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ПРОГРАМНІ ПОЛОЖЕННЯ НОМІНАНТІВ 

Вибори Національного координатора УНП 

Гаврилюк Руслан (ГО «Національний екологічний центр України»)   
Народився у 1977 році. Освіта вища, 1994–1999 рр. –  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

геологічний факультет, магістр гідрогеології та інженерної 

геології. Кандидат геологічних наук (2014). Після завершення 

аспірантури у 2002 р. і до нині займаюсь науковими 

дослідженнями у Інституті геологічних наук НАН України, з 

2015 р. – учений секретар Інституту. Викладаю у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. Сфера 

наукових інтересів – захист підземних вод , управління 

водними ресурсами, оцінка впливу на довкілля тощо. Автор 

більше 130 наукових та аналітичних публікацій. 

З 2012 р. волонтер та експерт Національного екологічного 

центру України. 2016–2017 – голова Київського місцевого відокремленого підрозділу НЕЦУ «Вітер змін». 

Від лютого 2017 – член Ради НЕЦУ. Від жовтня 2017 і донині – голова НЕЦУ. 

Представляю НЕЦУ в УНП з 2017 р. Липень 2019 – листопад 2022 – координатор РГ3 УНП. Від листопада 

2020 р. – координатор РГ3 ФГС СхП, член керівного комітету ФГС СхП. 

Координатор та учасник проектів в сфері імплементації Зеленого курсу, крос-секторальності екологічних 

вимог, розвитку ВДЕ, управління водними ресурсами тощо. 2018–2021 рр. – член міжурядової Комісії по 

сталому використанню та охороні річки Дністер.  

Як Ви бачите свою діяльність на посаді Національного координатора? 

В умовах повномасштабної російські війни проти України для громадянського суспільства України 

безумовним стратегічним пріоритетом є якомога швидша інтеграція України до ЄС. Вважаю, що це єдиний 

дієвий шлях отримання реальних гарантій безпеки в найближчі роки, зокрема, він відкриває двері для 

вступу до НАТО внаслідок виконання ключових реформ. Чи можлива тут роль Східного партнерства, 

зокрема його громадського виміру – Форуму громадянського суспільства та Української національної 

платформи? Ще й враховуючи надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.  

Варто враховувати, що Східне партнерство – політика запропонована Європейським Союзом, підтримана 

країнами регіону. Оновлена на фоні наймасштабнішої після ІІ Світової війни на континенті політика 

Східного партнерства з 2023 р. попередньо узгоджена з усіма 5-а країнами регіону, що залишились в 

ініціативі, в тому числі Україною. Для України політика може бути корисною у її двосторонньому форматі, 

але більший інтерес представляє багатосторонній вимір – як майданчик для затвердження України у 

статусі лідера в регіоні та Східній Європі загалом, подолання спільних викликів та координації зусиль зі 

стримування російської агресії в регіоні. 



 
 
УНП об’єднує організації громадянського суспільства, що охоплюють у своїй діяльності весь спектр 

євроінтеграційної тематики. Потужний потенціал членів УНП з врахуванням інструментів Платформи надає 

можливості адвокації реформ та наближення до членства України в ЄС. Проте УНП має зайняти більш 

активну позицію, стати більш дієвою, посилити власний вплив та контроль за органами влади, розширити 

співпрацю з ОГС країн ЄС та регіону. УНП має амбітний стратегічний план розвитку, але він потребує 

коригування, а головне – реальних дій з його втілення. Саме на цих напрямах вважаю за необхідне 

зосередити діяльність на позиції Національного координатора.  

Водночас вважаю за доцільне в найближчий рік привернути особливу увагу до координації зусиль УНП як 

у сприянні успішному супротиву російській збройній агресії та впровадженні невідкладних реформ, так і 

стратегічних завдань пов’язаних із повоєнною відбудовою України. Переконаний, що в умовах жахливих 

руйнувань, яких зазнає Україна, зелена післявоєнна відбудова України набуває глибокого сенсу, фактично 

стає запорукою побудови успішної, конкурентоздатної країни, що стане невід’ємною частиною майбутньої 

кліматично нейтральної Європи. 

Як Ви бачите стратегію розвитку УНП на наступний рік? 

УНП в короткотерміновій перспективі має сконцентруватися на стратегічних напрямах діяльності до яких 
доцільно включити:  

 посилення спроможності УНП, включаючи мобілізацію внутрішніх ресурсів та підвищення 
ефективності комунікації та взаємодії, підтримку організацій-членів УНП в умовах війни; 

 повернення УНП статусу лідера громадського євроінтеграційного руху, зокрема шляхом посилення 
впливу на органи влади, розширення аналітичної та адвокаційної діяльності, більшої присутності у 
інформаційному полі; 

 сприяння у залученні необхідної допомоги для перемоги України над російськими окупаційними 
військами і звільнення території України; широке поширення інформації про російське вторгнення 
у ЄС та країнах СхП – Молдові, Грузії, Вірменії, Азербайджані – для їх більш дієвої підтримки України 
та ізоляції РФ; 

 вплив на формування політики СхП та використання її інструментів для посилення безпеки (в т.ч. 
цивільної, енергетичної тощо) та адвокації євроінтеграційних реформ в Україні; 

 адвокація членства України в ЄС та становлення України у якості нового регіонального лідеру в 
Східній Європі, що включає тіснішу комунікацію з європейськими офіційними особами, контроль 
над виконанням Україною умов ЄК до членства та Угоди про асоціацію, участь у плануванні 
повоєнного відновлення України. 

 

Статутна роль у формуванні стратегічних напрямів діяльності УНП належить керівному комітету, тому 

наведені пропозиції будуть надані на його розгляд та запропоновано проведення стратегічної сесії для 

розробки стратегічного плану розвитку Платформи.  

Водночас для кожного стратегічного напряму буде запропоновано визначити досяжні цілі та вимірювані 

індикатори успішності. Також передбачається визначити відповідальних за реалізацію кожного 

стратегічного напряму та необхідні ресурси та їх джерела для успішної реалізації плану розвитку УНП. 

Операційний план діяльності робочих груп на 2023 р. буде узгоджений із Стратегічним планом УНП. 

До переліку кандидатів 



 
 
 

Вибори Координатора Робочої групи 1 «Демократія, права людини, 

належне урядування та стабільність»  

Дзундза Ростислав (ГО «Бюро соціальних та політичних розробок») 
 

Голова правління Бюро соціальних та політичних розробок 

                                                                                                                
Координатор РГ «Свобода юстиція права людини» Платформи 

громадянського суспільства Україна - ЄС та «Демаократія, права 

людини, належне врядування, та стабільність» Української 

національної платформи громадянського суспільства Східного 

Партнерства. Член Комісії з нагляду за розробкою заявок, 

веденням переговорів та реалізацією програм Глобального фонду 

для боротьби зі СНІДом, туберкульозом Національної ради з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Член правління 

Об'єднання позитивних Українців у Німеччині. Координатор 

проекту  Порядок денний прав людини, гендерна рівність, ЛГБТ та 

сексуальна освіта за підтримки Посольства Королівства 

Нідерландів в Україні.  Експерт Науково-дослідницького Інституту соціальної політики та занятості НАНУ.  

 2019 Керівник проекту "Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та 
особистого життя працівників" підтриманий МФ «Відродження» що узагальнюватиме як міжнародні 
стандарти у цій сфері та практику їх впровадження окремими державами, а також враховуватиме 
соціально-економічні можливості України.   
2018. Засновник Платформи децентралізації соціальних сервісів в країнах Східного Партнерства, що 
передбачає об'єднану роботу з питань соціального діалогу, розвитку соціальних сервісів та протидії 
дискримінації, координатор сектору соціальний Дорадчої групи зі сталого розвитку, консультативно-
дорадчим органом створеного відповідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, член  Громадської ради 
при Міністерстві соціальної політики України та  Міністерстві закордонних справ України.   
   Керівник проекту «Соціальне партнерство заради рівності» Форуму громадянського суспільства Східного 
Партнерства- проведено аналіз рівності та недискримінації на робочому місці та регулювання у сфері 
доступу до зайнятості, соціальних послуг та соціального забезпечення в Україні, Молдові, Грузії та Вірменії. 
Підготовлено аналітичний звіт "Аналіз регулювання дотримання рівності та недискримінації у доступі до 
праці, надання послуг і соціального забезпечення: оцінка стану впровадження Україною 
антидискримінаційних Директив ЄС". 
2016-2017 Координатор проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада» підтриманого 
Представництвом дитячого Фонду ООН (UNIСEF) в Україні, спрямовано на покращення діяльності окремих 
територіальних громад (ОТГ) у соціальній сфері, надання їм методологічної та технологічної підтримки, 
удосконалення механізмів моніторингу та оцінки використання коштів у рамках програмно-цільового 
методу фінансування та Проекту «Практики роботи Мінсоцполітики із забезпечення рівності жінок і 
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чоловіків на ринку праці в контексті імплементації відповідних директив ЄС» за підтримки «Громадської 
синергії», співзасновник Коаліції «За рівність у праці», участь в розробці Звіту УС ПГС Україна-ЄС щодо 
оцінки результатів окремих положень угоди про асоціацію в сфері дотримання рівності та недискримінації 
в галузі занятості, соціальної політики та праці. Учасник ВБО «Час Життя Плюс» що надає всебічну 
підтримку для ВІЛ-позитивних осіб. 
 
   2015-2016 керівник проекту «Сильніше разом: новий соціальний діалог у Східному партнерстві», 
«Прогресивні реформи, прогресивне громадянське суспільство» Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства та «Громадська підтримка реформи системи соціальних послуг в Україні; що 
фінансується Європейським Союзом. Координатор проекту: «Оцінка процесів реформування соціального 
сектору в Україні» та «Аналіз законодавчих та стратегічних документів у сфері соціальної реформи» за 
підтримки представництва ЮНІСЕФ в Україні.  
     
    2014-2015. Координатор Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, РГ «Зайнятість, трудові 
права, безпечні та здорові умови праці, соціальна політика», член громадських рад Комітету у закордонних 
справах Верховної Ради України при Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві соціальної політики 
України. Експерт Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково дослідницького 
Інституту праці та зайнятості населення МСП та НАНУ. Голова правління Бюро соціальних та політичних 
розробок - об’єднання незалежних експертів задля реформування соціальної політики України з метою 
забезпечення соціальної справедливості та сталого розвитку. 
Координатор проекту «Подолання ВІЛ/СНІД на Прикарпатті та в регіонах західної України» та в програмі 
«Впровадження ефективної та комплексної моделі профілактики в регіонах західної України» (МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні.  Меморандуму підписаного з Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини задля дотримання рівності прав і свобод людини та громадянина, виконання 
трудового законодавства щодо забезпечення принципу недискримінації в сфері праці, участь в роботі 
Міжфракційного депутатського об’єднання Верховної Ради України «Здоров’я нації та права людини» та 
Міжсекторальної платформи з питань бізнесу та прав людини. 
 

До переліку кандидатів 
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Вибори Координатора Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та 

наближення до політик ЄС» 

Куропась Ірина (Громадська спілка “Агенція місцевого економічного 

розвитку Яворівщини”) 
 

 

Сертифікована тренерка з управління циклами проектів ЄС, 
фахівець зі зв'язків з громадськістю та міжнародних відносин.  

Делегатка ФГС СхП 2020-2021. 

Досвід роботи 

2015-по сьогоднішній день-проектна менеджерка Агенції 
місцевого економічного розвитку Яворівщини 
2016-2019-радниця на громадських засадах міського голови 
м.Яворова. 
2013-2015-заступниця голови громадської організації 
«Громадська рада «ЯВОРІВЩИНА»». Головний редактор 
районної газети «Рідна Яворівщина». 

2007-2014-відділ міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана Франка 
2007-аташе І Територіального Департамент Міністерства закордонних справ України. 
 
На посаді координатора РГ2  Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС УНП планую 

здійснювати наступну діяльність: 

1. загальна координація роботи РГ2 УНП через визначення пріоритетів та можливостей у здійсненні 

її діяльності 

2. організація та формування порядку денного засідань та публічних заходів РГ2 УНП;  

3. налагодження ефективної комунікації між усіма зацікавленими сторонами та стейкхолдерами 

(зовнішні  і внутрішні) 

4. реалізація спільних проєктів та ініціатив 

5. розвивати (плекати) професійне експертне середовище в рамках РГ2 УНП, яке матиме вагомий 

вплив на реалізацію євроінтеграційних реформ.  РГ2 - це середовище консолідації спільних 

зусиль, ідей, напрацювань, обміну досвідом, пошуком синергії, фокусування на експертній 

взаємодії та виробленні спільних бачень,  взаємна підтримка та партнерства для реалізації 

якісних євроінтеграційних змін. Іншими словами, – ми можемо з одного боку брати краще один 

від одного, а з іншого – посилювати один одного й консолідувати спільні речі! 

6. Для того щоб впливати на зміни, нам потрібно постійно розвиватися. Адже розвиток кожного члена 

в цілому позитивно впливає на якість та результативність  діяльності самої РГ2.  З цього випливає 



 
 

мій наступний напрямок діяльності: це інформування  про навчання, тематичні заходи 

(конференції,  вебінари тощо) в Україні та ЄС для членів РГ2 

Стратегія розвитку РГ2 УНП ФГС Східного Партнерства на 2023-2024 роки має бути спрямована на сприяння 

та укріплення активної експертної участі її представників у процесах впливу на економічну європейську 

інтеграцію України через налагодження та підтримку ефективного, конструктивного  діалогу і партнерства 

з органами влади, інституціями та організаціями і мережами громадянського суспільства України, країн ЄС 

та Східного Партнерства. Це надзвичайно важливо в сучасних реаліях. Коли Україні вже стала кандидатом 

на вступ до ЄС. Важливе місце в даному питанні посідає підвищення експертного потенціалу членів РГ2. 

Необхідно сприяти цьому через залучення ОГС до релевантних навчальних заходів, експертних 

обговорень з подальшим їх включенням до експертної бази Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства.  

Важливим аспектом ефективної діяльності РГ 2 вбачаю в налагодженні зовнішньої та внутрішньої 

комунікаційної політики РГ2 УНП, яка передбачає регламентацію та систематизацію процесів комунікації 

між членами РГ2 УНП та з Керівним комітетом УНП, РГ2 ФГС СхП та іншими зовнішніми стейкхолдерами. 

Важливим на мою думку також є інформування та навчання членів РГ 2, відповідно до визначених потреб. 

Також особливу увагу потрібно буде приділяти набуттю Україною повноцінного членства ЄС. 

23 червня 2022 року країни члени Європейського Союзу проголосували за надання Україні статусу країни 

кандидата на вступ до Європейського Союзу. Проте, надання статусу кандидата на вступ до 

Європейського Союзу це тільки перший крок. 

У новому статусі Україні буде доступна фінансова допомога ЄС призначена для країн, які готуються до 

вступу в ЄС, і надається у формі грантів, інвестицій та технічної допомоги. 

Країни-кандидати на вступ до ЄС і потенційні кандидати користуються іншими програмами підтримки ЄС і 

мають різні вектори руху. Основним фондом фінансування таких програм є Інструмент допомоги перед 

вступом - Instrument for Pre-Accession (IPA).  

В основу IPA-III, що функціонуватиме до 2027 року, покладено принципи досягнення цілей політики та 
виконання фундаментальних вимог для набуття країнами-кандидатами членства у ЄС.  
IPA-III ставить за мету надавати підтримку тим реформам, які сприяють стійкому соціально-економічному 
розвитку і наближають країну-реципієнта до цінностей та стандартів ЄС. 
Структура програми IPA-III на 2021-2027 відображає специфічні цілі її регуляторної системи і фокусується 
на пріоритетах процесу розширення ЄС за 5-ма тематичними напрямками (які називаються "вікнами" — 
windows) і співпадають з напрямками ведення переговорів щодо вступу: 
1: Верховенство права, фундаментальні права людини і демократія;  
2: Якісне управління, адаптація спільного законодавства ЄС - EU acquis, стратегічні комунікації; 
3: Зелений перехід і стійкі взаємозв’язки; 
4: Конкурентоспроможність та інклюзивне економічне зростання; 
5: Територіальне і транскордонне співробітництво. 
Єврокомісія в своєму Комюніке від 18 травня 2022 року вже заявила, що планує свою майбутню діяльність 
з післявоєнного відновлення України за такими 4-ма напрямками: 



 
 

 Відбудова країни, особливо її інфраструктури, сфери охорони здоров’я, освіти, зруйнованого житла, а 
також формування її енергетичної та цифрової стійкості у відповідності з новітньою європейською 
політикою та стандартами; 

 Продовження модернізації держави та її інститутів для забезпечення якісного управління та поваги 
верховенства права, надання адміністративної підтримки та технічної допомоги, включаючи регіональний 
та місцевий рівень; 

 Впровадження регуляторного та структурного порядку денного з метою поглиблення економічної та 
соціальної інтеграції України та її людей з ЄС; 

 Підтримка відродження української економіки та суспільства через підвищення її економічної 
конкурентоспроможності, розширення зовнішньої торгівлі та стимулювання розвитку приватного сектору, 
а також забезпечення "зеленої" та цифрової трансформації економіки. 
 
Відповідно до заяв Єврокомісії рамкові умови для внеску ЄС у відбудову України формуватимуть такі 
важливі компоненти: 

 Фонд відбудови України (‘Rebuild Ukraine’ Facility) – новий фінансовий інструмент ЄС, створений для 
фінансування заходів із відбудови України та зближення української економіки з європейською;  

 Підключення України до вже діючих програм ЄС, серед них і змішане фінансування та гарантії під егідою 
інструментів Сусідства, Розвитку та Міжнародного співробітництва. 
 

Беручи до уваги вище написане, дуже важливо у цей процес включати усі зацікавлені сторони, а члени РГ 

2, володіючи необхідною експертизою та компетенціями, можуть стати драйвером цих процесів в Україні. 

Члени РГ2 вже включені до багатьох робочих груп, які працюють над Стратегією відновлення України після 

нашої Перемоги! 

 
 
 
До переліку кандидатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вибори Координатора Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та 

енергетична безпека»   

Андрусевич Наталя (Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля») 
 

Наталія Андрусевич – голова правління Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля». Більше 20 

років досвіду роботи у сфері екологічної політики і права України та ЄС, європейської інтеграції у сфері 

довкілля та зміни клімату. Останніх три роки активно працює над питаннями Європейського зеленого 

курсу та синхронізації політики і законодавства з цілями ЄЗК. Авторка низки публікацій у сфері екологічної 

та кліматичної політики і права, моніторингових звітів виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

у сфері довкілля та зміни клімату, впровадження Європейського зеленого курсу, оцінки індикаторів 

зеленого зростання в Україні. Має досвід координування діяльності робочих груп з довкілля, зміни клімату 

та енергетики двох проєвропейських платформ, що працюють в Україні (Українська сторона Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС, Українська національна платформа Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства). Освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка, 

факультет міжнародних відносин. Знання іспанської, англійської та польської мов. 

Діяльність на посаді Координатора Робочої групи та стратегія розвитку Робочої групи на 2023 рік: 

Діяльність РГ повинна базуватись на принципах відкритості, публічності, співпраці та залучення усіх 

зацікавлених учасників. Діяльність РГ повинна бути побудована таким чином, щоб максимально 

використовувати потенціал кожної організації-учасника (аналітичний, інформаційний, навчально-

просвітницький, адвокаційний). 

Діяльність повинна здійснюватися у тісній співпраці з іншими робочими групами, що пов’язано з 

наскрізністю зелених питань у порядку денному як України, так і Східного партнерства. Спільна робота з 

РГ5 УС ПГС буде великою перевагою, оскільки питання набуття Україною повноправного членства в ЄС стає 

першочерговим завданням, над яким повинні працювати усі проєвропейські платформи в Україні. 

Діяльність РГ3 УНП ФГС СхП повинна відбуватись у синергії з роботою усього Форуму Східного партнерства 

для максимального використання можливостей Східного партнерства, зокрема і фінансових, для 

просування українського порядку денного на майданчиках Східного партнерства. 

Першочерговим завдання для платформи цього року буде використання Східного партнерства як 

ініціативи для просування безпекових питань України, включаючи енергетичну та екологічну безпеку, та 

використання усього потенціалу ініціативи СхП для перемоги України. 

Важливим завданням у роботі РГ є забезпечення інтеграції зелених питань в інші політики, створення умов 

для зеленого відновлення України, моніторинг процесу набуття членства України в ЄС. 

До переліку кандидатів 

 

 



 
 

Вибори Координатора  Робочої групи 4 «Контакти між людьми»   

Кульчицький Іван Іванович  ГО «Агенція Європейських Інновацій» 
 

Народився у 1956 році, закінчив у 1977 році Львівський національний університет. Тривалий час працював 
на викладацьких та наукових посадах у Львівському національному університеті. З 2004 року є одним із 
провідних експертів щодо підготовки науково-технічних та інноваційних проектів на конкурси Рамкових 
Програм ЄС. Поточна позиція – керівник національного контактного пункту програми Горизонт 2020 за 
напрямком «Інформаційно-комунікаційні технології» та Президент ГО «Агенція Європейських Інновацій», 
яка є членом РГ4 УНП з 2011 року. Є також представником від України у програмному комітеті кластеру 4 
«Digital, Industry and Space» програми Горизонт Європа.  Має досвід реалізації більш як 40 міжнародних 
проектів, в т.ч. 12 проектів у Рамкових програмах ЄС. Реалізовано також ряд проектів  за підтримки фонду 
«Відродження» і матеріали проєктів зараз використовуються для адвокації позитивних змін в науково-
технічній та інноваційній політиці України, в т.ч. і щодо проєвровпейських змін у цій сфері. На даний 
момент є одним із провідних експертів України у сфері інноваційного розвитку країни та цифризації 
суспільно-економічних процесів. 

Як Ви бачите свою діяльність на посаді Координатора Робочої групи? 

В першу чергу треба активізувати індивідуальні комунікації з тими членами групи, які протягом 2022 року 
не реагували на пропозиції і не надавали інформації про свою діяльність, щоб вияснити яка зараз у них 
ситуація. 
Систематизувати наявні інструменти підтримки, які доступні нашим організаціям за основними 
напрямками зацікавленості членів групи. В даному контексті важливими стане ширше спілкування з 
активом групи, тобто з тими колегами, які є фактично лідерами своїх напрямків. 
Більш активно лобіювати інтереси групи на рівні ФГС СхП, використавши для початку асамблею, яка має 
бути у грудні 2022 року.  

Як Ви бачите стратегію розвитку РГ4 на наступний рік?  

Члени групи на останньому засідання 18 жовтня підтвердили своє зацікавлення вибраними напрямками 
діяльності.  
Зараз важко говорити про певні стратегію, тому в значній мірі ми будемо діяти за обставинами які 
складаються, але маючи у фокусі базові національні інтереси у наших областях компетенцій та 
зацікавленості. 
Доцільно підвищити активність членів в англомовному інформаційному просторі.   
Також ми будемо підтримувати контакти з основними групами організацій та експертів, які є активними 
щодо відновлення України та подолання наслідків війни.   

 

До переліку кандидатів 


