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Ми продовжуємо співпрацю з Наглядовою радою проекту, яка була
створена у 2020 році, до складу якої входять 10 членів, призначених
робочими групами УНП.
 
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.

Наглядова Рада проекту The information
about initiative
is on the UNP
site



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

Назва ініціативи: Дотримання прав людини на кордоні під час пандемії коронавірусу. Проблеми
мобільності та шляхи їх розв’язання (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.

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



Назва ініціативи: Трансформація громадянського суспільства в Україні в економічному та
євроінтеграційному вимірі (Громадська спілка Агенція місцевого економічного розвитку
Яворівщини)
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.

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

Iніціативи РГ 2. Економічна інтеграція і узгодження з
політикою ЄС



Iніціативи РГ 3. Довкілля, зміни клімату та
енергетична безпека

Назва ініціативи: Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка
перспективи досягнення в Україні, продовження. 2 етап (Національний екологічний центр
України, РАЦ «Суспільство і довкілля», Міжнародна благодійна організація «Інформаційний
центр «Зелене досьє», Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина” та
незалежний експерт Анна Голубовська-Онісімова)
Мета. Оновлення аналітичного документу «Довкільна та кліматична стійкість Східного
партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні», з урахуванням нових стратегічних
документів розвитку (розроблених та/чи прийнятих у 2021 р.) і можливостей зеленого
відновлення після локдауну, спричиненого COVID-19, а також представлення результатів у
популярному форматі.

Назва ініціативи: Стратегічна екологічна оцінка стратегій розвитку громад як інструмент їх
збалансованого розвитку (Національний екологічний центр України, Міжнародна благодійна
організація «Інформаційний центр «Зелене досьє», Міжнародна благодійна організація
“Екологія-Право-Людина”)
Мета. Сприяти ефективному стратегуванню в регіонах України через належне застосування
інструменту СЕО.



Iніціативи РГ4. Контакти між людьми
Назва ініціативи: Шляхи розвитку професійних цифрових компетентностей у
секторі культурної спадщини (ГО “Агенція європейських інновацій”)
Партнери: ГО ГраДеСвіт, кафедра комп’ютерних наук Київського національного
університету культури і мистецтв, яка здійснює безпосередню освітню діяльність
з цифризації культурної сфери, Житомирська обласна громадська організація
“Асоціація об’єднаних мистецтв”, член РГ4 УНП, Жіноча благодійна організація
“Наші візії”, член РГ4 УНП
Мета. Розвиток процесів цифрової трансформації у секторі культурної спадщини
шляхом підвищення рівня цифрових компетентностей всіх зацікавлених сторін.

Назва ініціативи: Ухоробрене юнацтво. Підприємницькі навички та соціальне
шкільне підприємництво (Молодіжна організація «СТАН»)
Мета. Сприяти розвитку навичок молоді для позитивного впливу на формування
економічної та фінансової стабільності й розвитку молодих людей
Ініціатива буде реалізовуватися у співпраці з департаментом освіти та науки,
департаментом молоді та спорту, а також відділом промисловості та розвитку
підприємництва Івано-Франківської міської ради.



Назва ініціативи: Стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України (Всеукраїнська
професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства)
Ініціатива реалізується спільно з Київським інститутом гендерних досліджень (РГ5 УНП)
Мета. Підготувати аналітичний документ, в якому представити порівняльний огляд положень законодавчих
актів, які наразі розробляються та обговорюються в Україні щодо стандартів регулювання трудових
відносин в Україні та країнах ЄС, включаючи питання рівності та недискримінації та виконати оцінку
впливу, в тому числі оцінку гендерного впливу, згідно з методикою Міністерства соціальної політики
України; залучити організації до обговорення ефективності пропонованих владою змін до законодавчих
актів в сфері соціально-трудових відносин та можливих рекомендацій для органів влади та організацій
громадянського суспільства.

Назва ініціативи: Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального
діалогу (Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України)
Ініціатива реалізується спільно з Харківською обласною організацією професійної спілки підприємців.
Мета ініціативи: показати розмежування/відмінності в суб’єктах, сферах, інструментах та результатах
здійснення взаємодії влади і громадськості в рамках громадського та соціального діалогу та особливості
реалізації кожного з них.

Iніціативи  РГ5. Соціально-трудова політика та
соціальний діалог



Керівний комітет УНП та Робочі групи УНП
оприлюднили 4 звернення

28 квітня 2021
Звернення РГ3 УНП щодо екологічного
виміру регіональної політики

Члени РГ3 УНП звертаються до влади з
проханням звернути увагу на
необхідність узгодження регіональних
політик та стратегування з
пріоритетами загальнодержавної
політики щодо виконання екологічної
складової Угоди про асоціацію Україна-
ЄС та інших міжнародних договорів і
конвенцій, підписаних та
ратифікованих Україною.

Завантажити: https://bit.ly/3oLw9xF

26 травня 2021
Заява КК УНП щодо захоплення
білоруського журналіста Романа
Протасевича
 
Члени УНП занепокоєні подальшим
тиском на права людини в Білорусі. З
огляду на нещодавні події щодо
TUT.by та затримання журналістів у
Мінську, законодавчі зміни від 24
травня викликають ще більшу
стурбованість через додавання нових
каральних заходів до вже існуючих
обмежень свободи медіа та свободи
зібрань.

Завантажити: https://bit.ly/36dIfZV

30 червня 2021
Звернення РГ3 УНП ФГС СхП та
РГ5 УС ПГС щодо національних
кліматичних цілей
Експерти підтримують проект
другого Національно-
визначеного внеску України до
Паризької угоди та звертаються
до Уряду України із
рекомендацією прийняти
Національно визначений внесок
зі скорочення викидів
парникових газів на 65% у
порівнянні з 1990 роком, який
буде вести до скорочення
викидів та підтримуватиме вже
розпочаті ініціативи на містах.
Завантажити:
https://bit.ly/34TGPDk

11 жовтня 2021 
Заява правозахисних робочих груп
УНП та УС ПГС щодо боротьби з
проявами дискримінації

Члени правозахисних РГ Платформ
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.

Завантажити: https://bit.ly/3apgV9J

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71891


В березні 2021 було надіслано моніторинговий
звіт УНП «Поступ України у виконанні двадцяти
досягнень Східного партнерства до 2020 року»
(по 100 прим. укр. та анг мовами)
стейкхолдерам (https://bit.ly/3JvPwTl)

В березні було поширено у виді інфографік
пропозиції УНП ФГС СхП до нової дорожньої
карти СхП до 2025 року
Інфографіка https://bit.ly/3JlVt50

22 грудня 2021 року
Позиція УНП ФГС СхП щодо оцінки результатів саміту
Східного партнерства 15 грудня 2021 року. 
УНП аналізує результати саміту СхП та прийняті
рішення та звертається до урядових структур України,
країн Асоційованого тріо, структур ЄС з
рекомендаціями.
Завантажити https://bit.ly/32pFnHA

Підготовка позиції УНП та програмних документів
щодо подальшої політики СхП



Участь членів УНП в заходах СхП

22.06.2021 Руслан Гаврилюк, координатор
РГ3 «Довкілля, зміна клімату, енергетична
безпека» ФГС СхП та РГ3 УНП, представляв
Громадянське суспільство на 3-й
міністерській зустрічі з питань довкілля та
зміни клімату країн СхП та закликав до
реформи державного управління в секторі
охорони навколишнього середовища та до
більшого залучення громадянського
суспільства до формування, реалізації та
моніторингу політики.

22.04. Члени УНП, Іван Кульчицький (РГ4) та Володимир
Ночвай (РГ2) взяли участь в Першій неформальній зустрічі в
рамках Панелі дослідження на інновації та зазначили у своєму
виступі, що країни Східного партнерства потребують політики,
що підтримує розвиток потенціалу організацій країн Східного
партнерства.

29.04. Членкиня УНП, Олена Павленко (РГ3), як представниця
ФГС СхП взяла участь в 9-му семінарі органів регулювання
енергетики Східного партнерства. Вона відмітила, що
обговорення викликів та наслідків Covid-19 для споживачів та
гравців ринку є важливим не лише для енергорегуляторів, а й
для організацій громадянського суспільства.

27.05 Олександра Гуменюк (член РГ3 УНП) взяла участь в 1-у
воркшопі СхП регіональної субсекторальної мережі ЕАП з
відновлювальної енергетики та  виділила кілька труднощів, з
якими стикається Україна у переході на "зелену" енергетику,
зокрема: ретроактивне зниження ФІТ у 2020; заборгованість
перед виробниками відновлювальної енергії за 2020 рік;
серйозні зміни законодавства, як збільшення акцизного
обов'язку для виробників відновлювальної енергії до 3.2 %.

08.07.2021 Члени УНП Іван Кульчицький (РГ4) та Володимир
Ночвай (РГ2) взяли участь в Другій неформальній зустрічі в
рамках Панелі дослідження та інновацій.
Вони обговорили як поширити участь громадських організацій
в зміцнені Європейської дослідницької зони. На засіданні вони
представляли ФГС СхП. Члени УНП підкреслили важливість
узгодження національних стратегій країн СхП з стратегією ЄС.

https://www.facebook.com/EaP.Civil.Society.Forum/posts/10159572227392664
https://ec.europa.eu/info/news/first-informal-meeting-within-eastern-partnership-panel-research-and-innovation-2021-apr-23_en
https://ec.europa.eu/info/news/first-informal-meeting-within-eastern-partnership-panel-research-and-innovation-2021-apr-23_en
https://www.facebook.com/EaP.Civil.Society.Forum/posts/10159588823732664
https://www.ceer.eu/9th-eap-workshop
https://m.facebook.com/EaP.Civil.Society.Forum/posts/10159644817267664
https://www.facebook.com/EaP.Civil.Society.Forum/posts/10159745802522664


1. 15.02.2021 новий член РГ4 - ГО «Кримська проектно-освітня
платформа Q-hub» (https://bit.ly/3GLv52J)
2. 19.03.2021 новий член РГ1 ГО «Інформаційно-аналітичний
центр «Громадський простір» (https://bit.ly/3sAZwna)
3. 12.04.2021 новий член РГ1 - ГО “Рух ЧЕСНО"
(https://bit.ly/3rNcbV9)
4. 14.04.2021 новий член РГ3 - ГО «Нова енергія»
(https://bit.ly/366TWkV) 
5. 30.06.2021 новий член РГ4  - ГО «Жіноча Професійна Ліга»
(https://bit.ly/3HWaz12) 
6. 13.09.2021 новий член РГ2 - ГО «Українська Асоціація
Оцінювання» (https://bit.ly/3gyg2yO) 
7. 4.12.2021 новий член РГ1 – ГО «Інститут Інноваційного
Врядування» (https://bit.ly/3GkETAW)

Станом на грудень 2021 року в Реєстрі УНП ФГС СхП є
148 організацій - https://bit.ly/3rQQ4gA

Залучення нових членів до УНП



УНП налагодила добрі робочі відносини з
Комітетом Верховної Ради України з питань
інтеграції України до ЄС. 
В 2021 році члени УНП та УС ПГС брали участь
у 28 засіданнях Комітету.

31 травня 2021 року члени РГ3 УНП взяли
участь в зустрічі, яка була організована УС
ПГС, із заступником Міністра розвитку громад
та територій з євроінтеграції Ігорем
Корховим та висвітлили питання порушені у
зверненні РГ3 УНП щодо екологічного виміру
регіональної політики.

Сприяння діалогу між зацікавленими сторонами 

http://eap-csf.org.ua/2021/04/28/zvernennia-rh3-unp-shchodo-ekolohichnoho-vy/


Статутна діяльність УНП 

Засідання Керівного комітету УНП: 
26.11.2021, online
09.04.2021, online
09.02.2021, online

На черговому спільному засіданні Керівного
комітету УНП ФГС СхП та Наглядової ради
проєкту «Підтримка УНП 2021-2023», яке
відбулося онлайн 30 червня 2021 року, були
розглянені, обговорені та прийнято рішення
щодо ініціатив, поданих від Робочих груп УНП.
Після активного обговорення було
рекомендувано підтримати в 2021 році 10
ініціатив від РГ.



Статутна діяльність УНП 

Засідання Робочих груп (РГ): 

1. РГ4 УНП, 21.12.2021, online
2. РГ3 УНП, 28.10.2021, online
3. РГ5 УНП, 25.10.2021, online
4. РГ2 УНП, 04.10.2021, online
5. Спільне засідання ГР2 УНП та ГР3 УС
ПГС 30.07.2021, online
6. РГ4 УНП, 11.06.2021, online
7. РГ5 УНП, 07.06.2021, online
8. ГР2 УНП, 07.06.2021, online
9. РГ2 УНП, 16.04.2021, online
10. Спільне засідання ГР4 УНП та ГР6
УС ПГС, 15.04.2021, online
11. РГ3 УНП, 25.03.2021, online
12. РГ2 УНП, 18.03.2021, online.



9-10.11.2021 9-10 листопада відбулася онлайн Щорічна
конференція УНП ФГС СхП

В рамках конференції 9 листопада 2021 відбулась відкрита
панельна дискусія «Україна напередодні саміту Східного
партнерства: досягнення і виклики».
Під час заходу були почуті як думки офіційних представників,
так й бачення громадянського суспільства щодо ролі України в
Східному партнерстві, її ключових цілей після 2020 року та як
нова політика СхП вирішуватиме виклики, з якими
зіштовхуються як країни регіону, так й їх громадянське
суспільство. Учасники обговорили кроки та виклики
напередодні 6-го саміту Східного партнерства (15 грудня 2021
р.), а також амбіції та політичні цілі, викладені в нових
політичних документах.

10 листопада 2021 були презентовані ініціативи, підтримані
УНП в 2021 році. Організації-члени УНП, які реалізовують
ініціативи розповіли про результати і успіхи в межах своїх
ініціатив.

Під час Щорічної конференції діючі координатори
прозвітували про діяльність у робочих групах (жовтень 2020 –
вересень 2021), з часу останньої Щорічної конференції, яка
відбувалась 28-30 жовтня 2020 р.

Звіт про Конференцію - https://bit.ly/365tBUm

Статутна діяльність УНП - Щорічна конференція

http://eap-csf.org.ua/2021/11/16/unp-provela-dyskusiiu-ukraina-naperedodni-samitu-skhidnoho-partnerstva-9-11-2021-onlajn/
http://eap-csf.org.ua/2021/11/19/prezentatsiia-initsiatyv-rh-unp-v-ramkakh-shchorichnoi-konferentsii-10-11-2021/


Кампанія з підвищення обізнаності про
УНП та її діяльність

У рамках інформаційної кампанії
Секретаріат УНП підготував  та
опублікував 5 випусків інформаційного
бюлетеня
(https://bit.ly/3rPuzfQ) та підтримує
сторінку у Facebook
(https://www.facebook.com/unp.eap.csf)



Оновлення веб-сторінки УНП, підтримка англійської
версії веб-сайту УНП.

У травні 2021 року УНП запустила свій новий веб-сайт. Сайт
оновлено, щоб відповідати сучасним тенденціям і щоб дизайн
сайту відповідав зовнішньому вигляду сайту Форуму.
Основні документи та новини УНП перекладені англійською
мовою для нового веб-сайту.

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

Веб-сторінка УНП, підтримка англійської версії веб-
сайту УНП
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Посилення спроможності УНП (4 заходи)

 29 червня та 1 липня відбувся онлайн тренінг “Цифрові
інструменти для комунікації ГО”, частина 1 .  Організатором заходу
виступила Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини
(РГ2 УНП), 

5-6 липня 2021 відбувся онлайн тренінг “Цифрові інструменти для
щоденної діяльності ГО”, частина 2.  Організатором заходу
виступила ГО Агенція європейських інновацій (РГ4 УНП).

4 серпня 2021 року за ініціативи УНП ФГС СхП було проведено
онлайн-семінар «Ключові проблеми запровадження стратегічної
екологічної оцінки як основного інструменту досягнення
збалансованого розвитку місцевих громад».  Організатором
заходу виступив Національний екологічний центр України (РГ3
УНП). 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.

6-8 грудня 2021 в рамках програми посилення спроможності
організацій-членів Платформи провела тренінг “Як створити
дієву систему МіО в організації  та здійснювати моніторинг
державної політики”.
Три дні тренери ГО “Українська асоціація оцінювання” – УАО
(РГ2 УНП), ділилася власним досвідом моніторингу та
оцінювання.
Програма тренінгового курсу складалася із трьох тригодинних
тренінгів,  які розкривали базові засади проведення оцінювання
проектів та програм як неприбуткових організацій, так і  бізнес
компаній.

http://eap-csf.org.ua/2021/12/17/posylennia-spromozhnosti-unp-treninh-iak-stvoryty-diievu-systemu-mio-v-orhanizatsii-6-8-12-2021/


Публічні заходи
19 та 26 листопада 2021 року  УНП ФГС СхП  провела
вебінар “Влада та громадянське суспільство:
взаємодія в рамках громадського та соціального
діалогу.”
Під час вебінару учасники спільно розбиралися в
сенсі діалогу як основи публічної політики. І спільно
зробили нариси того, що має бути в Україні. Під час
роботи учасники дізналися, які інструменти діалогу
вже надбали статусу «технічних», а які ще потребують
оформлення.

17 грудня 2021  УНП ФГС СхП провела публічну
дискусію «Результати саміту Східного партнерства:
яка «додана вартість» для України?».
Під час заходу представники влади та організацій-
учасниць УНП представили свої бачення результатів
саміту Східного партнерства, який відбувся у
Брюсселі 15 грудня 2021 року, та оцінили його вплив
на досягнення економічних та політичних цілей
України, зокрема її євроінтеграційних амбіцій. 

Також було проведено 2 публічних заходи в рамках
Щорічної конференції УНП 9-10.11.2021



Контакти

Для зв’язку із Українською національною платформою ФГС СхП просимо писати на
unp.eap@gmail.com

http://eap-csf.org.ua/
https://www.facebook.com/unp.eap.csf

Секретар УНП Марина Гутгарц

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.

mailto:unp.eap@gmail.com

