


Ініціативи Робочих
груп УНП 2021

30 червня 2021 року Керівний комітет УНП та
Наглядова рада проекту провели спільне
засідання. Учасники зустрічі обговорили
ініціативи, подані Робочими групами (РГ) УНП.
Особливу увагу було приділено дотриманню
пріоритетів РГ на 2021 рік, обговоренню ініціатив
серед членів РГ та чи були ініціативи підтримані
членами цих РГ.

Згідно з проектом, УНП може підтримувати 10
ініціатив щороку (2021-2023), по 2 ініціативи для
кожної Робочої групи. Загалом за три роки
Проектом планується підтримати 30 ініціатив.
Фінансування ініціатив є однаковим для всіх груп.
Групи самостійно вирішують, як витрачати гроші.

В рамках ініціатив було підготовлено 10
аналітичних документів, проведено інформаційні
та адвокаційні кампанії.



Аналітичний  документ «Права людини на кордоні».
29.09.2021 проведено публічну дискусію щодо ситуації з правами
людини на кордонах, в якій взяли участь представники
Держприкордонслужби, Держмитслужби, Державної міграційної
служби, Секретаріату омбудсмана, БФ Право на Захист,
аналітичного центру CEDOS тощо.
За матеріалами дослідження було сформульовано 12 рекомендацій
для органів влади України, спрямованих на поліпшення ситуації з
правами людини на кордоні та підготовлено інформаційно-
аналітичний матеріал.
Проблеми необґрунтованих відмов у в’їзді громадянам України,
неналежного інформування про правила перетину кордону під час
пандемії, дискримінаційного ставлення та недосконалості норм
щодо підтвердження наявності коштів були представлені 18
представникам консульських служб країн-членів ЄС під час
“шенгенської зустрічі” на території Представництва
Європейського Союзу в Україні 20.10.2021

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

РГ 1. Демократія, права людини, належне
урядування та стабільність

https://europewb.org.ua/prava-lyudyny-na-kordoni/
https://www.facebook.com/events/924726438393984/
https://europewb.org.ua/12-rekomendatsij-shhodo-dotrymannya-prav-lyudyny-pid-chas-peretynu-kordoniv-i-liniyi-rozmezhuvannya/


РГ 1. Демократія, права людини, належне
урядування та стабільність

Аналітична  записка «Підвищення обізнаності суспільства щодо
боротьби зі стереотипами та гендерною нерівністю, ризиками
насильства над жінками та домашнього насильства і міжнародними
стандартами в цій сфері»
Результати ініціативи були представлені під час робочої зустрічі
асоційованих членів МФО «Права людини та здоров’я нації»
18.10.2021
В рамках ініціативи було напрацьовано пропозиції щодо шляхів з
подолання в сфері насильства щодо жінок та гендерно зумовленого
насильства.
Було підготовлено проект Звернення до депутатів Верховної Ради
України, яке було підтримано членами РГ 1  УНП ФГС СхП та РГ 2 УС
ПГС, 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.).
Адвокаційна кампанія була спрямована на депутатів ВРУ – Булах
Л.В, Яковлеву Н.І, Тарасенко Т.П. та Урядову уповноважену з питань
гендерної політики Левченко К.Б.

«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»)

https://bureau.in.ua/index.php/home/social-reform/266-pidvishchennya-obiznanosti-suspilstva-shchodo-borotbi-zi-stereotipami-ta-gendernoyu-nerivnistyu-rizikami-nasilstva
http://eap-csf.org.ua/2021/10/11/zaiava-pravozakhysnykh-robochykh-hrup-unp-ta-us-phs-shchodo-borotby-z-proiavamy-dyskryminatsii/
https://bureau.in.ua/index.php/home/social-reform/266-pidvishchennya-obiznanosti-suspilstva-shchodo-borotbi-zi-stereotipami-ta-gendernoyu-nerivnistyu-rizikami-nasilstva


Аналітичний звіт «Трансформація громадянського
суспільства в Україні в економічному та
євроінтеграційному вимірі» 
В рамках реалізації ініціативи підготовлено пропозиції
для органів державної влади щодо сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні.
Важливим етапом комунікаційної та адвокаційної
стратегії були особисті зустрічі з представниками
Департаменту комунікацій та внутрішньої політики
Львівської ОДА, презентація рекомендацій пропозиції
для органів державної влади щодо сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні.

«Трансформація громадянського суспільства в Україні в
економічному та євроінтеграційному вимірі»
(Громадська спілка «Агенція місцевого економічного
розвитку Яворівщини»)

РГ 2. Економічна інтеграція і узгодження
з політикою ЄС

https://amer.org.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96-2/
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/Recomendation_AMEP_WG2_2021.pdf
https://amer.org.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96-2/
https://amer.org.ua/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96-2/


РГ 2. Економічна інтеграція і узгодження з
політикою ЄС

Проведено оцінку стану інтеграції до ЄЦР ЄС та гармонізації цифрових ринків країн СхП на
основі огляду актуальної аналітики, матеріалів міжнародних проектів, нормативних актів та
консультацій з органами влади.
Аналітичний звіт «Вирівнювання політики інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС та
гармонізації цифрових ринків СхП».
1.12.2021 року на щорічній Асамблеї ФГС СхП, за участі виконавців ініціативи було
проведено Parallel country stakeholder sessions «Ukraine’s Integration into the EU’s Digital Single
Market: Challenges and Opportunities», де також представлялися окремі висновки та
рекомендації ініціативи.
Проведена онлайн дискусія “Цифровий розвиток України та інтеграція до Єдиного
цифрового ринку ЄС”, 15.12.2021
Проведено консультації з органами влади: 14.07.2021 Розмова з ДП Е-Здоров’я Юлією
Задерякою; 20.09.2021 Розмова з Юлією Гарячою, керівником експертної групи з питань
європейської і євроатлантичної інтеграції Директорату європейської інтеграції Мінцифри. 
Результати ініціативи використані при підготовці виступу на публічній дискусії УНП 17
грудня 2021 року «Результати саміту Східного партнерства: яка «додана вартість» для
України?» 
Досягнуто порозуміння з Мінцифри та Мінекономіки щодо необхідності обговорення та
впровадження практичних інструментів та пропозицій щодо розвитку сфери ІКТ інновацій в
країнах СхП. Зокрема планується продовжити комунікації під час о фіційного запуску
платформи екосистеми стартапів Східного партнерства з питань ІКТ-інновацій 27 січня 2022
року.  

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



РГ 3. Довкілля, зміни клімату та енергетична
безпека

Приведено у відповідність з подіями 2021 року рамкове
дослідження щодо досягнення профільної для РГ 3 УНП
оновленої цілі СхП, створено матрицю для подальшої оцінки
поступу України у досягненні цієї цілі (довкільна та кліматична
стійкість). 
Аналітичний документ "Довкільна та кліматична стійкість
Східного партнерства — оцінка перспективи досягнення в
Україні» – 2 ".
Публічна дискусія “Довкільна та кліматична стійкість для
України: підсумки Саміту Східного партнерства”, 16 .12.2021 р. 
В обговорені взяли участь заступниця Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів з питань європейської
інтеграції, представниця Представництва ЄС в Україні,
численні експерти та представники громадянського
суспільства. 
Пропозиції дослідження сприйняті владою, домолено про
подальші спільні дії влади та громадянського суспільства. 

Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка
перспективи досягнення в Україні – 2 (спільна ініціатива РГ3 УНП)



РГ 3. Довкілля, зміни клімату та енергетична
безпека

Проведено опитування та 3 консультаційні зустрічі в Харківській
(7.10.2021), Херсонській (12.10.2021) та Черкаській (27.10.2021)
областях, у них взяли участь 55 осіб. Загалом у дослідженні взяли
участь 75 осіб.
Аналітичний документ «Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)
стратегій розвитку громад: шляхи подолання проблем».
Розроблено рекомендації щодо вдосконалення ситуації, які
можна використовувати як на рівні громад, так і для
консультаційної діяльності регіональних програм та державних
структур, відповідальних за розробку місцевих стратегій розвитку.
Інформація стосовно ініціативи та підсумковий документ
надіслані до Міністерства розвитку громад та територій України
на ім’я заступника міністра п. Лукері І.М. і передані на
опрацювання в Головне управління координації та оцінки
ефективності регіональної політики.  
Презентація та обговорення висновків дослідження, вебінар
17.12.2021
Залучена мережа екологічних менторів громад, яка поширюється
на 30 громад із 21 області України (впроваджується у рамках
Школи лідерів громад за підтримки Міжнародного фонду
"Відродження"). 

Стратегічна екологічна оцінка стратегій розвитку громад як
інструмент їх збалансованого розвитку (спільна ініціатива РГ3 УНП)



РГ4. Контакти між людьми

Аналітичний документ складається із 5-и розділів основного
тексту та 6-и додатків. Для зручності використання документу
в електронному варіанті, в основний текст включено тільки
посилання на додатки, які можна завантажувати чи
переглядати окремо від основного документу. Основний текст
документу складається із 41 сторінки, а всі додатки разом
займають 90 сторінок.  
Було досліджені потреби цільової аудиторії шляхом
опитування (255 респондентів) та обговорення в рамках
онлайн заходів за участю представників всіх регіонів України.  
Проведено онлайн пудлічний захід "Цифризація культурної
спадщини: компетентності та проєкти", 5.11.2021
Проведено у змішаному форматі круглий стіл у Києві з
обговорення пропозицій, які підготовлені в рамках ініціативи,
9.12.2021
На заходах були також представники УКФ та інших структур,
які дотичні до процесів цифровізації у сфері культури. 

Шляхи розвитку професійних цифрових компетентностей у
секторі культурної спадщини ( Ініціатива виконувалася ГО
Агенція Європейських Інновацій у співпраці з широким колом
організацій, які представляють освітянське, мистецьке та
технологічне середовище України, органи влади центрального і
місцевого рівня, а також бізнес із середовища ІТ)



РГ4. Контакти між людьми

Проведено Desk Research задля аналізу діючих
Програм з розвитку соціального підприємництва.
Створено базу даних з 30 найбільш відомих
соціальних підприємств Івано-Франківська та
проведено 16 інтерв'ю з їх засновниками та ключовим
персоналом. 
Пыдготовлено “Карта соціальних підприємств Івано-
Франківська”
Проведено онлайн презентацію “Карти соціальних
підприємств” , 31.01.2022
За час реалізації ініціативи були проведені зустрічі з
керівництвом Департаменту освіти та науки і
Департаменту економічного розвитку, екології та
енергозбереження Івано-Франківської міської ради
щодо просування соціального шкільного
підприємництва у Івано-Франківській громаді. 
Молодіжною організацією «СТАН» був ініційований
лист про співпрацю у напрямку просування СШП. 

 Ухоробрене юнацтво. Підприємницькі навички та
соціальне шкільне підприємництво (Молодіжна
організація «СТАН»)

http://pleddg.org.ua/ua/10803-2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kn9gi_jXhhkMFoNzpvaJ1JHHo7Xd7IBKCTD_FaD_Xdk/edit?usp=sharing
https://stan.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Karta-sotsiallnyh-pidpryyemstv-4.pdf
https://www.facebook.com/519357321476833/videos/452462473089201


РГ5. Соціально-трудова політика та соціальний
діалог

Аналітичний документ «Стандарти регулювання трудових відносин:
правові норми ЄС та України». Документ містить порівняльний
огляд проєктів законодавчих актів, що розробляються в Україні,
щодо стандартів регулювання трудових відносин в Україні та
законодавчих актів країн ЄС.
Результати озвучені під час засідання РГ5  ФГС СхП 30.11. 2021 
В рамках проведення адвокаційної кампанії виконавці ініціативи
долучилися до участі в складі робочих груп Комітеру ВРУ з питань
соціальної політики та захисту прав ветеранів з доопрацювання до
другого читання законопроектів, які проаналізовано в аналітичному
документів.
Експертки ініціативи взяли участь 25.11.2021 року в онлайн нараді
членів робочої групи від профспілкової сторони з обговорення
проєкту ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо дерегуляції трудових відносин (реєстр.№ 5388).

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

https://kgsi.org.ua/topics/standarti-regulyuvannya-trudovikh-vidnosin-pravovi-normi-es-ta-ukraini
https://kgsi.org.ua/topics/standarti-regulyuvannya-trudovikh-vidnosin-pravovi-normi-es-ta-ukraini
https://kgsi.org.ua/topics/standarti-regulyuvannya-trudovikh-vidnosin-pravovi-normi-es-ta-ukraini


РГ5. Соціально-трудова політика та соціальний
діалог

Аналітичний документ «Влада та громадянське
суспільство: взаємодія в рамках громадського та
соціального діалогу»
Результати дослідження презентовані під час вебінару
«Комунікація влади і громадянського суспільства:
громадський vs соціальний діалог»19, 26.11.2021; озвучені
під час засідання РГ5 ФГС СхП 30.11.2021
Підготовлено пропозиції для органів державної влади
щодо сприяння розвитку ефективної моделі
громадського діалогу. 

«Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках
громадського та соціального діалогу» (Федерація
професійних спілок працівників малого та середнього
підприємництва України  та Харківська обласна організація
професійної спілки підприємців)

http://federation.org.ua/podiitafakti/vlada-ta-gromadyanske-suspilstvo-vzaemodiya-v-ramkakh-gromadskogo-ta-sotsialnogo-dialog
http://federation.org.ua/podiitafakti/vlada-ta-gromadyanske-suspilstvo-vzaemodiya-v-ramkakh-gromadskogo-ta-sotsialnogo-dialog


контакти

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

www.facebook.com/unp.eap.csf

unp.eap@gmail.com



Звіт підготовлено: 
Марина Гутгарц
Секретар УНП ФГС СхП

Діяльність в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут
економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (http://eap-csf.org.ua/) – це
мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства.
Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) – унікальна багаторівнева регіональна
платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, сприяння реформам та
демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та
Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити
рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС
СхП – це позапартійна доброчесна неурядова організація.


