульської конвенції, виконанням 
Національної  стратегії у сфері прав 
людини 

 Травень- 
листопад 
2022 

Підгрупа –  
Права людини, 
гендерна рівність і 
недискримінація 

 

Проєктна підтримка 
УНП     

Підготовлено  та 
презентовано 
аналітичний звіт 
(українською мовою,  

 5 4.1.1.1 Забезпечити 
зв’язок із цільовими 
аудиторіями на 
національному рівні   

  

Проведення  
презентації  Он-
лайн захід 

Проведення презентації 
дослідження Моніторинг здійснення 
комплексної судової  реформу,  
проведення реформи Верховного 
Суду  та Конституційного суду,  
реалізація Стратегії розвитку органів 

 Травень- 
листопад 
2022 

Підгрупа- 

Належне 
врядування і 
секторальні 
політики 

Проєктна підтримка 
УНП  

Підготовлено  та 
презентовано 
аналітичний звіт 
(українською мовою, 



 
 

 

правосуддя та конституційного 
судочинства на 2021-2023 роки 

 6 4.1.1.1 Забезпечити 
зв’язок із цільовими 
аудиторіями на 
національному рівні    

Проведення  
презентації  Он-
лайн захід 

Проведення презентації 
дослідження  мобільність громадян, 
включно з проблемою міграції та 
трудової міграції 

  

 Травень- 
листопад 
2022 

Підгрупа  

Безпека та 
стабільність 

Проєктна підтримка 
УНП  

Підготовлено  та 
презентовано 
аналітичний звіт 
(українською мовою, 

 7  2.1.1.1.  Адвокатувати 
розширення підтримки 
громадянського 
суспільства в рамках СхП  

Проведення  
презентації  Он-
лайн захід 

Адвокація прав і свобод цивільних 
громадян, що отримали поранення 
під час збройного конфлікту на 
Донбасі, ; розбудова мирного діалогу, 
відображення проблематики в 
національних 
програмах безбарєрності та в процесі 
формування методики перепису 
населення України 

Травень- 
листопад 
2022 

Підгрупа  

Безпека та 
стабільність 

Та підгрупа 

Права людини  

Проєктна підтримка 
УНП  

 Підготовлено  та 
презентовано 
аналітичний звіт 
(українською мовою, 

 8  2.1.1.1.  Адвокатувати 
розширення підтримки 
громадянського 
суспільства в рамках СхП  

 Участь у 
Кримській 
платформі   

підвищення ефективності 
міжнародного реагування на 
окупацію Криму,  
відповіді зростаючим безпековим 
загрозам,  
посилення міжнародного тиску 

Травень- 
листопад 
2022 

Підгрупа - Безпека 
та стабільність 
підгрупа - Права 
людини 

Підгрупа - Свобода 
слова, медіа 

Залучені ресурси підвищення 
ефективності 
міжнародного 
реагування на 
окупацію Криму, 
відповіді зростаючим 
безпековим загрозам, 
посилення 
міжнародного тиску 

 

* Робочі підгрупи та окремі члени РГ1 протягом року можуть вносити інші пропозиції щодо проведення заходів та реалізації проектів за визначеними 
пріоритетами. 

 



 
 

 

 

Робоча група 2: Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС 
 

 
 
Тематичні пріоритети діяльності та відповідні робочі підгрупи РГ2 у 2022 році: 
- Регуляторне середовище та розвиток малого і середнього бізнесу 
- Регіональна політика та транскордонне співробітництво  
- Гармонізація цифрових ринків  
- Економічні зв’язки з Європейським Союзом і регіоном Східного Партнерства 
-Економічні механізми та впливи Green Deal 
 
 
 
 
 
 

 

№ 

Завдання 
Стратегічного плану 

Тематичний пріоритет 
РГ 

Формат 
ініціативи 

Мета Період/дата 
Хто 

(відповідальний, 
залучений) 

З допомогою 
чого (ресурси) 

Очікуваний результат 

1. Оптимізувати внутрішню 
та зовнішню комунікацію 
РГ2 
Забезпечити зв’язок із 
цільовими аудиторіями 
на національному рівні 
  

Участь у реалізації та 
вдосконаленні 
комунікаційної 
стратегії та 
напрацювань 
інформаційних 
кампаній 

Зробити внесок РГ2 в 
покращення комунікації 
всередині УНП та з 
цільовими аудиторіями на 
національному рівні 

 2022 Координатор РГ2 Секретаріат 
УНП 

Налагоджено ефективну 
комунікацію в середині групи 
Проведено інформаційні кампанії 
щодо поширення інформації про 
УНП, діяльність РГ2 



 
 

 

2. Активізувати участь у 
формуванні та реалізації 
порядку денного ФГС 

Participation of UNP 
WG2 coordinator in  
the EaP CSF Steering 
Committee online 
meeting 

Discussion of the 
adjustments to be done due 
to COVID19; 
Discussion of the procedure 
for development of the new 
EaP CSF project with the EC 
for 2022-2023; 
Meeting with DG NEAR 

2022 UNP WG2 coordinator EaP CSF 
Secretariat 

Clear understanding on how 
moving forward in COVID19 
conditions; 
Clear understanding and decisions 
on how to proceed with the 
development of the new EC project: 
roles of UNP WG2 identified; 
Position of the UNP WG2 on the 
Ukrainian situation is delivered 

3. Активізувати участь у 
формуванні та реалізації 
порядку денного ФГС 

Participation of UNP 
WG2 members in  the 
EaP CSF Steering 
Committee online 
meeting 

Acquaintance of UNP WG2 
members and CSF WG2 
members; 
Discussing of COVID-19 
impact on SMEs; 
Discussing the digital 
transformation and 
connectivity in light of 
COVID-19 outbreak; 
Discussion the Road to 
climate neutrality: road for 
EaP countries. 
Exchanging good practices 
with EU experts on 
sustainable digital 
transformation, Green Geal 
for SMEs in the EaP region 

February-
October 2022 

EaP CSF WG2 
coordinator; UNP 
WG2 coordinator 
 

EaP CSF 
Secretariat 

New connections between UNP 
WG2 members and CSF WG2 
members established; 
Preliminary recommendations on 
enhancing SMEs, digital 
transformation and connectivity in 
light of COVID-19 outbreak 
elaborated (topic for WG2 policy 
paper identified); 
Possible ways on using digital 
transformation for EaP SMEs’ 
development identified  
 

4. Активізувати участь у 
формуванні та реалізації 
порядку денного ФГС 
 
Адвокатувати 
розширення підтримки 
громадянського 
суспільства в рамках СхП 

Participation of UNP 
WG2 coordinator in  
the EaP CSF Steering 
Committee online 
meeting 

Discussion on the 
programming of funds of 
UNP 
Discussion of the Annual 
Assembly 2020 

Січень-
травень 2022 

UNP WG2 coordinator EaP CSF 
Secretariat 

Узгоджено алгоритм подальшої 
комунікації між РГ 2 УНП та EaP 
CSF;  
Розподілено ресурси EaP CSF 
щодо підтримки РГ2 УНП 



 
 

 

5.  Оптимізувати внутрішню 
комунікацію РГ2 

Засідання РГ2  Обговорити поточну 
діяльність Робочої групи 2 

Січень-
грудень 2022  

Координатор РГ2 Секретаріат 
УНП, додаткові 
ресурси не 
потрібні, 
зустріч 
відбудеться 
онлайн  

Проведено щонайменше 4 
засідання 
Проаналізовано роботу РГ2 
  

6. Налагодити комунікацію 
та співпрацю з робочими 
групами 2 національних 
платформ Грузії та 
Молдови 

Спільний захід ( 
засідання) щодо 
питань економічних 
механізмів та 
наслідків Зеленого 
курсу  

Обговорити та 
напрацювати дорожню 
карту  

Лютий -
червень 2022 

Координатори РГ2 
відповідних 
національних 
платформ 

Секретаріат 
УНП, додаткові 
ресурси не 
потрібні, 
зустріч 
відбудеться 
онлайн  

Проведено щонайменше одне 
спільне засідання та підготовлено 
драфт дорожньої карти 

7. Налагодити комунікацію 
та співпрацю з РГ3 УС 
ПГС «Економічна 
інтеграція, зона вільної 
торгівлі, транскордонне 
співробітництво» 

Проведення 
спільних заходів, 
засід, підготовка 
спільних заявок на 
конкурси грантів 

Консолідувати експертне 
середовище  

2022 Координатори РГ 2 
УНП ФГС СхП та РГ3 
УС ПГС 

Секретаріат 
УНП, додаткові 
ресурси не 
потрібні 

Проведено щанайменше 2 спільні 
заходи, 
Підготовлено щонайменше 1 
спільну заявку на конкурс грантів 

 8. Проводити засідання 
органів УНП  

Конференція Участь у Щорічній 
конференції Української 
національної платформи 
Форуму громадянського 
суспільства Східного 
Партнерства  

Жовтень-
листопад 
2022 

Представники РГ2  Секретаріат 
УНП  

Представлено результати роботи 
РГ2 за рік  

 9. Активізувати участь у 
формуванні та реалізації 
порядку денного ФГС 

Асамблея Участь у 14-й Щорічній 
асамблеї Форуму 
громадянського 
суспільства Східного 
Партнерства  

Листопад -
грудень 2022  

Представники РГ2  Секретаріат 
ФГС СхП  

Популяризовано діяльність УНП 
та РГ2 УНП у ФГС СхП 

10. Адвокатувати 
розширення підтримки 

Підготовка та 
поширення 

Реалізація ініціатив червень-
листопад 
2022 

Члени РГ2 Проектна 
підтримка УНП 

 Реалізовано щонайменше 2 
ініціативи  



 
 

 

громадянського 
суспільства в рамках СхП 

аналітичних 
документів  

 

11. Адвокатувати 
розширення підтримки 
громадянського 
суспільства в рамках СхП 
 
Адвокатувати зміни в 
реалізації органами 
влади політики СхП 
 
Забезпечити зв’язок із 
цільовими аудиторіями 
на національному рівні 

Project 
"Synergy of e-Health 
and digital skills in 
Georgia, Moldova and 
Ukraine: the path to 
increase the 
resilience ofEaP civil 
societiesin crisis 
times" 

The goal of the 
project: to contribute to 
advancing e-Health reforms 
and improving appropriate 
digital skills in Georgia, 
Moldova and Ukraine in line 
with the Eastern Partnership 
policy framework for 2025by 
analyzing the situation in e-
Health sector, elaborating 
policy recommendations and 
conducting wide 
information-educational 
campaign in target countries. 
 

Грудень 
2021-грудень 
2022 

Агенція місцевого 
економічного 
розвитку Яворівщини 

Re-granting 
support scheme 
of the EaP CSF 
to Working 
groups 2 of the 
EaP CSF 

The recommendations for 
reforming/improving e-Health 
systems of target countries (incl. for 
overcoming the consequences and 
influence of COVID-19) have been 
promoted in project target EaP 
partner countries. 
 
The digital skills of citizens from 
Georgia, Moldova and Ukraine in 
using national e-Health tools have 
been improved. 
Effective dialogue between the 
national governments of Georgia, 
Moldova and Ukraine, EaP civil 
society and the EU in terms of e-
Health reforms and required digital 
skills considering COVID-19 
influence has been launched. 

12 Покращити зовнішню 
комунікацію зі 
стейкхолдерами та 
поширювати інформацію 
про діяльність РГ2 та УНП  
Представляти 
інформацію про УНП та 
РГ2 на заходах інших 
організацій, які не є 
членами УНП 
Консолідувати експертне 
середовище та 

Публікації, 
виступи, пости, 
статті, блоги тощо  

- інформування про 
діяльність УПН, РГ2  

- промоція 
діяльності  та залучення 
нових членів в РГ2 

- покращення 
експертного іміджу УНП, 
РГ2 

2022 Координатор РГ2, 
представники РГ2 

Секретаріат 
УНП 

Опубліковано щонайменше 5  
матеріалів про діяльність РГ2 на 
Інтернет   порталах для 
громадянського суспільства ( 
Громадський простір, Гурт тощо) 
 
Опубліковано щонайменше 5 
матеріалів на офіційних сайтах 
організацій - представників РГ2 
 
 
  



 
 

 

громадянського 
суспільства в рамках УНП 

 

Робоча група 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» 
 

 
Пріоритети діяльності РГ3 на наступні роки відповідають Стратегії УНП та проекту Стратегії ФГС СхП та 
направлені на адвокацію, моніторинг, експертну підтримку реалізації нової політики Східного 
партнерства до 2025 в частині досягнення довкільної та кліматичної стійкості, а також пов’язаних з цим 
інших цілей політики. Тематичними пріоритетами РГ3, за якими планується реалізація вищенаведеної 
діяльності є: 

 Просування Європейського зеленого курсу в Україні і всіх його складових, адвокація широкій 
участі України в ЄЗК. 

 Сприяння крос-секторальності довкільної політики та екологізації секторів економіки України, 
переходу на циркулярну економіку, зелене відновлення економіки після коронокризи спричиненої 
COVID-19. 

 Адвокація переходу України на низьковуглецевий розвиток, енергетичного переходу та розвитку 
ВДЕ, участі України у досягнені кліматичної нейтральності Європейського континенту, адаптації до зміни 

клімату. 

 Адвокація імплементації довкільної політики на регіональному та місцевому рівні, зокрема екологізації регіональних стратегій в умовах 
децентралізації із використанням інструменту СЕО. 

 Адвокація збереження біорізноманіття, впровадження екосистемного підходу, інтегрованого управління водними ресурсами. 

 Сприяння сталому транспорту, екологічно безпечному розвитку транспортних мереж. 
 
 



 
 

 

Стратегічний 
напрям 

Вид діяльності 
/захід 

Назва 
(тема) 

Організатор 
(виконавець) 

Ресурси Завдання Страт. Плану 
Очікувані 

результати 

СН 1: СПРИЯННЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРІОРИТЕТІВ СхП 
УКРАЇНОЮ 

Засідання з 
представництвом 
ЄС в Україні 

Напрями реалізації 
політики СхП в 
Україні  

КК УНП 1.1.2.  
Провести консультації з ФГС 
СхП та представниками ЄК 
щодо основних завдань для 
влади 

Координація 
діяльності УНП  з 
європейськими 
офіційними 
структурами 

Спільна нарада УНП 
та ПГС з офісом 
ВПМ з питань 
євроінтеграції 

Реалізація 
Європейського 
зеленого курсу в 
Україні 

РГ3 УНП 1.2.1. Сприяти долученню 
України до реалізації усіх 
нових стратегій ЄС/ЄК, 
зокрема прийнятих в рамках 
ЄЗК  

Посилення 
інтеграції діяльності 
Уряду до ЄЗК 

Підготовка 
аналітичного 
документу  

Законодавче 
врахування нових 
пріоритетів Східного 
партнерства в Україні 

всі РГ УНП, 
донори 

1.3.1. Формувати активні 
позиції УНП з актуальних 
проблем євроінтеграційного 
розвитку України 
1.3.2. Забезпечити 
обов’язкову участь УНП на 
парламентському та 
урядовому рівнях СхП 

Визначення 
пріоритетів 
діяльності ВРУ в 
розрізі СхП 

Аналітичний 
моніторинговий звіт 

Прогрес 
імплементації 
політики СхП в 
Україні 

всі РГ УНП, 
донори 

1.3.2. Забезпечити 
обов’язкову участь УНП на 
парламентському та 
урядовому рівнях СхП 

Громадська оцінка 
стану реалізації 
політики СхП та 
рекомендації для 
уряду та ВРУ 

Створення 
координаційної 
групи з моніторингу 
проектів ЄК для СхП 

Забезпечення 
скоординованої 
участі УНП в проектах 
ЄК для СхП 

всі РГ ЄК 1.3.3. Адвокатувати перед ЄК 
позицію щодо системного 
залучення представників УНП 
до формування порядку 

Посилення участі 
громадськості в 
проектах ЄК для 
СхП та України 



 
 

 

Стратегічний 
напрям 

Вид діяльності 
/захід 

Назва 
(тема) 

Організатор 
(виконавець) 

Ресурси Завдання Страт. Плану 
Очікувані 

результати 

денного та моніторингу 
проектів ЄК для СхП 

СН 2: АДВОКАЦІЯ 
ЧЛЕНСТВА 
УКРАЇНИ В ЄС 

- Тематична панель в 
рамках щорічної 
конференції УНП 

Можливості політики 
СхП для європейської 
інтеграції України  

КК, Секретаріат УНП 2.2.1. Провести переговори з 
головними стейкхолдерами 
(держава, громадськість, 
депутати) щодо 
напрацювання плану дій про 
членство України в ЄС 
 

Пропозиції до 
плану дій для 
членства ЄС в 
Україні 

- Консультаційні 
зустрічі, прес-
сніданки 

Інструменти СхП для 
членства України в ЄС 

КК ЄК, 
посольс
тва 
(Чехії, 
Литви, 
Польщі, 
Швеції) 

2.2.2. Забезпечити 
обговорення перспективи 
членства в країнах-членах ЄС 
2.3.2. Налагодити роботу з 
посольствами, 
міжнародними 
організаціями, донорами 

Просування ідеї 
членства України в 
ЄС 



 
 

 

Стратегічний 
напрям 

Вид діяльності 
/захід 

Назва 
(тема) 

Організатор 
(виконавець) 

Ресурси Завдання Страт. Плану 
Очікувані 

результати 

- Аналітичні 
документи (серія) 

Ефективне 
використання 
можливостей СХП 
для європейської 
інтеграції України 

всі РГ донори, 
ініціати
ви УНП 

2.3.1. Консолідувати 
експертне середовище та 
громадянського суспільства в 
рамках УНП 
2.3.3. Підвищити експертний, 
аналітичний, 
адвокаційний потенціал УНП 

УНП – як лідер 
експертизи та 
адвокації 
використання СхП 
для просування 
членства України в 
ЄС 

- Конференція 
донорів для 
сприяння 
просування СхП в 
Україні (посольства, 
Відродження, SIDA, 
представництво ЄС) 

Сприяння участі 
громадянського 
суспільства в 
реалізації політики 
СхП в Україні 

УНП ФГС 2.3.4. Ініціювати 
продовження проекту 
“Громадська синергія” або 
залучення 
інших джерел фінансування 
УНП 

Залучення донорів 
до підтримки УНП, 
фінансування 
проектів/ініціатив 
УНП 

СН 3: 
ЗМІЦНЕННЯ 
СПРОМОЖНОСТІ 
УНП 

- Регіональні круглі 
столи 

Імплементація 
Європейського 
зеленого курсу в 
регіональні політики 

РГ3, РГ2 донори, 
предста
вництво 
ЄС 

3.1.3.  Пропагувати позицію 
УНП через регіони 
 

Посилення впливу 
УНП на  
формування 
стратегій 
регіонального 
розвитку України 



 
 

 

Стратегічний 
напрям 

Вид діяльності 
/захід 

Назва 
(тема) 

Організатор 
(виконавець) 

Ресурси Завдання Страт. Плану 
Очікувані 

результати 

- Координація 
діяльності РГ3 
нац.платформ 
асоційованих краї 

Довкільний вимір 
європейської 
асоціації для СхП 

УНП, РГ3 УНП, 
донори 

3.2.2. Забезпечити 
проактивну участь у щорічній 
Асамблеї ФГС або іншого 
формату спільних заходах 

Посилення 
виконання Угод про 
асоціацію в 
довкільній частині 

- Консультації з 
офісом ВПМ з 
євроінтеграції, 
представництвом 
ЄК, проектами 
EU4…, донорами 

Громадська участь в 
реалізації політики 
СхП в Україні 

КК УНП 3.4.1. Знайти альтернативні 
джерела фінансування, крім 
ФГС СхП 

Обговорення 
організації 
конкурсів донорів 
для підтримки 
проектів ОГС 
направлених на 
сприяння реалізації 
політики СхП в 
Україні 



 
 

 

Стратегічний 
напрям 

Вид діяльності 
/захід 

Назва 
(тема) 

Організатор 
(виконавець) 

Ресурси Завдання Страт. Плану 
Очікувані 

результати 

СН 4: 
УТВЕРДЖЕННЯ 
УНП В ЯКОСТІ 
ФЛАГМАНА 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ 

- Ініціатива  Сталий транспорт: 
можливості для 
українських міст 

РГ3 УНП 4.1.3. Реагувати на актуальні 
виклики та проблеми 
 
 

Рекомендації щодо 
розвитку  стійкого 
транспорту в 
Україні 

Ініціатива  Моніторинг 
досягнення 
довкільної та 
кліматичної стійкості 
України 

РГ3 УНП 4.1.3. Реагувати на актуальні 
виклики та проблеми 
 
 

Визначення тренду 
досягнення 
відповідної цілі 
політики СхП в 
Україні  

Консультації  Східне партнерство – 
моніторинг реалізації 
нової політики для 
євроінтеграції 
України 

всі РГ УНП 4.2.4 Налагодити співпрацю з 
Офісом європейської та 
євроатлантичної інтеграції 
КМУ щодо включення 
моніторингу виконання 
пріоритетів СхП в загальний 
план моніторингу та 
діяльності Офісу 

Координація 
діяльності з офісом 
ВПМ 

Спільні засідання 
РГ3 та РГ5 

Довкільні, кліматичні, 
енергетичні та 
транспортні аспекти 
УА та СхП 

РГ3 УНП 4.4.3 Проводити спільні 
засідання робочих груп за 
можливості 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 Робоча група 4 « Контакти між людьми» 
 

 

Пропозиції щодо стратегічний пріоритетів діяльності РГ4 на 2022-2023 рік: 

1) Аналіз змін  в освіті та навчанні, які спричинені пандемією коронавірусу і широким 

використанням цифрових технологій на різних рівнях освіти; сприяння розвитку освіти та 

навчання дорослих і неформальної освіти в Україні 

2) Обговорення рамки цифрових компетентностей для різних сфер економічної та суспільної 

діяльності, аналіз проблем і викликів у сфері медіаграмотності та протидії фейкам, розвиток 

критичного мислення;  

3) Налагодження ширшої комунікації з культурними середовищами України, розвиток 

міждисциплінарних підходів у сфері культури та креативних індустрій, аналіз проблем 

цифровізації сфери культури. Розвиток міжкультурного діалогу регіонів України, країн 

Східного Партнерства і Європейського Союзу;  

4) Аналіз та вивчення досліджень ціннісних орієнтирів та соціальних трендів молоді в 

Україні, регіоні СхП і ЄС з метою крос-секторальної та транс-кордонної співпраці навколо чіткого формулювання викликів молоді, 

звернення уваги на адаптацію молоді до викликів часу та проблем працевлаштування молоді; 

5) Адвокація інтеграції країн Східного Партнерства у Європейський освітній та дослідницький простір, ширше використання 

можливостей асоціації до програми Горизонт Європа.   

 

Робочі підгрупи у складі РГ4: 

- Молодь 

- Культура 

- Дослідження та Інновації 

- Освіта та навчання  



 
 

 

 

№  Завдання 

Стратегічного 

плану  

Тематичний 

пріоритет РГ/ 

ціль СхП/ 

підгрупа  

Формат  

ініціативи  

Мета  Період/д

ата  
Хто 

(відповідаль

ний, 

залучений)  

З допомогою 

чого (ресурси)  

Очікуваний результат  

1.  Обговорення 

планів та 

пріоритетів WG4 

ФГС 

Онлайн 

обговорення та 

участь у заходах 

ФГС 

Розширення комунікацій з 

організаціями з країн СхП за 

напрямками діяльності РГ4 

травень -  

грудень   

Делегати 

ФГС та 

члени РГ4 

УНП СхП 

Онлайн заходи 

за участю 

секретаріату 

ФГС та 

запрошених 

експертів  

Рекомендації і пропозиції 

до позиції української 

делегації на наступний 

форму ФГС  

2.  Проведення 

внутрішньої 

самооцінки роботи 

робочої групи 4 

Опитування членів 

РГ4 

провести внутрішню 

самооцінку роботи РГ4 з метою 

посилення її інституційної 

спроможності 

травень-

листопад 

Полівчак О. 

як 

фасилітатор  

жіноча 

благодійна 

організація 

“Наші візії” 

Внутрішня 

ініціатива РГ4 

Звіт та пропозиції для 

покращення роботи групи 

3.  Оптимізація 

внутрішньої 

комунікації  групи 

 

Засідання РГ4  Обговорити поточну діяльність 

РГ4, стан реалізації ініціатив, а 

також залученість членів групи 

до діяльності в рамках 

пріоритетів групи. 

 

лютий  – 

вересень 

 

  

Координатор 

РГ4 та лідери 

підгруп 

Секретаріат 

УНП, додаткові 

ресурси не 

потрібні, зустріч 

відбудеться 

онлайн  

Робота РГ4 та підгруп  

4.  Проведення 

засідання органів 

УНП  

 

Конференція Участь у Щорічній конференції 

Української національної 

платформи Форуму 

громадянського суспільства 

Східного Партнерства  

жовтень-

листопад 

2022  

Представник

и РГ4  

Секретаріат 

УНП  

 

Представлення результатів 

роботи РГ4 за рік  

5.  Адвокаційна 

робота з 

моніторингу 

виконання ЦСР4 (з 

Підготовка 

Короткого огляду 

(Brief) or Statement \ 

Speech 

 представити національні 

рекомендації, розроблені для 

України, щодо навчальних 

потреб цільової групи  щодо 

січень- 

травень 

ГО Жіноча 

Професійна 

Ліга 

В рамках 

підтримки 

ініціатив груп 

від УНП СхП 

аналітичний документ і/або 

презентація виступу 



 
 

 

фокусом на 

навчання 

дорослих) 

 

ЦСР4 на Регіональному Форумі 

ЦСР регіону UNECE ( 

Економічна Комісія ООН для 

Європи) 

 

6.  Адвокатувати 

формування рамки 

цифрових 

компетентностей 

для різних сфер 

економічної та 

суспільної 

діяльності 

 

Підготовка 

пропозицій та 

проведення заходів 

Деталізувати рамки цифрових 

компетентностей  для різних 

сфер економічної та суспільної 

діяльності 

протягом 

року 

ГО Агенція 

Європейськи

х Інновацій 

Власні ресурси 

та ресурси 

партнерських 

організацій  

Пропозиції до документів. 

які будуть виноситись 

ЦОВВ на громадське 

обговорення  

7.  Адвокатувати 

розширення 

підтримки 

громадянського 

суспільства в 

рамках СхП 

 

Продовження 

діяльності за 

напрямом «Освітня 

траєкторія: 

розвиток системи 

освіти у 

післякризовий 

період» 

Сприяти удосконаленню 

системи освіти у післякризовий 

період задля розвитку лідерства 

та підприємництва молоді, 

збільшення освітніх 

можливостей та можливостей у 

сфері працевлаштування, а 

також сприяння 

співробітництву, 

мультикультурному розумінню, 

толерантності, 

фундаментальним цінностям, і, 

зокрема, кращому розумінню 

ЄС та його діяльності у регіоні. 

протягом 

року   

 

Молодіжна 

організація 

«СТАН» 

В рамках 

діяльності 

організації та 

залучених 

партнерів  

Аналітичний документ 

8.  Адвокатувати 

розширення 

підтримки 

громадянського 

суспільства в 

рамках СхП 

 

Заходи адвокації   Публікація статей в ЗМІ з 

представленням результатів 

діяльності групи 

вересень-

листопад 

члени РГ4 Власні 

ініціативи 

членів  

Поширення інформації про 

діяльність групи 



 
 

 

9.  Адвокація змінв 

реалізації органами 

влади політики 

СхП  

 

 

Зустріч з 

представниками 

Міністерства освіти 

і науки з актуальних 

питань освіти, 

досліджень та 

інновацій  

 Представити пропозиції членів 

групи для імплементації на 

урядовому рівні 

 березень 

-жовтень 

 члени РГ4 та 

запрошені 

експерти, в 

т.ч. члени 

РГ6 УС ПГС 

 В рамках 

організаційної  

підтримки від 

УНП СхП  

 Узгоджено алгоритм 

подальшої комунікації з 

представниками МОН 

10.  Забезпечення 

зв’язку з цільовими 

аудиторіями на 

національному та 

регіональному 

рівнях  

 

 Проведення 

тематичних круглих 

столів 

 Представити результати 

аналітичних досліджень членів 

групи 

 протягом 

року  

 члени РГ4 та 

запрошені 

експерти 

 Ресурси 

організацій 

ініціаторів та 

партнерів 

 Розширення співпраці з 

ключовими організаціями 

11.  Представлення та 

обговорення 

результатів 

регрантових 

проектів ФГС, до 

яких долучені 

члени групи 

Проведення 

тематичних засідань 

групи 

Представлення результатів та 

рекомендацій регрантових 

проєктів  

протягом 

року  

 члени РГ4 та 

запрошені 

експерти 

В рамках 

підтримки від 

ФГС СхП  

Розвиток компетенцій 

членів групи, 

імплементація результатів 

проєктів 

12.  Діяльність із 

підтримки 

важливості 

сімейних 

цінностей у країні 

Проведення заходів 

за участю 

законодавців, 

Мінсоцполітики та 

молоді 

Формування правильного 

менталітету молоді щодо  

відносин у сім’ї, виховання 

дітей та захисту сімейних 

цінностей.  

 Кислова 

Лілія 

З приватних 

фондів 

Підвищення важливості 

сімейних цінностей у 

суспільстві  

13. Інформаційно-

просвітницька 

діяльність у сфері 

медіаграмотності 

молоді  

Міжнародні, 

національні та 

локальні тематичні 

заходи (опитування, 

семінари, тренінги, 

круглі столи тощо) 

Формування у молоді країн 

СхП навичок критичного 

мислення та протидії фейкам  

березень-

листопад 

2022 

Оксана 

Бондар 

В рамках 

підтримки від 

ФГС СхП, 

додаткове 

зовнішнє 

фінансування  

підвищення рівня навичок 

критичного сприйняття 

інформації та умінь 

протидіяти фейкам у 

молоді  

  

 



 
 

 

 
 

Робоча група 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» 
 
 
пріоритети діяльності для Робочої групи №5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» на 
2022 рік; 

 Вплив пандемії Сovid-19 на стан ринку праці в Україні: динаміка за два роки. 

 Соціальний діалог та захист працівників і інструменти підтримки суб'єктів підприємницької 

діяльності в період пандемії 

 Реалізація громадського діалогу на територіальному рівні в Україні. 

 Соціальний діалог на територіальному рівні в Україні. 

 Вплив пандемії Covid-19 на стан виконання Стратегії подолання бідності в країні. 

 Зміна парадигми в забезпеченні здорових і безпечних умов праці в розрізі тотальної зміни 

парадигми нового закону.  

 Реалізація євроінтеграційних та споріднених зобов’язань України в галузі соціально-трудової 

політики, включно зобов’язань щодо прав жінок та гендерної рівності. 

 
пропозиції Робочої групи №5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» до Операційного плану діяльності УНП на 2022 рік.   

 Об’єднання громадянського суспільства України навколо відстоювання європейських цінностей та стандартів життя. 

 Інформаційна присутність Платформи в інфопросторі України та ЄС. 

 Посилення присутності платформи на регіональному рівні 

 Налагодження дво- та багатосторонньої співпраці з іншими національними платформами ФГС СхП. 

 Проведення гендерного аудиту УНП та розроблення за його результатами власної «Дорожньої карти/плану дій щодо гендерної рівності для УНП» 

 



 
 

 

№  Завдання 
Стратегічного плану  
Тематичний 
пріоритет РГ/ ціль 
СхП 2022 

Формат  
ініціативи  

Мета  Період/дата  Хто 
(відповідальний, 
залучений)  

З допомогою 
чого 
(ресурси)  

Очікуваний результат  

1.  Оптимізувати 
внутрішню 
комунікацію  
РГ5 

Засідання РГ5  Обговорити поточну 
діяльність Робочої групи 5 

Січень-
листопад  
  

Координатор РГ5 додаткові 
ресурси не 
потрібні, 
зустріч 
відбудеться 
онлайн  

Робота РГ5  

2.  Проводити 
засідання органів 
УНП  

Конференція Участь у Щорічній 
конференції Української 
національної платформи 
Форуму громадянського 
суспільства Східного 
Партнерства . 
Засідання керівного 
комітету 

Жовтень-
листопад  

Представники РГ5, 
керівний комітет, 
секретаріат 

УНП  Представлення 
результатів роботи РГ5 
за рік, участь членів РГ5 
у діяльності УНП  

3.  Активізувати участь 
у формуванні та 
реалізації порядку 
денного ФГС    

Асамблея Участь у Щорічній асамблеї 
Форуму громадянського 
суспільства Східного 
Партнерства  

Листопад-
грудень  

Представники РГ5  ФГС СхП  Представлення УНП у 
ФГС СхП  

4.  Налагодження дво- 

та багатосторонньої 

співпраці з іншими 

національними 

платформами ФГС 

СхП. 

Асамблея, 
круглі столи, 
конференції, 
спільні засідання РГ5 
національних платформ 

Обговорення ситуації в 
сфері соціально-трудових 
відносин країн СхП та 
вироблення спільної позиції 

Січень-
грудень 
 

Члени робочих 
груп національних 
платформ 

ФГС СхП , 
 

Спільні заходи учасників 
робочих груп 
національних платформ 
ФГС СхП 



 
 

 

5.  Адвокатувати 
розширення 
підтримки 
громадянського 
суспільства в рамках 
СхП 

Реалізація ініціатив 
робочих груп в рамках 
пріоритетів РГ5 

Підготовка, реалізація та 
обговорення результатів 
ініціатив робочої групи 

Січень-
листопад  

Представники РГ5  УНП ФГС СхП  Аналітичні документи  

6.  Об’єднання 
громадянського 
суспільства України 
навколо 
відстоювання 
європейських 
цінностей та 
стандартів життя. 

Засідання робочих груп, 
Реалізація ініціатив РГ5 

Поточна робота групи, 
Підготовка та обговорення 
ініціатив робочої групи 

Січень-
листопад 

Представники РГ5  УНП, 
Членські 
організації 
групи 

Поширення інформації 

про діяльність групи та 

результати досліджень 

членів групи 

7.  Інформаційна 

присутність 

Платформи в 

інфопросторі 

України та ЄС. 

Заходи адвокації. 
 
 

Публікація статей в ЗМІ з 
представленням результатів 
діяльності групи 

лютий-
листопад 

Члени групи УНП, 
Членські 
організації 
групи 

Поширення інформації 

про діяльність групи та 

результати досліджень 

членів групи 

8.  Забезпечити зв’язок 

із цільовими 

аудиторіями на 

національному та 

міжнародному  

рівні  

 Круглі столи, 
конференції 
 

 Представити та обговорити 
результати досліджень, 
здійснених членами РГ5  

 лютий-
грудень  

 Члени групи  УНП, 
Членські 
організації 
групи 

Представити результати 
досліджень, здійснених 
членами РГ5 та 
розширення співпраці з 
іншими стейкхолдерами 



 
 

 

9.  Розробка 
«Дорожньої 
карти/плану дій 
щодо гендерної 
рівності для УНП» 

 Проведення гендерного 
аудиту УНП та розроблення 
за його результатами 
власної «Дорожньої 
карти/плану дій щодо 
гендерної рівності для УНП» 

лютий-
грудень 

Представники РГ5  УНП, 
Членські 
організації 
групи 

«Дорожня карта/план 
дій щодо гендерної 
рівності для УНП» 

10.  Посилення 

присутності 

платформи на 

регіональному рівні 

Засідання робочих груп Залучення нових 
регіональних організацій до 
складу УНП  

Січень-
грудень  

УНП УНП Розширення складу 
членів УНП 
регіональними 
організаціями 

 
 
 
 
 

 

 


