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Результати діяльності Робочої групи 1 «Демократія, права людини, 

належне управління і стабільність»  

Координатор: Ростислав Дзундза 

 

Український кризовий медіа-центр. Панельна дискусія «Злочини, мотивовані гомофобією та 

трансфобією, в Україні: спільний шлях держави та громадянського суспільства до попередження 

та встановлення справедливої відповідальності»  15 вересня 2021  Провідні зацікавлені сторони 

всебічно розглянули проблематику злочинів, мотивованих нетерпимістю, в частині їх скоєння в 

Україні на підставах сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності (СОҐІ). 

28 грудня 2021 р. Одеса, Одеська область, Україна  ·  Участь у Міжнародному форумі 

«Підтримуємо ратифікацію Стамбульської Конвенції». Захід організований Громадським рухом 

«Віра, Надія, Любов»  в рамках проєкту «Боротьба з насильством над жінками в Україні та 

домашнім насильством», що впроваджується за підтримки  Ради Європи. 

 

Участь в інформацій кампанії за ратифікацію 

Стамбульської  конвенції проти насильства 

Hashtags: # Незламні # ТеріТорія_УСпіху  
# Стоп_насильство #EndomenticViolence # 
CТАМБУЛЬСЬКОНВЕНЦІЯ 

 
 

 

Спільні заяви   УНП та УС ПГС 

Заява щодо недопущення поглиблення конституційної кризи в Україні 

 звертається до Президента України Володимира Зеленського з вимогою докласти всіх зусиль в 
межах своїх повноважень для розблокування формування Етичної ради, а також недопущення 
поглиблення конституційної кризи в Україні. 

 

Звернення щодо відновлення фінансової звітності політичних партій 

звертається до Верховної Ради з вимогою якнайшвидше розглянути, за необхідності 
доопрацювати та прийняти проект Закону № 4611 “Про внесення змін до Закону України "Про 
політичні партії в Україні" щодо строків подання політичними партіями звітів про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" з метою відновлення для політичних 
партій обов'язку подавати фінансову звітність. 

 



 

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

Закликаємо депутатів Верховної Ради України підтримати законопроекту 5488 «Про внесення 
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 
України щодо боротьби з проявами дискримінації», що включений до порядку денного шостої 
сесії роботи парламенту та ратифыкувати Стамбульську конвенцію 

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

Напередодні саміту Україна-ЄС, що відбудеться в Україні 12 жовтня 2021 року, звертається до 
Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з вимогою якнайшвидше розглянути та прийняти 
Закон «Про медіа», що є одним із зобов’язань України в рамках Угоди про Асоціацію. 

 

 
Засідання РГ1 Форуму- відбулось 1 липня, з 8 делегатів  взяли  участь лише 3  особи, зокрема 
дякую пані Ірині Трохим  ГО  Жіночі перспективи за інформування щодо роботи українського 
громадянського суспільства  в час війни хоча в порядку денному цьому питанню не приділяється 
належної уваги, профілювала тематика важливості СхП для Вірменії і підтримка громадянського 
суспільства Білорусі. 

 

Europe's organised civil society will not give up on Ukraine | 
European Economic and Social Committee (europa.eu) 

Конференція з підтримки відбудови України та її 
європейської перспективи, яку проводив відділ 
міжнародних відносин Європейського економічного та 
соціального комітету, відбулася 19 липня у Кракові. На 
конференції ЄЕСК – орган ЄС, який представляє 
громадянське суспільство на рівні ЄС – підкреслив, що 
продовжуватиме виступати за постійну солідарність ЄС з 
Україною. 
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина закликала 
міжнародних партнерів до єдності, а також продовження 
зміцнення позицій України для завершення війни.   «Дуже 
важливо створити спеціальний трибунал щодо росії та 
визнати цю країну державою спонсором тероризму. Крім 
того, на росію мають бути покладені зобов’язання про 
щорічні виплати репарацій Україні, аби передача влади в 

росії супроводжувалась розумінням історичної та фінансової відповідальності за агресію», – 
наголосила Ольга Стефанішина під час виступу. ( Віталій Портников відмітив: "Ми чекаємо не 
тільки допомоги від наших європейських друзів, але й адекватної поведінки Української 
держави. Зокрема, повернення наших телеканалів у цифровій ефір та відповіді урядовців на 
петицію з цього приводу". https://bit.ly/3RMkICCВ конференції брав участь Rostyslav Dzundza , 
координатор РГ1 УНП (Що говорили учасники конференції читайте тут https://bit.ly/3yT6ZBr 
 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/europes-organised-civil-society-will-not-give-ukraine?fbclid=IwAR3LIs6DojQucyOn9wFh3HQXzMJfcASyZluRvSuxFg_YPYt5vBgc4G7PRH8
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/europes-organised-civil-society-will-not-give-ukraine?fbclid=IwAR3LIs6DojQucyOn9wFh3HQXzMJfcASyZluRvSuxFg_YPYt5vBgc4G7PRH8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3RMkICC%3Ffbclid%3DIwAR0dOwbWcac2ds71BQWuYsshCObYgmwOCzxbK-bhP5ww34hqNawbYAxP1gQ&h=AT00BkIH2dLxdsGC6Dhfq5-uBhWazlqn7UeW-OkfU9OGaEwITmkugrRLEG6MLtcMTolv3oVJclwEsgVVK9E17-8rO76I9RNMCQfuM3fmPHgCOzVlYmUuuZGfjd8t2QOMpz0X&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1WZMHrLw3aoFERBf9dknBKN5oDcGhrMJpjAKIeHmuAHJlkU-ieNh_5t4zgRHS-0hNc2vyVKLBFV6vH0RPuyQuKXqYevxI55zEaG7-uoWOi_HpB_wGDVqxylwL05CfZGiA23QFxGGee8NzsJPWWaG8VUkq1Vg
https://www.facebook.com/rostek.dzundza?__cft__%5b0%5d=AZWpWNlJz6L4LfkzMFxOgUjXCoEOP73ttLr4xSch4tSFiI9kMXDL430KaRqkV7fhi_efj6OTpsGTIpNtikgVni5ugt7NkgcfrtjXLzRuTDONpQo0iIiUAORZDBsUngwmrgk&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3yT6ZBr%3Ffbclid%3DIwAR31-Dq3DYZ7asEY3pLULYPOyJj2X3M6iod_OR-FxrpvvMR3Z931V0eVsF4&h=AT2spt8MK6D4FYsHm0Fs-KQMyXLBzXAs_ipIWFlffLv7kdknQkdE50uKwiHjxD_i377NhCEd7EJYt6DYjR9096opU4lqj846_KcGY_tNTHikXB2_ZknKYdSSYe8lp-X-e6tM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1WZMHrLw3aoFERBf9dknBKN5oDcGhrMJpjAKIeHmuAHJlkU-ieNh_5t4zgRHS-0hNc2vyVKLBFV6vH0RPuyQuKXqYevxI55zEaG7-uoWOi_HpB_wGDVqxylwL05CfZGiA23QFxGGee8NzsJPWWaG8VUkq1Vg


 

 
3 червня 2022 року в Українському хабі громадянського суспільства у Брюсселі відбулася 
конференція «Захист прав і свобод тимчасово переміщених громадян України, які перебувають 
на територіях держав-членів ЄС та інших країн». УС ПГС була представлена Головою Платформи 
Олександром Шубіним та Координатором Робочої групи з прав людини Ростиславом Дзундзою.  
Станом на травень 2022 року кількість громадян України, які внаслідок російської військової 
агресії змушені були покинути свої домівки та поїхати за кордон, перевищила 6,5 мільйона осіб. 
Тож під час конференції були обговорені найбільш актуальні питання захисту українців за 
кордоном. 

 
 

Примусово вивезла, а не прийняла: громадськість закликала ООН видалити дані про «найбільшу 
кількість українських біженців в росії» (euprostir.org.ua) 

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС , яка уповноважена на 
висловлення позицій понад 200 найбільших та найактивніших громадських організацій України, 
висловлює свій рішучий протест у зв’язку з публікацією на порталі data.unhcr.org Агентства ООН 
у справах біженців відверто недостовірної інформації про те, що росія нібито 
прийняла найбільшу кількість біженців з України. 

https://euprostir.org.ua/stories/200909?fbclid=IwAR25GnloJU0RQ6IFv_Sx_U5-NrEjX6NdTvuo0kvlgpZ9wJXrPP_MDgPJf3o
https://euprostir.org.ua/stories/200909?fbclid=IwAR25GnloJU0RQ6IFv_Sx_U5-NrEjX6NdTvuo0kvlgpZ9wJXrPP_MDgPJf3o
https://eu-ua-csp.org.ua/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine


 

 

 

«Цивільних жертв депортували вглиб росії через мережу деперсоналізуючих «фільтраційних 
таборів», — пояснює Ростислав Дзундза, координатор Робочої Групи «Свобода, юстиція, 
права людини» УС ПГС, керівник «Бюро соціальних та політичних розробок». — Станом на 
початок червня українські правоохоронці відкрили 20 кримінальних справ щодо депортації 
наших громадян у Росію та Білорусь. Розслідування справ ускладнюється тим, що ми не 
маємо доступу до територій та людей, яких депортували окупанти. Люди, які виїжджають 
на територію росії, постійно страждають від порушень прав людини, їх примусово 
переміщують у далекі куточки росії без їхньої згоди, є багато прикладів насильства. Ми 
вимагаємо прибрати росію з карти, оскільки росія — це країна-агресор, вона ніяк 
не приймає біженців». 

https://www.facebook.com/eu.ua.platform/posts/pfbid0KEFH5VA7mZZpiVmfhAxJXxHGbhULtCgC

sd7h1U4kmPyyszD7nxPMs7xiLsZ9DL5el 

 

Реалізація ініціатив в рамках регрантингу  УНП 2022 

 
Рада зовнішньої політики “Українська 
призма”, члени РГ1 УНП, запустили 
ініціативу “Нові оборонні рубежі ЄС: 
перспективи для України” в рамках проекту 
«Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-
2023 рр.», який реалізує Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій за 
фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Назва ініціативи: Нові оборонні рубежі ЄС: 
перспективи для України 

Організація: Рада зовнішньої політики “Українська призма” (РГ1 УНП) 
Термін: 11.07-10.12.2022 
Мета ініціативи – проаналізувати зміни у підходах ЄС до формування політики безпеки та 
оборони, впроваджені в результаті російської агресії щодо України, а також знайти додаткові 
можливості для посилення безпеки й обороноздатності України.  
 
 

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/venediktova-nazvala-kilkist-sprav-vidkritikh-shchodo-deportatsiji-ukrajintsiv-do-rf-ta-bilorusi.html
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.facebook.com/eu.ua.platform/posts/pfbid0KEFH5VA7mZZpiVmfhAxJXxHGbhULtCgCsd7h1U4kmPyyszD7nxPMs7xiLsZ9DL5el
https://www.facebook.com/eu.ua.platform/posts/pfbid0KEFH5VA7mZZpiVmfhAxJXxHGbhULtCgCsd7h1U4kmPyyszD7nxPMs7xiLsZ9DL5el


 

 
 
Жіночий Консорціум України, члени РГ1 УНП, 
розпочав ініціативу з дослідження гендерних аспектів 
соціальної стійкості громад в рамках проекту «Підтримка 
діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує 
Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. 

Назва ініціативи: Гендерні аспекти соціальної стійкості 
громад 
Організація: Жіночий Консорціум України, члени (РГ1 
УНП) 
Термін: 04.07-30.11.2022 

 
 
Участь в International Expert 
Conference on the Recovery of Ukraine,  
Berlin обговорятся форми підтримки 
України в її відбудові та 
трансформації з урахуванням 
військових дій, що тривають. 
Програма конференції включає 
дискусійні панелі, присвячені, 
зокрема, питанням фінансування 
реконструкції з використанням 
історичного досвіду Плану 
Маршалла для Європи чи сталого 
розвитку української економіки та 

участі громадянського суспільства в процесі відновлення. 
 
В розсилці РГ іде інформування про круглі столи, конференції, Хвиля на підтримку ратифікації 
Стамбульської конвенції, моніторинговий звіт по Угоді про асоціацію Україна—ЄС, Спільної 
декларації УС ПГС та ПГС Україна-ЄС, а також про створення Консультативної ради при 
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини,  підготовку Соціального Кодексу, 
презентації звіту Ради Європи  соціальні права в Україні в умовах війни. Розслідування геноциду 
в Україні встановленню винних у скоєнні воєнних злочинів та притягнення їх до 
відповідальності, Відбудова та відновлення України та інші. 
 
 

Повернення до Змісту 

 

 

 

 



 

 
 

Результати діяльності Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та 

зближення з політикою ЄС»  

Координаторка: Ірина Куропась 

В рамках звітного періоду діяльність організацій-членів Робочої групи №2 Української 
національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства «Економічна 
інтеграція та зближення з політиками ЄС» (РГ2 УНП ФГС СхП) фокусувалася на наступних 
тематичних напрямах:  

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

 Напрям 2. Регуляторна політика та транскордонне співробітництво.  

 Напрям 3. Гармонізація цифрових ринків.  

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

 Економічні механізми та впливи Green Deal 
 

Участь у роботі Української національної платформи Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства 

 За звітній період було проведено 2 робочих засідання РГ 2. Детальніше можна 
ознайомитися за посиланням: 

 28 червня 2022 http://eap-csf.org.ua/2022/06/30/zasidannia-rh2-unp-28-06-2022/  

 12 липня 2022 спільне засідання РГ2 та РГ5 http://eap-csf.org.ua/2022/07/12/spilne-
zasidannia-rh2-ta-rh5-unp/  
 
Публічний захід «Євроінтеграція та війна: економічний вимір». Детальніше: 
http://eap-csf.org.ua/2022/05/30/ievrointehratsiia-ta-vijna-ekonomichnyj-vymir-27-05-2022/  
У 2021 році було проведено SIDE EVENT AA2021: «ШЛЯХ ДО КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ ДЛЯ СХП». 
Ініціатором обговорення цієї вкрай актуальної теми виступила РГ2 УНП ФГС СхП 
“Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС” у партнерстві з РГ3 УС ПГС 
«Економічна інтеграція, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво». 
Детальніше: http://eap-csf.org.ua/2021/12/07/side-event-aa2021-shliakh-do-klimatychnoi-
nejtralnosti-dlia-skhp/  
У 2022 році ГО «Аналітичний центр Аграрного союзу України» (члени РГ2 УНП), в рамках 
ініціативи “Безпека і безпечність харчування під час і після війни”,у співпраці з Торгово-
промисловою палатою України та Всеукраїнською асоціацією з питань захисту прав споживачів 
«Споживча довіра» провели експертний круглий стіл на тему «Перспективи післявоєнного 
розвитку виробництва продуктів харчування в контексті євроінтеграції згідно 
Зеленого курсу ЄС та концепції «від лану до столу» як його частини». Детальніше: 
http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/1877/  
У 2021 році було проведено триденний тренінг “Як створити дієву систему МіО в 
організації та здійснювати моніторинг державної політики”. 
Тренінг проводився ГО “Українська асоціація оцінювання” (РГ2 УНП). Захід проводиться в 
рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП в 2021-2023 роках», що фінансується 
Європейським Союзом, Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та 
виконується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. Детальніше: 
http://eap-csf.org.ua/2021/12/17/posylennia-spromozhnosti-unp-treninh-iak-stvoryty-diievu-
systemu-mio-v-orhanizatsii-6-8-12-2021/  
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Проектна діяльність 
Представниками РГ2 було реалізовано низку проектів: 

 2021-2022 Проєкт “Синергія електронного здоров’я та цифрових навичок у Грузії, 
Україні та Молдові: шлях до підвищення стійкості громадянського суспільства 
Східного партнерства у часи кризи” в рамках регрантингового компоненту 
діяльності Форуму громадянського суспільства  Східного партнерства (керівниця проєкту в 
Україні). Реалізовано членом  РГ2 Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини. 
Детальніше: www.amer.org.ua/синергія-e-health-та-цифрових-навичок-у-грузі/ 

 2021 "Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи 
забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на подолання 
корупції" http://www.auu.org.ua/uk/publications/web/992/ і його 2 основні здобутки: 
тренерську мережу КДК (Компетентність долає корупцію), https://www.kdk.net.ua/ та кластер 
доброчесних операторів ринку харчових продуктів https://www.ffu.net.ua/. Це те, що відповідає 
політикам, практикам та стандартам ЄС та на чому ми маємо концентруватися ще більше на етапі 
післявоєнного відновлення. Проєкт реалізовано членом РГ2 ГО «Аграрний союз України» 

 2022 Проєкт SafetyNet, який реалізовується Global Project Partners e.V. спільно з Інститутом 
Регіонального Розвитку за фінансової підтримки  Федерального Міністерства Закордонних 
Справ Німеччини. Детальніше: https://www.institute.lviv.ua/index.php/en/proect/144-safetynet-  
 
Аналітична діяльність 
В рамках Конкурсу ініціатив від членів УНП ФГС СхП, що реалізується в межах проекту 
«Підтримка діяльності УНП ФГС СхП» за фінансової підтримки ФГС СхП підтримано 2 
аналітичні ініціативи Робочої групи 2 «Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС»: 

 ГО “Аналітичний центр Аграрного союзу України”, члени РГ2 УНП, реалізували 
ініціативу “Безпека і безпечність харчування під час і після війни” в рамках проекту «Підтримка 
діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. Мета: З‘ясувати стан 
справ у сфері продовольчої безпеки (foodsecurity) та безпечності харчових продуктів (foodsafety) 
під час війни та на цій основі окреслити перспективи післявоєнного розвитку виробництва 
продуктів харчування в контексті євроінтеграції (Зелений курс ЄС та концепція«від лану до 
столу»як його частина). 
Детальніше: http://eap-csf.org.ua/2022/07/14/initsiatyvy-unp-2022-bezpeka-kharchuvannia-pid-
chas-i-pislia-vijny/  

 Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини, члени РГ2 УНП, провели  
дослідження «Економіка громад і регіонів в умовах воєнного стану та пріоритети їх повоєнного 
розвитку» в рамках проекту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який реалізує 
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки 
Європейського Союзу. Мета: Дослідити економічний розвиток прикордонних з ЄС регіонів 
України в умовах воєнного стану, проаналізувати динаміку змін показників в різних секторах 
економіки та запропонувати конкретні шляхи з відбудови та модернізації економічних підвалин 
в Україні, які слугуватимуть локомотивом до швидкої інтеграції з Європейським Союзом. 
Детальніше: http://eap-csf.org.ua/2022/07/11/initsiatyvy-unp-2022-ekonomika-hromad-v-
umovakh-voiennoho-stanu/  
 
На момент завершення звітного періоду загальна кількість членів РГ2 УНП ФГС СхП налічує 23 
організації. За звітній період до складу РГ2 увійшла  1 нова організація. 
 
Повернення до Змісту 
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Результати діяльності Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та 

енергетична безпека»  

Координатор: Руслан Гаврилюк 
 
Засідання РГ3 
Адвокаційна діяльність 
Участь в міжнародних заходах 
Проекти за участі членів РГ3 в рамках Регрантингу-2021 ФГС СхП (Лоти 2 та 3) 
Ініціативи РГ3, реалізовані в 2021 р.  
Ініціативи РГ3, що реалізуються в 2022 р.  
Аналітичні документи РГ3 

Резюме 

Повномасштабна російська військова агресія проти України, розпочата путінським режимом 
24 лютого 2022 року, змінила життя кожного українця та громадянського суспільства України 
загалом, в тому числі і Робочої групи 3 УНП ФГС СхП. Якщо до початку брутального російського 
вторгнення до України пріоритетами групи залишалися питання європейської інтеграції та 
євроінтеграційних реформ у цільових для групи сферах, а також питання майбутнього Східного 
партнерства, що розглядалися через призму доєднання України до Європейського зеленого 
курсу та відновлення після пандемії COVID-19, то після 24 лютого діяльність РГ3 була 
максимально сфокусована на впливі війни на Україну, зокрема, наше суспільство, довкілля, 
європейське майбутнє. 

Війна змусила перенаправити зусилля РГ3 на невідкладні та життєво важливі напрями 
діяльності, такі як допомога громадянам та організаціям, що опинилися в зоні бойовий дій чи 
під окупацією, об’єктам природно-заповідного фонду, волонтерська допомога ТРО та ЗСУ, 
фіксація наслідків впливу війни на довкілля, фактів екоциду, впливу на енергосистему України. 
Проте вже за кілька місяців після початку війни та відступу російських військ з півночі України, 
РГ3 змогла охопити і більш стратегічно важливі питання такі як оцінка шкоди завданої довкіллю 
російською агресією, збитків та загроз для енергобезпеки, і що, мабуть, найбільш важливо – 
перспективи зеленого відновлення України у післявоєнний період.  Враховуючи отримання у 
червні 2022 року статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, зелена післявоєнна 
відбудова України набуває ще більш глибокого сенсу, фактично стає запорукою побудови 
успішної, конкурентоздатної країни, що здатна стати невід’ємною частиною майбутньої 
кліматично нейтральної Європи. Тому саме на цих викликах було зосереджено зусилля РГ3 
починаючи з другої половини 2022 року. 

Так питання зеленої після воєнної відбудови України стали предметом дискусій на засіданнях  
РГ3 УНП ФГС СхП, а також були винесені на засідання РГ3 ФГС СхП, розглядаються в рамках 
ініціатив, що впроваджуються членами РГ3 (НЕЦУ, ЕПЛ, ІЦ «Зелене досьє»), були розкриті у 
зверненні РГ3 до керівництва Європейського Союзу тощо. Ці питання стали предметом 
позиційного документу, що буде оприлюднений на щорічній Конференції УНП.  

Водночас зелена відбудова неможлива в умовах, коли довкіллєві питання відходять з перших 
позицій державної політики, що не дивно для умов воєнного часу. Як Україні не відійти від 
принципів належного екологічного врядування розглядалося в рамках проекту Регрантингу ФГС 



 

 
СхП «Адвокація належного екологічного врядування в регіоні Східного партнерства», лідером 
якого є РАЦ «Суспільство та довкілля». 

В мовах ціленаправлених обстрілів на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, що стали 
масштабними у жовтні та мають на мету залишити українців без електрики та опалення перед 
зимою та опалювальним сезоном, занурити Україну у стан гуманітарної катастрофи, 
надзвичайно важливими є огляди енергетичного виміру російської війни проти України від DiXi 
Group та зусилля учасників РГ3 донести до світової спільноти важливість допомоги Україні у 
створені надійної протиповітряної оборони.  

Засідання РГ3 

Основним інструментом роботи РГ3 залишається її засідання. В звітній період було проведено 
2 засідання онлайн: 28 жовтня 2021 р.1 та 15 вересня 2022 р2,3. Між засіданнями робота РГ3 
проводилась через обговорення та ухвалення заяв та звернень шляхом листування, тематичних 
нарад та зустрічей в тому числі в рамках реалізації ініціатив та проектів під егідою ФГС СхП та 
УНП ФГС СхП. 

           

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

Адвокаційна діяльність 

Реагуючи на виклики для України, РГ3 намагалася привернути до них увагу шляхом заяв та 
звернень, що переважно готувалися сумісно з Робочою групою 5 «Енергетика, транспорт, 
довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-
ЄС (РГ5 УС ПГС). 

Зокрема ефективними стали низка наступних звернень: 

                                                           
1 http://eap-csf.org.ua/2021/11/04/zasidannia-rh3-unp-28-10-2021-onlajn/ 
2 http://eap-csf.org.ua/2022/09/09/anons-zasidannia-rh3-unp-15-09-2022/ 
3 http://eap-csf.org.ua/2022/09/16/zasidannia-rh3-unp/ 
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 Звернення РГ3 УНП щодо законодавства про екомаркування, 

20.01.2022 4. В зверненні обґрунтовано висловлено 
перестороги стосовно потенційних змін до законодавства в 
частині підтримки та розвитку екологічно орієнтованого 
виробництва та споживання. Запропоновані законопроєктом 
№ 6446 зміни суперечать чинним законам України, вже 
гармонізованим зі стандартами ЄС. І загалом, такий підхід не 
відповідає принципам законотворення, адже фрагментарні 
зміни до окремих законів ні в якому разі не вирішують основну проблему – потребу 
створення цілісної національної системи екологічного маркування. 

 Найбільш важливим стало спільне відкрите звернення щодо 
екологічних пріоритетів післявоєнної відбудови України, 
адресоване керівництву Європейського Союзу, 21.06.20205. 
Ключовий меседж звернення – чітко пов’язати план 
післявоєнної відбудови України «RebuildUkraine»6 з 
екологічними реформами та узгодженням національного 
законодавства з екологічним acquis ЄС. На дане звернення 
отримано  відповідь від Єврокомісії, а саме директорату DG ENV7. Від імені Урсули фон 
дер Ляєн вказується на важливість довкілєвих реформ та зв’язок між екологічним 
урядуванням та загальними реформами у сфері верховенства права та боротьби з 
корупцією. Наголошується, що Угода про асоціацію залишається основою співпраці ЄС та 
України, що важливо для планування подальших кроків з адвокації реформ в Україні. 
Виокремлюється важливість забезпечення екологічного верховенства права, що вимагає 
постійних зусиль в здійсненні реформ, необхідність розвивати адміністративну 
спроможність для забезпечення незворотності розпочатих реформ та запуску нових. 
Єврокомісія погоджується, що Україна має посилити зусилля у виконанні екологічної 
складової Угоди про асоціацію. Прискорене прийняття нового екологічного 
законодавства (зокрема в сферах охорона природи, управління відходами, включаючи 
запобігання утворенню відходів, якість повітря та скорочення промислових і парникових 
викидів, включаючи систему торгівлі викидами), та збільшення спроможності щодо його 
впровадження та забезпечення виконання матиме вирішальне значення для прогресу 
країни. 

 Звернення РГ3 УНП та РГ5 УС ПГС щодо 
прибережних захисних смуг на островах8, 
Висловлено занепокоєння ситуацією щодо 
фактичного ігнорування природоохоронних 
обмежень прибережних захисних смуг на 
островах, що склалася в столиці України м. 
Києві внаслідок рішень Міндовкілля та 
Київської міської державної адміністрації. 
Наслідком може стати не лише втрата 

                                                           
4 http://eap-csf.org.ua/2022/01/20/zvernennia-rh3-unp-shchodo-zakonodavstva-pro-ekomarkuvannia/ 
5 http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Open-Appeal-WG3_UNP-EaP-CSF_WG5-UA-CSP_NERP.pdf 
6 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ukraine-relief-reconstruction_en.pdf 
7 http://eap-csf.org.ua/2022/08/22/vidpovid-na-zvernennia-platform-unp-fhs-skhp-ta-us-phs-shchodo-ekolohichnykh-
priorytetiv-pisliavoiennoi-vidbudovy-ukrainy/ 
8 http://eap-csf.org.ua/2022/10/19/zvernennia-rh3-unp-ta-rh5-us-phs-shchodo-pryberezhnykh-zakhysnykh-smuh-
ostroviv/ 
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природоохоронних обмежень Дніпровськими остовами у Києві, але й загалом на усіх 
водних об’єктах України в разі створення відповідного прецеденту. 

 

Участь в міжнародних заходах 

Насиченою продовжувала бути діяльність РГ3 на міжнародному рівні.  

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

В рамках Щорічної Асамблеї Форуму – 01–
02 грудня 2021 р.9 обговорювалась перспективна 
роль діяльності РГ3 в підготовці та реалізації 
Стратегії ФГС СхП до 2030 року. На засіданні також 
було представлено звіти діяльності РГ3 
Національних платформ, зокрема і української, що 
увійшли до єдиного річного звіту РГ3 ФГС СхП10.  

 

В рамках засідання РГ3 ФГС СхП 29.06.2022 основна вага була приділена російській військовій 
агресії проти України, а також її впливу на весь регіон та майбутнє Східного партнерства в нових 
умовах.  

      

Руслан Гаврилюк: представив наслідки російської війни для довкілля та енергосистеми України, 
та її вплив на усю Східну Європу. Було висвітлено наслідки та подальші ризики російської 
окупації атомних електростанцій. Також висвітлена шкода нанесена нафтопереробним заводам, 
нафтобазам, іншим об’єктам критичної цивільної інфраструктури, сільськогосподарським 
угіддям, екосистемам тощо. Наголошено, що багато українських громадських організацій 
працюють в напрямку оцінки завданої шкоди для довкілля, його відновлення та зеленої 
відбудови України. Що стосується статусу кандидата в ЄС і майбутнього Східного партнерства, 
зазначено, що Україна зосереджена на розвитку двосторонніх відносин з ЄС, а громадянське 
суспільство бачить необхідність змін в політиці Східного партнерства відповідно до процесу 
європейської інтеграції України, щоб не гальмувати такий. 

                                                           
9 https://eap-csf.eu/aa2021/ 
10 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/WG3_Activity-Report-2021.pdf 
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Окрім того, члени РГ3 регулярно долучалися до численних національних та міжнародних 
онлайн подій важливих для регіону Східного партнерства та України, зокрема в рамках проектів 
EU4CLIMATE, EU4Environment та інших.  

Руслан Гаврилюк 
(НЕЦУ) взяв участь у 
роботі заходах проекту 
EU4Environment – 
Water Resources and 
Data, що розпочатий на 
початку 2022 року. В 
стартовій зустрічі 
проекту, що відбулася 
онлайн 09.02.2022 року 
Руслан Гаврилюк від 
імені ФГС СхП 
наголосив, що водні 
ресурси в регіоні Східного партнерства зазнають дедалі більшого тиску через зміну к лімату, 
страждають від зростаючого використання та масштабного забруднення. Важливо, щоб в області 
посилювалося водне господарство. Підкреслено ефективність відкритої екологічної інформації 
для захисту навколишнього середовища та сталого використання природних ресурсів11. Для 
включення у запропоновано: 

 запровадження відкритого доступу до існуючих баз даних моніторингу стану поверхневих 
та підземних вод, повітря, ґрунтів тощо шляхом запровадження API до цих баз даних і 
внесення їх до єдиного реєстру відкритих довкільних баз даних; 

 проведення регулярної інвентаризації основних забруднювачів поверхневих вод, ґрунтів 
та повітря, запровадження систем моніторингу їх впливу на довкілля; 

 підтримка проектів громадського моніторингу довкілля (зокрема моніторингу повітря та 
води); 

 інтеграція даних національного моніторингу з європейськими мережами; 

 сприяння транскордонній співпраці в управління спільними річковими басейнами, 
поширення досвіду україно-молдавської співпраці в басейні Дністра у інших країнах 
регіону і у інших басейнах; 

 запровадження кращих методів управління водними ресурсами, особливо в частині 
підземних вод; 

 створення дорожньої карти реновації систем очищення комунальних стоків; 

 картування екосистем та їх послуг з використанням супутникових даних, поширення 
даних програми Копернікус на країни Східного партнерства; 

 запровадження методів оцінки екосистемних послуг річкових басейнів та їх інтеграція в 
плани управління річковими басейнами. 

Повний текст виступу Р. Гаврилюка доступний на сайті ФГС СхП12. 

                                                           
11 https://eap-csf.eu/project/speech-ruslan-havryliuk-eu4environment-water-resources-environmental-data-programme-
kick-off/ 
12 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Ruslan-Havryliuk-Speech-at-EU4Environment.pdf 
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На наступному заході проекту EU4Environment – Water Resources and Data, 22.06.2022, що також 
відбувся онлайн та був присвячений обговорення програми робочих пакетів проекту13, Руслан 
Гаврилюк, представляючи ФГС СхП наголосив на драматичних змінах в регіоні, викликані 
повномасштабною військовою агресією путінської росії проти України, що стала у найбільшим 
військовим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни. Відзначено, що в нових реаліях для 
України з очікуваним отриманням статусу країни-кандидата на членство в ЄС на порядку 
денному постане не лише виконання Угоди про асоціацію, але й всеохоплююче запровадження 
європейських підходів. Тому проект має врахувати нові реалії та амбіції країн регіону СхП та 
зробити свій внесок у прогрес в таких важливих областях як управління водними ресурсами та 
даними про стан довкілля. 

 

В своїй промові Руслан Гаврилюк також підкреслив, що посилення системи моніторингу повітря, 
води, ґрунтів допоможе Україні в оцінці збитків завданих військовим вторгненням російської 
федерації для притягнення її до відповідальності та компенсації збитків. Ця війна особливо 
підкреслила важливість достовірної інформацію про стан довкілля, яка не лише є інструментом 
протидії агресору та його притягнення до відповідальності, але і базисом для планування 
післявоєнного відновлення та подальшого ефективного управління довкіллям. 

Проекти за участі членів РГ3 в рамках Регрантингу-2021 ФГС СхП (Лоти 2 та 3) 

1. Проект Аналіз та оцінка управління транскордонними смарагдовими об’єктами України, 
Білорусі та Молдови (Analysing and assessing the management of Transboundary Emerald 
Sites of Ukraine, Belarus and Moldova) 14 15 (Лот3). 

Головний виконавець БО «Інтерекоцентр» (Україна). 

                                                           
13 http://eap-csf.org.ua/2022/06/24/sformovano-robochu-prohramu-proektu-eu4environment-water-resources-and-
environmental-data-22-06-2022/ 
14 http://eap-csf.org.ua/2021/11/29/rehrantynh-chlenam-forumu-2021-lot-3-smarahdovi-ob-iekty-ukrainy-bilorusi-ta-
moldovy/ 
15 https://eap-csf.eu/regranting/transboundary-emerald-sites-of-ukraine-the-republic-of-belarus-and-republic-of-
moldova/ 

http://eap-csf.org.ua/2022/06/24/sformovano-robochu-prohramu-proektu-eu4environment-water-resources-and-environmental-data-22-06-2022/
http://eap-csf.org.ua/2022/06/24/sformovano-robochu-prohramu-proektu-eu4environment-water-resources-and-environmental-data-22-06-2022/
http://eap-csf.org.ua/2021/11/29/rehrantynh-chlenam-forumu-2021-lot-3-smarahdovi-ob-iekty-ukrainy-bilorusi-ta-moldovy/
http://eap-csf.org.ua/2021/11/29/rehrantynh-chlenam-forumu-2021-lot-3-smarahdovi-ob-iekty-ukrainy-bilorusi-ta-moldovy/
https://eap-csf.eu/regranting/transboundary-emerald-sites-of-ukraine-the-republic-of-belarus-and-republic-of-moldova/
https://eap-csf.eu/regranting/transboundary-emerald-sites-of-ukraine-the-republic-of-belarus-and-republic-of-moldova/


 

 
Партнери: CSO Public Association EcoContact, Moldova; CSO “Bahna”, Belarus. 

Період проекту: 1 травня – 20 листопада 
2021. 

Проект спрямований на посилення ролі 
адвокації та пріоритетів ФГС Східного 
партнерства та ОГС в Україні, Білорусі та 
Молдові шляхом формулювання 
стратегічного документу, що аналізує та 
оцінює впровадження, моніторинг та 
нагляд за управлінням Транскордонними 
Смарагдовими об’єктами. 

Команда представників Національних 
платформ підготувала аналітичний 
документ16, що містить наступні 
рекомендації: 

 до Міндовкілля щодо управління, 
моніторингу та звітності  щодо стану 
збереження птахів з Резолюції 6 
Бернської Конвенції на території транскордонних Смарагдових об’єктів України, як 
зобов’язань Угоди про Асоціацію: 

1. Визначення переліку птахів, що перебувають під глобальною загрозою зникнення та 
мають несприятливий національний природоохоронний статус для визначення цільових 
природоохоронних заходів зі збереження. 

2. Організація наукових досліджень щодо отримання даних з чисельності щорічного 
тренду   птахів з вищевказаного  переліку в Україні. 

3. Використання  нормативної бази EU Emerald Network для організації з управління 
заходами щодо збереження птахів з цього переліку в Україні. 

4. Використання результатів наукових досліджень для моніторингу тренду чисельності 
птахів на території України та встановлення нових пріоритетів зі збереження. 

5. Використання результатів наукових досліджень при підготовці періодичної звітності до 
EU з Резолюцією 8 щодо  звітності про стан збереження для птахів з цього переліку. 

 до  місцевих органів влади та територіальних громад,  на території яких  розміщені 
Смарагдові  об’єкти  з переліком природоохоронних заходів зі збереження птахів, що 
перебувають під глобальною загрозою зникнення та мають несприятливий національний 
природоохоронний статус. 

 

 

                                                           
16 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Policy-Paper-for-Management-of-Transboundary-Emerald-Sites.pdf 
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2. Проект Адвокація належного екологічного врядування у регіоні Східного партнерства 

(Advocading for good environmental governance in the EaP region)17 18 (Лот 2). 

Головний виконавець: Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (Україна). 

Партнери: Дослідницько-інтелектуальний клуб «Діалог поколінь» (Грузія), Національний 
екологічний центр (Молдова). 

Період імплементації: листопад 2021 – грудень 2022. 

Протягом 2022 року організації RICDOG 
(Грузія), Національний екологічний центр 
(Молдова) та Ресурсно-аналітичний центр 
«Суспільство і довкілля» (Україна) оцінюють 
стан належного екологічного врядування 
(НЕВ) у трьох країнах Східного партнерства. 
Це допоможе зрозуміти проблеми НЕВ та 
надати конкретні рекомендації для 
національних органів влади, Європейської 
комісії та громадянського суспільства. Через 
історії успіху з Грузії, Молдови та України 
організації поділяться досвідом з іншими 
країнами СхП та сформулюють спільні 
політичні рекомендації для регіону. 

У рамках проекту заплановано: 

• розробити методологію та оцінити 
впровадження НЕВ у Грузії, Молдові та 
Україні; 

• провести круглий стіл для представлення та обговорення оцінки та рекомендацій щодо 
впровадження НЕВ у регіоні СхП; 

• підготувати та презентувати брошуру про найкращі практики НЕВ у Грузії, Молдові та 
Україні. 

Належне екологічне врядування (НЕВ) є ключовою передумовою для досягнення стійкості 
навколишнього середовища та клімату. Це підтверджує Люксембурзька декларація про 
співробітництво у сфері навколишнього середовища та зміни клімату у Східному партнерстві. 
Також НЕВ входить до вимог Угоди про асоціацію трьох країн Східного партнерства (Грузія, 
Молдова та Україна). 

З метою підвищення поінформованості в країнах СхП було підготовлено інформаційні пости про 
досвід країн ЄС у сферах НЕВ19, про обговорення проекту оцінки НЕВ в України в рамках 
діяльності РГ320, про забезпечення дотримання екологічних норм та підзвітності в країнах ЄС 
згідно зі звітом Європейської Комісії21, про доступ до правосуддя у контексті НЕВ22. 

                                                           
17 http://eap-csf.org.ua/2022/01/13/rehrantynh-chlenam-forumu-2021-lot-2-otsinka-vprovadzhennia-nalezhnoho-
ekolohichnoho-vriaduvannia/ 
18 https://eap-csf.eu/regranting/advocating-for-good-environmental-governance-in-the-eap-region/ 
19 https://www.facebook.com/SocietyandEnvironment/posts/8086019368105802 
20 https://www.facebook.com/SocietyandEnvironment/posts/8251015094939561 
21 https://www.facebook.com/SocietyandEnvironment/posts/7904072516300489 
22https://www.facebook.com/SocietyandEnvironment/posts/7638541612853582 
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Ініціативи РГ3, реалізовані в 2021 р. в рамках проекту «Підтримка діяльності 

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства» 

1. Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи 

досягнення в Україні-223,24, за участі Національного екологічного центру України, РАЦ 

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

також незалежного експерта Анни Голубовської-Онісімової. 

2. СЕО – допомога громадам25 26, за участі МБО ІЦ «Зелене досьє», Національного 

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

Метою ініціативи «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи 
досягнення в Україні-2» було аналіз перспектив та встановлення ключових показників 
довкільної та кліматичної стійкості України в контексті досягнення цілей Східного партнерства 
після 2020 року з врахуванням можливостей «зеленого» відновлення після пандемії, 
спричиненої COVID-19.  

В рамках ініціативи оновлено аналітичний документ27 з врахуванням оприлюднення 
Європейською комісією нового бачення політики Східного партнерства. Оновлений документ 
розкриває екологічні аспекти нової політики Східного партнерства після 2020 року, висвітлює її 
зв’язок із Європейським зеленим курсом, демонструє переваги та виклики, які постають перед 
нашою державою для досягнення однієї із ключових цілей Східного партнерства – довкільної та 
кліматичної стійкості.  

 

На основі оновленого аналітичного документу додатково підготовлено його скорочену версію28 з 
основними висновками та рекомендаціями. Публікація основних тез дослідження призначена в 
першу чергу для представників органів влади, що опікуються питаннями формування та 

                                                           
23 https://necu.org.ua/proyekty/dovkilna_iniziativa/ 
24 http://eap-csf.org.ua/2022/02/17/initsiatyvy-unp-2021-dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-skhp-rh3/ 
25 http://eap-csf.org.ua/2021/08/04/initsiatyvy-unp-2021-seo-dopomoha-hromadam/ 
26 https://www.dossier.org.ua/projects/seo-initiative/ 
27 https://necu.org.ua/dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-shidnogo-partnerstva-oczinka-perspektyvy-dosyagnennya-v-
ukrayini-2-onovlena-versiya-analitychnogo-dokumentu/ 
28 https://necu.org.ua/dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-shidnogo-partnerstva-oczinka-perspektyvy-dosyagnennya-v-
ukrayini-2-osnovni-tezy 
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реалізації в Україні довкільної (екологічної) та кліматичної політики, відповідальних за 
проблематику збалансованого розвитку, долучення України до Європейського зеленого курсу, 
реалізації Угоди про Асоціації між Україною та ЄС та інших суміжних напрямів. Видання також 
буде корисним для експертного середовища, громадського сектору, наукової та освітянської 
спільноти, а також широкого кола читачів небайдужих до екологічного дружнього майбутнього 
України.  

У виданні розкрито екологічні аспекти нової політики Східного партнерства після 2020 року, 
висвітлено її зв’язок із Європейським зеленим курсом, продемонстровано переваги та виклики, 
які постають перед нашою державою для досягнення однієї із ключових цілей Східного 
партнерства – довкільної та кліматичної стійкості. Нові цілі Східного партнерства створюють для 
України додаткові можливості для вирішення екологічних проблем, інтеграції питань охорони 
довкілля в інші сфери державної політики, виконання міжнародних зобов’язань та для 
поглиблення співпраці України з Європейським Союзом на додаток до двостороннього діалогу у 
сфері охорони довкілля. Україна отримає нові фінансові механізми, допомогу ЄС у модернізації 
економіки, реформуванні інституційної системи державного екологічного управління, 
зменшенні вуглецевого сліду та виконанні національно визначеного внеску до Паризької угоди, 
у посиленні верховенства права, захисті прав людини, боротьбі із корупцією. Авторами 
спрогнозовані три сценарії досягнення Україною довкільної та кліматичної стійкості на наступні 
5 років (амбітний, мінімальний та поміркований), а також визначені ключові індикатори для 
відстеження динаміки її досягнення, які дозволять здійснювати ефективний моніторинг з боку 
громадянського суспільства. 

16 грудня 2021 р. відбулася публічна 
дискусія29,30, організована РГ3, 
присвячена підсумкам 6-го Саміту 
Східного Партнерства31, що відбувся 
напередодні та підсумкам ініціативи. 
Захід проходив онлайн (із трансляцією на 
ФБ-сторінці НЕЦУ32). Окрім широкого 
представлення громадського сектора та 
експертного середовища участь в заході 
на запрошення РГ3 взяли представники 
Міндовкілля та Делегації ЄС в Україні. 
Представляючи дослідження, автори 
відзначили, що вимога пришвидшити 
темпи зеленого переходу стає не просто 
нагальною, а визначальною для 
цивілізаційного вибору України. Проте, перескочити процес екологічної інтеграції в усі рівні 
політики розвитку все рівно не вдасться. Пріоритезація довкільних та кліматичних цілей є 
суттєвою можливістю в активізації інновацій. Під час дискусії було наголошено що підсумкова 
декларація Саміту Східного партнерства спонукає країни регіону, в тому числі і Україну до 
зеленого переходу в економіці відповідно до сучасних європейських трендів визначених 
Європейським зеленим курсом. Зокрема в документі зазначено: «… ми працюватимемо над 
підвищенням екологічної та кліматичної стійкості шляхом просування зеленого переходу через 
                                                           
29 http://eap-csf.org.ua/2021/12/20/dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-dlia-ukrainy-pidsumky-6-ho-samitu-skhp-16-12-2021/ 
30 http://eap-csf.org.ua/2021/12/11/anons-dyskusiia-dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-dlia-ukrainy-pidsumky-samitu-skhp-
16-12-2021/ 
31 https://www.eeas.europa.eu/node/109099_en 
32 https://www.facebook.com/NECU.official/videos/1343236336132236 
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інвестиції та співпрацю у сфері циркулярної економіки, зеленого зростання та адаптації до 
кліматичних змін, а також шляхом зміцнення біорозмаїття. ЄС підтримує активізацію зусиль 
країн-партнерів щодо кліматичної нейтральності у 2050 році шляхом поступової відмови від 
вугілля та більш амбітних національно визначених внесків». 

Метою другої ініціативи «СЕО стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого 
розвитку» було сприяння ефективному стратегуванню в регіонах України через належне 
застосування інструменту СЕО. Ініціатива висвітлює як можна застосувати СЕО для ефективного 
планування та стратегування, для розумного розвитку територій та громад.  

 

Об’єднані територіальні громади (ОТГ) України тільки розпочинають свою діяльність. Однією з 
перших і основних законодавчих вимог до них є розробка до 2027 року стратегій сталого розвитку 
на основі просторового планування та проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) цих 
стратегій. Громади, особливо новостворені великі, поки не мають достатньо досвіду стратегічного 
планування, відчувають брак інформації та знань, але вже мають величезну відповідальність за 
подальший розвиток своїх територій. 

Ініціатива має допомогти місцевим громадам та регіональним структурам знайти правильні 
шляхи розвитку. Задля цього ми провели опитування зацікавлених сторін, консультації та 
дискусії в трьох областях України (в Харківській, Херсонській та Черкаській областях) та 
запропонували висновки та рекомендації, зроблені спільно з 75 учасниками консультацій. 

В рамках дослідження з’ясовано, які вимоги та підходи є актуальними сьогодні, як має виглядати 
ідеальне стратегування, які є проблеми щодо його впровадження. За результатами дослідження 
ми розробили кілька блоків рекомендацій та означили відповідальних за цю діяльність. 

Підготовлено аналітичний документ та рекомендації для використання в діяльності зі 
стратегічного планування розвитку громад розроблено в рамках ініціативи «СЕО стратегій 
розвитку громад як інструмент їх збалансованого розвитку»33,34. Користуватися документом 
можуть керівники, депутати та представники виконавчих структур органів місцевого 
самоврядування, керівники та співробітники департаментів регіонального розвитку ОДА, 
агенцій регіонального розвитку та регіональних підрозділів держземкадастру, представники 
громадських організацій, активісти громад, а також відповідальні працівники відповідних 
центральних органів виконавчої влади. 

                                                           
33 https://www.dossier.org.ua/library/seo-for-communities/ 
34 http://eap-csf.org.ua/project/seo-dopomoha-hromadam-rh3-unp-2021/ 
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В рамках ініціативи 27 жовтня 2021 року 
було проведено круглий стіл «Екологічна 
складова стратегій розвитку громад 
Черкащини»35. Круглий стіл відбувся у 
змішаному форматі – частина учасників 
зібралася у конференці-залі Черкаської 
ОДА, частина була присутня онлайн. 
Модерувала захід координатор ініціативи 
«СЕО стратегій розвитку громад як 
інструмент їх збалансованого розвитку», 
голова МБО «Інформаційний центр 
«Зелене досьє» Тамара МАЛЬКОВА. У 
круглому столі взяли участь представники 
десятка місцевих громад Черкащини, 
зокрема, з Катеринополя, Звенигородки, 
Маньківки, Чорнобая, Ватутіного, 
Бобриці, і навіть з Миронівки сусідньої Київщини. Підтримали подію керівники профільних 
підрозділів Черкаської облдержадміністрації – Дмитро  Пивак, начальник управління 
економічного розвитку Департаменту регіонального розвитку і Сергій Старунов, т.в.о. 
начальника Управління екології та природних ресурсів. Учасників зацікавила презентація 
проекту ландшафтного планування Черкащини, з якою виступив науковий співробітник 
Інституту географії НАНУ, кандидат геологічних наук Олександр Голубцов. До обговорення 
проблематики долучилися експерти, активісти, а також лідери екологічних ГО – голова НЕЦУ 
Руслан Гаврилюк та очільниця МБО «Екологія. Право. Людина» Олена Кравченко. 

Дискусія висвітила ряд важливих проблем. Зокрема, це вартість розробки СЕО, яка може 
складати від 200 тис грн і більше, що перевищує фінансові можливості сільських та селищних 
громад. Очевидним є помітний вплив великого агробізнесу на розуміння представниками громад 
перспектив розвитку, коли екосистемний підхід не має перспектив. Лишаються важливим 
фактором екологічні небезпеки, що знаходяться за межами можливостей місцевих громад: 
наприклад, це сховище у 200 тон застарілих хімікатів неподалік Катеринополя чи загроза 
будівництва техногенно небезпечної Канівської ГАЕС.  

Результатом круглого стала пропозиція подальшої співпраці місцевого самоврядування, 
експертів та громадськості у справі розробки довкільно орієнтованих стратегій розвитку громад, 
зокрема, створення консультаційної групи за підтримки Української національної платформи 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Української сторони Форуму 
громадянського суспільства Україна – ЄС, НУО та облдержадміністрації. 
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dovkilnyj-priorytet/ 
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17 грудня 2022 року 
відбулася онлайн 
презентація 
аналітичного документу, 
в якій взяли участь 
учасники проєкту, а 
також була залучена 
нещодавно створена 
структура – мережа 
екологічних менторів 
громад (впроваджується 
у рамках Школи лідерів 
громад за підтримки 
Міжнародного фонду 
«Відродження). 
Діяльність цієї програми 
поширюється сьогодні на 30 громад із 21 області України, а отже висновки й пропозицій нашої 
ініціативи поширяться до них через мережу екологічних менторів громад. Переглянути 
презентацію можна на ютуб сторінці «Зеленого досьє»36. 

Ініціативи РГ3, що реалізуються в 2022 р. в рамках проекту «Підтримка діяльності 

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства» 

1. Зелене відновлення: відбудова заради кращого майбутнього 37,38, за участі МБО ІЦ 

«Зелене досьє», Національного екологічного центру України, МБО «Екологія-Право-

Людина», а також незалежного експерта Анни Голубовської-Онісімової. 

2. Реформи у сфері довкілля для післявоєнного відновлення та європейської інтеграції 

України 39,40, за участі Національного екологічного центру України, РАЦ «Суспільство і 

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

незалежного експерта Анни Голубовської-Онісімової. 

                                                           
36 https://www.youtube.com/watch?v=FiTQjdkRNuI 
37 http://eap-csf.org.ua/2022/07/25/initsiatyvy-unp-2022-zelene-vidnovlennia-ukrainy/ 
38 https://www.dossier.org.ua/projects/green-recovery/ 
39 https://necu.org.ua/proyekty/dovkilna_iniziativa_2/ 
40 http://eap-csf.org.ua/2022/07/23/initsiatyvy-unp-2022-reformy-dovkillia-dlia-pisliavoiennoho-vidnovlennia-ukrainy/ 
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Українське суспільство добре усвідомлює 
необхідність якнайшвидшого 
відновлення країни, подолання 
жахливих наслідків російської навали 
для всіх галузей економіки України. Ці 
питання є у фокусі ініціативи «Зелене 
відновлення: відбудова заради кращого 
майбутнього». Терміновість розробки 
планів відновлення та фінансової 
підтримки добре розуміють і в уряді 
України, і в країнах ЄС. В Україні 
створено Раду з відновлення41, готується 
багатогалузевий План відновлення 
України. Паралельно країни – партнери 
України створюють структури та коаліції 
на підтримку відбудови нашої країни, небаченими досі темпами розробляють механізми 
фінансування. На переконання громадських екологічних організацій, вкрай важливо сьогодні 
закласти засади не відбудови минулого, а побудови майбутнього, – на засадах сталого розвитку, 
без повторення помилок минулого, заради кращого майбутнього. Інтеграція принципів зеленої 
політики до цього процесу від самого його початку має стати наскрізним завданням для всіх 
задіяних структур і всього суспільства. Розробка рекомендацій та конкретних пропозицій щодо 
зеленого відновлення для різних галузей та територій – необхідний крок для належної відбудови 
України.  

В рамках ініціативи буде підготовлено рекомендації щодо зеленого відновлення України для 
застосування в секторальних/територіальних стратегіях та планах. Їх розробка базується на 
попередньому й поточному досвіді діяльності наших організацій щодо впровадження принципів 
сталого розвитку, Європейського зеленого курсу, стандартів європейського законодавства. 
Планується аналіз положень урядового плану відбудови України, пропозицій та досліджень 
громадських організацій та експертів, рекомендацій міжнародних партнерів, а також актуальної 
інформації, зокрема, про ті жорстокі уроки війни, які демонструють сьогодні безпомічність 
старих систем і сталість новітніх, які рятують життя українців. Рекомендації та конкретні 
пропозиції щодо зеленого відновлення для різних секторів та територій будуть представлені 
галузевим міністерствам та регіональним структурам, поширені через соціальні мережі та медіа. 

Метою ініціативи «Реформи у сфері 
довкілля для післявоєнного відновлення 
та європейської інтеграції України» є 
формування переліку необхідних реформ 
в довкіллєвій сфері необхідних для 
післявоєнного відновлення України та 
прискорення європейської інтеграції. Вже 
у квітні 2022 року, після звільнення 
частини території від російських 
окупантів, Україна почала готуватися до 
відновлення. Указом Президента було 
створено Національну раду з 
відновлення, розпочато роботу над 

                                                           
41 https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225 
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планом відновлення, який був презентований в Лугано, Швейцарія. Від початку цього процесу 
громадськість тримає контроль на ним для забезпечення його прозорості та підзвітності, 
відповідності європейським цінностям, зокрема засадам сталого розвитку та Європейському 
зеленому курсу. Так у травні 2022 року низкою громадських організацій, зокрема учасниками 
РГ3 були оприлюднені загальні принципи зеленого відновлення України як основи майбутньої 
стратегії повоєнної відбудови України42. У червні екологічні неурядові організації звернулися до 
керівництва Європейського Союзу із закликом чітко пов’язати план післявоєнної відбудови 
України «RebuildUkraine» з екологічними реформами та узгодженням національного 
законодавства з екологічним acquis ЄС. В рамках ініціативи буде підготовлено аналітичний 
документ з викладенням необхідних довкіллєвих реформ, що стане важливою складовою 
адвокаційної діяльності щодо подальшої інтеграції України до ЄС та набуття членства. 

Аналітичні документи РГ3 

1. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) стратегій розвитку громад: шляхи подолання 
проблем : аналітичний документ / Тамара Малькова, Олена Кравченко, Дмитро Іванов, 
Руслан Гаврилюк, Олег Перегон, Олександр Богданіс, Федір Барулін ; Українська 
національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. –  
Київ, 2021. – 19 с.43 

2. Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства — оцінка перспективи 

досягнення в Україні» – 2 : аналітичний документ / Наталія Андрусевич, Руслан 

Гаврилюк, Анна Голубовська-Онісімова, Олена Кравченко, Наталія Куць, Тамара 

Малькова; Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства. — Київ, 2021. — 64 с.44 

3. Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства — оцінка перспективи 

досягнення в Україні» – 2. Основні тези: аналітичний документ / Наталія Андрусевич, 

Руслан Гаврилюк, Анна Голубовська-Онісімова, Олена Кравченко, Наталія Куць, Тамара 

Малькова; Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства. — Київ, 2021. — 16 с.45 

4. Policy Paper for Management of Transboundary Emerald Sites of Ukraine, the Republic of 

Belarus and Republic of Moldova46 

 

Повернення до Змісту 

 

 

 

                                                           
42 https://necu.org.ua/zelena-vidbudova-ukrayiny-pozycziya-gromadskosti/ 
43 http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/CEO_WG3_2021_ua-2.pdf 
44 http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/ECR_2021_web_final.pdf 
45 http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/ECR_2021_short_web_final.pdf 
46 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Policy-Paper-for-Management-of-Transboundary-Emerald-Sites.pdf 
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Результати діяльності Робочої групи 4 «Контакти між людьми» 

Координатор: Іван Кульчицький 

Короткий опис основної активності групи 
Діяльність ГО Агенція Європейських Інновацій 
Проєкти ГО Жіноча Професійна Ліга 
Приклади діяльності ГО Молодіжна організація СТАН” 
Діяльність ГО “Асоціація об’єднаних мистецтв” 
Приклади від жіночої благодійної організації Наші візії 
ГО "Центр розвитку Пангея Ультіма". Вінниця, Україна 

 

Короткий опис основної активності групи. 
 

На засіданні групи 21 грудня 2021 року було узгоджено основні позиції плану дій на 2022 рік.  
Цей план передбачав такі основні пріоритети:  
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.   
 
Були сформовані наступні робочі підгрупи у складі РГ4: 

 Молодь: Мінкін Ярослав, Імбрагімов Еміль, Бондар Оксана, Кудіна Людмила 
 Культура: Полівчак Оксана, Кульчицький Іван, Моісєєва Маргарита  
 Дослідження та Інновації: Кульчицький Іван, Більчук Юрій, Олена Лазоренко, Кожина Алла 
 Освіта та навчання: Лазоренко Олена, Полівчак Оксана, Мінкін Ярослав, Моісєєва Маргарита, 

Бондар Оксана, Кудіна Людмила,  Кожина Алла 
 
В ході засідання 21 грудня члени групи також обговорили  яким чином взяти до уваги нові 
пріоритети Східного Партнерства до 2030 року та сучасні виклики у сфері освіти, науки, молоді і 
культури. Група планувала тісніше співпрацювати із іншими групами УНП СхП а також більш 
активно співпрацювати із РГ6 УС ПГС за тематиками спільного зацікавлення.  
Протягом звітного періоду основний обмін між членами  групи відбувався шляхом розсилки 
через Гугл групу РГ4 (https://groups.google.com/g/contacts_people). Члени групи отримали 

file:///C:/Users/gutgarts/Секретаріат/Конференція%202022/Звіти%20координаторів%2022/Асоціація%23_Діяльність_ГО_
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більше 30 електронних повідомлень від координатора та членів групи щодо актуальних 
інформацій від ФГС СхП та про події і пропозиції в Україні, які дотичні до тематичних напрямків 
діяльності групи. 
Російська агресія значно змінила плани діяльності групи. На початковій фазі (весна 2022 року) 
члени групи вели активну інформаційну діяльність щодо протистояння російським наративам, 
фейкам та іншим інструментам гібридного впливу. У цьому контексті також стали важливими 
контакти з членами WG4 ФГС СхП. І наша позиція  була представлена на засіданні цієї групи 4 
липня 2022 року.    
Координатор РГ4 активно залучав членів групи до розширення комунікацій із організаціями з 
інших країн СхП саме з метою налагодження партнерських контактів та поширення інформації 
про злочини російських військ в Україні. 
Ще одним важливим напрямком обговорення в групі стали питання адаптації наших вимушених 
мігрантів, які виїхали в інші країни, особливо питання освіти дітей та підтримки контактів з 
родинами, які залишились в Україні. 
Члени групи також активно залучались до волонтерської діяльності та до різних ініціатив, які 
направлені на подолання наслідків війни і відбудови України  
В рамках конкурсу, який проводила УНП СхП,  дві організації виконують такі ініціативи:: 

 Аналітика навчання дорослих в Україні у контексті набуття членства у ЄС (ГО «Жіноча 
Професійна Ліга»); 

 Зелений перехід: загрози та можливості (ГО «Центр розвитку Пангея Ультіма»).  
 
Координатор групи взяв активну участь у панелі СхП «Дослідження та інновації», яка проходила 
20 жовтня у Тбілісі за участю представників ЄК, міністерських структур країн СхП і там було 
представлено позицію щодо ширшого залучення організацій громадянського суспільства та 
громадян до інноваційної діяльності  та розширення допомоги зі сторони ЄК процесам 
інноваційного розвитку України.  
РГ4 18 жовтня на своєму засідання обговорила актуальні проблеми у секторі інтересів членів 
групи, питання підготовки до конференції УНП та питання спільної діяльності у наявних умовах 
загроз воєнного стану.  
Члени групи поділились своїм досвідом та напрацюваннями про що більш детально у наступних 
частинах звіту.  Інформація підготовлена на основі матеріалів, які надали організації члени РГ4. 
 
Діяльність ГО Агенція Європейських Інновацій. 
 
ГО АЄІ з серпня 2022 року за підтримки Міжнародного фонду Відродження та Європейського 
Союзу виконує проєкт «Підвищення поінформованості українських організацій про можливості 
участі у дослідницьких та інноваційних програмах ЄС».  
Мета: залучити ширше коло українських організацій до участі у конкурсах дослідницьких та 
інноваційних програм ЄС через комплекс заходів з інформаційної та консультативної підтримки,  
а також просування партнерських профілів українських організацій у міжнародних інноваційних 
мережах та базах.  
Основні завдання проєкту: 

 Надати якісний  інформаційний сервіс про поточні конкурси 2022 року та очікувані конкурси 
2023-2024 років.  

 Ідентифікувати  зацікавлені організації та групи інноваторів і науковців та допомог-ти їм у 
налагодженні контактів з потенційними європейськими партнерами, а також у підготовці 
проєктних пропозицій на конкурси програм ЄС; 

 Аналізувати перешкоди і бар’єри на шляху до успіху у програмах ЄС та підготувати пропозиції до 
владних структур України та відповідних структур ЄК 



 

 
Опис проекту  розміщено за посиланням https://aei.org.ua/portfolio/pidtrimka-uchasti-u-
programah-eu /  
Матеріали заходів: https://aei.org.ua/category/materialy  
Відеозаписи заходів: https://www.youtube.com/user/AgencyEuropeanInno 
 

 
 
Проєкти ГО Жіноча Професійна Ліга 
 
У рамках ініціативи Жіночої Професійної Ліги: «Аналітика навчання дорослих в Україні у 
контексті набуття членства в ЄС» (червень-листопад 2022), яка підтримана УНП ФГС СхП, 
підготовлена аналітична записка: "Щодо проблематики навчання та освіти дорослих у 
контексті набуття Україною членства у ЄС".  17 - 21 жовтня 2022р. відбулись 
консультації щодо навчання та освіти дорослих (НОД) у контексті набуття Україною членства у 
ЄС.  
Більш детальна інформація щодо консультацій розміщена на 
сайті: https://communitylpw.wixsite.com/publish/post/консультації-щодо-проблематики-нод-у-
контексті-набуття-україною-членства-у-єс    
Аналітична записка буде цікава для українських та закордонних організацій громадянського 
суспільства, які займаються даною тематикою, а також для урядових структур та експертів, що 
задіяні у процесі реалізації дорожньої карти набуття Україною членства у ЄС у цій царині; 
освітніх експертів, так й для інших зацікавлених сторін. Вона оприлюднена у на веб-сайті Ліги у 
розділі "Адвокація" https://communitylpw.wixsite.com/publish/advocacy\   
Інформацію про результати втілення Ініціативи розміщено також:  
Web: Євроінтеграція укр https://communitylpw.wixsite.com/publish/eu-integ-ua 
Web: European integration  англ  https://communitylpw.wixsite.com/publish/eu-integ-en 
Оприлюднені тексти Аналітичної записки та її резюме на цих суб-сторінках сайту. 
Олена Лазоренко, Ніна Чала. Аналітична записка «Щодо проблематики навчання та освіти 
дорослих у контексті набуття Україною членства у ЄС». ГО «Жіноча Професійна Ліга». 
Зальцбург- Київ, 2022.27c. (електронний документ) \   
https://7b5bddc1-6b3d-4656-9ef1-
011348d8f834.filesusr.com/ugd/22c8f0_22b4f4d9832f47ca8d07a0c7416d0661.pdf 
4-місячний проект Жіночої Професійної Ліги (далі скорочено-Ліга) " Відновлюємо 
спроможність української жіночої мережі для адвокаційної та аналітичної 
діяльності”,   отримав  у середині жовтня 2022 підтримку через схему регрантингу Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП), і буде тривати до 30 січня 2023 р. 
Проект зосереджений на відновленні спроможності української жіночої мережі, яка має 25 років 
діяльності в аналітиці та адвокації на національному та міжнародному рівнях; розширення прав 
та можливостей жінок і мережуванні. Аналітична та  та адвокаційна діяльність 
Ліги фокусується на чотирьох основних сферах: (a) Цілі сталого розвитку (ЦСР); (b) Освіта та 
навчання дорослих; (c) Представлення інтересів та захист прав жінок   (зосереджено на 
розширенні прав і можливостей жінок в економічній та освітній царині); (d) Європейська 
інтеграція. 

https://aei.org.ua/portfolio/pidtrimka-uchasti-u-programah-eu%20/
https://aei.org.ua/portfolio/pidtrimka-uchasti-u-programah-eu%20/
https://aei.org.ua/category/materialy
https://www.youtube.com/user/AgencyEuropeanInno
https://communitylpw.wixsite.com/publish/post/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B4-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%94%D1%81
https://communitylpw.wixsite.com/publish/post/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B4-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%94%D1%81
https://communitylpw.wixsite.com/publish/advocacy/
https://communitylpw.wixsite.com/publish/eu-integ-ua
https://communitylpw.wixsite.com/publish/eu-integ-en
https://7b5bddc1-6b3d-4656-9ef1-011348d8f834.filesusr.com/ugd/22c8f0_22b4f4d9832f47ca8d07a0c7416d0661.pdf
https://7b5bddc1-6b3d-4656-9ef1-011348d8f834.filesusr.com/ugd/22c8f0_22b4f4d9832f47ca8d07a0c7416d0661.pdf


 

 
Представниці\ки ГО «Жіночої Професійної Ліги» професійно працюють у науці, освіті, бізнесі та 
громадській сфері, та наразі зазнають утиски від наслідків повномасштабної війни Росії проти 
України. Проект має на меті допомогти їм відновити спроможність до аналітичної та 
адвокаційної діяльності на національному та міжнародному рівнях; створювати нові контакти 
один з одним, а також налагоджувати зв'язки з вітчизняними та міжнародними партнерами, 
включаючи інші організації громадянського суспільства, підприємства та наукові установи; а 
також відновлення мобільного офісу Ліги. Сподіваємося, що це забезпечить їхню можливість 
впливати на майбутню повоєнну відбудову України. 
Щоб бути в курсі проекту «Відновлюємо спроможність», Ви можете слідкувати за анонсами 
та публікаціями на наших загальнодоступних онлайн-ресурсах: FB-
сторінка https://www.facebook.com/LPWUA/ Website: https://communitylpw.wixsite.com/publish/
blog , https://communitylpw.wixsite.com/publish/advocacy 
Якщо ви бажаєте приєднатися до мережі Ліги як членкиня, радниця\к або асоційована 
учасниця, ви можете прочитати наші інструкції на веб-
сторінці https://communitylpw.wixsite.com/publish/membership 
Ви можете зв'язатися з командою Ліги за електронною поштою communitylpw@gmail.com , якщо 
у вас є запитання чи пропозиції щодо цього проекту. 
 
Приклади діяльності ГО Молодіжна організація СТАН” 
 
1. Starter kit: what can help Ukrainian arts and cultural professionals? 
https://www.goethe.de/resources/files/pdf258/goethe-starter-kit_en-4.pdf  
2. EU4Culture - оцінювання проєктів програми "Cultural Development Strategies" 
https://www.goethe.de/ins/ua/en/kul/sup/e4c/gct.html   
3. Дослідницькі подорожі за підтримки EU4Culture та EaP CSFacility 
Подорожі до Німеччини, Швейцаріі, Шведції та Данії задля просування методології "відкритий 
діалог про мир" та формування міжнародних партнерств - методологія тут 
https://drive.google.com/file/d/1GxEeVBgyO3Hfphb28T7PWRZfSuj_-EuF/view?usp=sharing  
4. Конференція з культурної дипломатії в Берліні 
На початку вересня організація CRISP, яка є членкинею Форуму, організувала конференцію. 
Ярослав Мінкін  брав участь на панельній дискусії та допомагав  у проведенні заходу. 
https://cudi-crisp.com/ 
5. Майбутнє ЄС - зустріч в Tbilisi 29th September 
Dialogue on the European Union´s external democracy policy in the Eastern Partnership region. 
Організатори - https://www.idea.int/ 
6. Молодіжна конференція EaP в Празі 
Проведення воркшопу з миробудування та загальна участь в формуванні програми конференції 
в складі керівного комітету 
https://eap-csf.eu/our-events/youth-for-revitalisation-of-democracy/ 
7. Лекції про Україну в університетах Німеччини та Швейцарії 
Презентація  Ярослав Мінкіна тут 
https://www.canva.com/design/DAFOLPmW6AE/EMcK3ckoOEw33s6QtQuoig/edit?utm_content=
DAFOLPmW6AE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 
 
 
Діяльність ГО “Асоціація об’єднаних мистецтв” 

З 24 лютого ГО “Асоціація об’єднаних мистецтв” бере активну участь у культурно-
громадських заходах міста, області і країн, допомагає сім’ям ВПО, займається соціальною 
роботою з дітьми переселенцями та дорослими, організовує події, що допомагають підтримати 
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моральний дух українців та усвідомити власну ідентичність, аби наблизити нашу перемогу на 
культурному фронті. 

З початку повномасштабного вторгнення члени організації беруть активну участь в 
допомозі ВПО, сімей, що були вимушені покинути Україну,  людям, що постраждали від воєнних 
дій, а також військовим, допомагаючи споряджати усім необхідним, плетучи сітки та маскхалати. 
З перших днів війни викладачі продовжували онлайн-заняття з дітьми, що знаходилися на 
територіях міст України та за кордоном. 

Посилання на приклади діяльності: 
https://youtu.be/n8J2XQfjYx4 
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02FFkcz35A98aPAFybZTypCRLHwUqB7ZW6A5Kh
sQCtv8HPBwWsj9YtrAthguvy4xdjl 
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02Lks8yU3igJobHtX1r8tAjD9n8Ar2Hyxr6urY2dQp
PQetM4LVN87GjYYQkwmCeJzYl 
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02QCig57aBkmgFrxbmv14Bpry45fdZBfEAzYno9rG
7EN14G8g4o2r3GqxHP5p6vNBNl 
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid05aXJDkPWgVanbjw1qEQku6WVm4SyMgC5P6gV
Yugv6Y1FDLbncEa8HnjEgM9UXRpil 
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02jV2jzS4NFtNHugjM4CihxQKY6VNrHBfPPHd8a
ELskryqwECtrDXL62rnMaf6wED9l 
https://www.facebook.com/cosmosmuseum/posts/pfbid039eCQJnF5viiX55h5UXA66vJwUx6MCP6
MquprHDgG7VMao2ptfGzN56446h2a87ql 
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02Hru8nXdF1D27T2peehxaaQsvFNHrSkxTN3YsN
h4RQARMZgVfduVHQrgxN2bnaFZql 
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02nywfEzMdAox1Hfmeqvm2oCCqudkjxPZrC9SZdJ
inTBETsfHY8M1k7GLmh7Tocioal 
https://www.facebook.com/cosmosmuseum/posts/pfbid0U6Eq2qzxGVwcKdDGNZvnJ9VWn9pcsfigy
zpZWHN97fGwAmxo1GPQ8Ug1srVG38q9l 
 
Приклади від жіночої благодійної організації Наші візії 
 
Організація реалізує проєкт «Зрілість_спільноти_пошук_шляхів_до_стабільності»  за 
фінансової підтримки громадської організації "IRIS" (штат Айова, США). Учасники проекту - 
люди різних професій, віку, представники учнівської та студентської молоді, громадських 
організацій та внутрішньо переміщені особи.  
В рамках проєкту передбачено висвітлення питань, "громадянська компетентність", "громадсько 
- активна позиція", "лідерство у громаді", тощо). Також планується організувати  для молоді 
волонтерські табори та супровід дітей із внутрішньо переміщених осіб 
 
Організація завершує підготовку навчального відео "Через творчість та гру до культури 
демократії "за підтримки Європейського центру ім.Вергеланда, Норвегія та проводила заняття у 
рамках проекту "Мобільні навчальні групи" для дітей внутрішньопереміщених осіб, також за 
підтримки програми підтримки освітніх реформ "Демократична школа. 
https://www.facebook.com/mediavisii ,  
 
  

https://youtu.be/n8J2XQfjYx4
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02FFkcz35A98aPAFybZTypCRLHwUqB7ZW6A5KhsQCtv8HPBwWsj9YtrAthguvy4xdjl
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02FFkcz35A98aPAFybZTypCRLHwUqB7ZW6A5KhsQCtv8HPBwWsj9YtrAthguvy4xdjl
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02Lks8yU3igJobHtX1r8tAjD9n8Ar2Hyxr6urY2dQpPQetM4LVN87GjYYQkwmCeJzYl
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02Lks8yU3igJobHtX1r8tAjD9n8Ar2Hyxr6urY2dQpPQetM4LVN87GjYYQkwmCeJzYl
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02QCig57aBkmgFrxbmv14Bpry45fdZBfEAzYno9rG7EN14G8g4o2r3GqxHP5p6vNBNl
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02QCig57aBkmgFrxbmv14Bpry45fdZBfEAzYno9rG7EN14G8g4o2r3GqxHP5p6vNBNl
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid05aXJDkPWgVanbjw1qEQku6WVm4SyMgC5P6gVYugv6Y1FDLbncEa8HnjEgM9UXRpil
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid05aXJDkPWgVanbjw1qEQku6WVm4SyMgC5P6gVYugv6Y1FDLbncEa8HnjEgM9UXRpil
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02jV2jzS4NFtNHugjM4CihxQKY6VNrHBfPPHd8aELskryqwECtrDXL62rnMaf6wED9l
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02jV2jzS4NFtNHugjM4CihxQKY6VNrHBfPPHd8aELskryqwECtrDXL62rnMaf6wED9l
https://www.facebook.com/cosmosmuseum/posts/pfbid039eCQJnF5viiX55h5UXA66vJwUx6MCP6MquprHDgG7VMao2ptfGzN56446h2a87ql
https://www.facebook.com/cosmosmuseum/posts/pfbid039eCQJnF5viiX55h5UXA66vJwUx6MCP6MquprHDgG7VMao2ptfGzN56446h2a87ql
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02Hru8nXdF1D27T2peehxaaQsvFNHrSkxTN3YsNh4RQARMZgVfduVHQrgxN2bnaFZql
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02Hru8nXdF1D27T2peehxaaQsvFNHrSkxTN3YsNh4RQARMZgVfduVHQrgxN2bnaFZql
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02Hru8nXdF1D27T2peehxaaQsvFNHrSkxTN3YsNh4RQARMZgVfduVHQrgxN2bnaFZql
https://www.facebook.com/fineart.zt/posts/pfbid02Hru8nXdF1D27T2peehxaaQsvFNHrSkxTN3YsNh4RQARMZgVfduVHQrgxN2bnaFZql
https://www.facebook.com/cosmosmuseum/posts/pfbid0U6Eq2qzxGVwcKdDGNZvnJ9VWn9pcsfigyzpZWHN97fGwAmxo1GPQ8Ug1srVG38q9l
https://www.facebook.com/cosmosmuseum/posts/pfbid0U6Eq2qzxGVwcKdDGNZvnJ9VWn9pcsfigyzpZWHN97fGwAmxo1GPQ8Ug1srVG38q9l
https://www.facebook.com/mediavisii


 

 
ГО «Центр розвитку Пангея Ультіма»  
Організація націлена на розбудову внутрішнього ресурсу та формування обновлених 
довготермінових програм організації та аспектів роботи із цільовою групою молоді. Члени 
організації проходять ряд тренінгів з побудови здатності від UNFPA в рамках програми "Банк 
Підтримки Молоді".  
Також останні два місяці організація активно працює в рамках  інформаційного проєкту  
YouthFutureUA - інформаційний портал для жертв війни" (www.yfua.org). Організація 
долучається до підготовки благодійницького компоненту і збирає ресурси для воїнів ЗСУ. 
Зокрема, проводять гібридні благодійні концерти для аудиторій за кордоном. І врешті заснували 
повноційнний фонд як юридичну особу. Проєкт підтримано в рамках іншого проєкту 
"Громадськість за демократизацію" Інститутом Економічних Досліджень та Політичних 
Консультацій" 
Крім цього ГО досить активно продовжує брати участь у різноманітних партнерствах із 
молодіжними організаціями Європи в рамках проєктів неформальної освіти та мобільності. 
Учасники та менеджери подорожують за кордон на тренінги, молодіжні обміни, семінари і т.д. Є 
велика кількість учасників українців за програмою Європейський Корпус Солідарності, що 
проходять свої служби за кордоном, у більше як десяти країнах. 
Організація займається  лінгвістикою у Вінниці і розвиває піднапрямок Maryland - школа 
креативного вивчення англійської мови. А також готується  до наступного року працювати за 
проєктами екоосвіти та екотуризму у "Еко-Центрі Стіна" (www.stina.pnageya.com.ua). 
Діяльність в рамках ініціативи РГ4 "Зелений перехід: загрози та можливості". 
9 жовтня, в рамках проєкту "Зелений перехід - загрози та можливості", проведено онлайн міні-
конференцію із деякими представниками сектору молодіжної і волонтерської роботи Німеччини, 
представивши проєктну групу молоді та ідеї для мережування, котрі напрацювали учасники з 
нашого боку. Було представлено результати регіонального опитування, аналітичний огляд 
ситуації із екологічною (не)безпекою в Україні та впливом війни на процес "Зеленого переходу". 
Презентація організації була включена у фестиваль екологічних активістів під парасолькою 
потужної організації Service Civil International, що відбувся у місті Бонн, Німеччина.  Ті ідеї, котрі 
розробили молоді учасники робочої групи у проєкті, знайшли певний інтерес у колег за 
кордоном. ГО обговорила можливості їх реалізації по завершенню військових дій в Україні, а 
також про можливості молодіжних обмінів, екологічне будівництво, сталий туризм і т.д. 
https://www.facebook.com/pangeyaultima/posts/pfbid09eXtriFCANp6zZhCnQfQFN485vG8GYMeeh
MxCKudvu5FWHJrVdcLuLW6UU3K3a2al 
20 жовтня в рамках проєкту "Зелений перехід - загрози та можливості" проведено презентацію 
із представленням результатів та тематичних ідей молодих учасників, котрі відвідали на ранніх 
стадіях проєкту "Еко-Центр у Стіні". ГО була рада бачити на заході не лише зацікавлених членів 
ГО "Центр розвитку Пангея Ультіма", а і представників державних органів влади із Вінницької 
Міської Ради та Обласної Державної Адміністрації, що опікуються тематикою екотуризму та 
економіки регіону, академічної сфери і бізнесу. 
Після представлення результатів дослідження думок молоді вінницького регіону по темі 
"Зеленого переходу" було піднято тему екологічної безпеки, сучасних перспектив та загроз для 
України, а також інші аналітичні матеріали. Молоді учасниці поїздки у Стіну презентували на 
загал свої еко-ініціативи, котрі, завдячуючи натхненню від стінянської природньої та культурної 
краси, виявились від суто екологічних до дуже близьких до теми екотуризму. Надіємось, це може 
підвищити шанси до втілення в життя цих чудових ідей. 
https://www.facebook.com/pangeyaultima/posts/pfbid022Rvu6fStHgiEYuyEoh3s12hpxwE1zCU3yqL
tHnC3kEYqZh2StXhnJi13Dh6KkYcal 
 
 
Повернення до Змісту 

http://www.yfua.org/
http://www.stina.pnageya.com.ua/
https://www.facebook.com/pangeyaultima/posts/pfbid09eXtriFCANp6zZhCnQfQFN485vG8GYMeehMxCKudvu5FWHJrVdcLuLW6UU3K3a2al
https://www.facebook.com/pangeyaultima/posts/pfbid09eXtriFCANp6zZhCnQfQFN485vG8GYMeehMxCKudvu5FWHJrVdcLuLW6UU3K3a2al
https://www.facebook.com/pangeyaultima/posts/pfbid022Rvu6fStHgiEYuyEoh3s12hpxwE1zCU3yqLtHnC3kEYqZh2StXhnJi13Dh6KkYcal
https://www.facebook.com/pangeyaultima/posts/pfbid022Rvu6fStHgiEYuyEoh3s12hpxwE1zCU3yqLtHnC3kEYqZh2StXhnJi13Dh6KkYcal


 

 
Результати діяльності Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика 

та соціальний діалог» 

Координатор: Світлана Внучко 
 

Протягом звітного періоду діяльність Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та 
соціальний діалог» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства (РГ5 УНП ФГС СхП) була сфокусована навколо питань: 

- пріоритети Східного партнерства після 2020 року, зокрема увиразнення соціальної 
складової в пріоритетах СхП та подолання бідності;  

- влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального 
діалогу; 

- стандарти регулювання трудових відносин: правові норми ЄС та України; 
- нові виклики на ринку праці в умовах сьогодення; 
- соціальні та економічні права жінок в умовах війни тощо. 
Спочатку в умовах пандемії коронавірусу, а з 24 лютого 2022 року через повномасштабне 

вторгнення росії на територію України робота групи переважно проходила в онлайн форматі. 
Однак, навіть в таких умовах нам вдалося зберегти активність групи. 

 
Засідання РГ5. 
В звітній період проведено 3 засідання робочої групи. 

25 жовтня 2021 року відбулося онлайн 
засідання РГ5. У фокусі засідання були питання 
обміну інформацією, обговорення актуальних 
питань, які важливі з точки зору членів груп, 
підготовка проєктних тем над якими буде 
працювати група у 2022 році, підготовка 
пропозицій до Позиційного документу УНП до 
Саміту СхП. Крім того, учасники засідання 
відмітили, що пропозиції і рекомендації, які 
розроблялися РГ5 в процесі проведення 
консультацій під час розробки даного документу, 

нажаль не знайшли свого відображення в фінальній версії документу. Тим не менш, дані 
пропозиції залишаються актуальними і сьогодні, зокрема щодо питань: 

1. Посилення соціального діалогу на всіх рівнях та ролі соціальних партнерів в процесі 
прийняття рішень в рамках СхП; 

2. Увиразнення соціальної складової в пріоритетах СхП та подолання бідності;  
3. Створення тематичної платформи (панелі) для РГ5; 
4. Досягнення гендерної рівності, протидія дискримінації, еджизму; 
5. Посилення колективно-договірного регулювання трудових відносин для збереження та 

розвитку трудового потенціалу. 
Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням: http://eap-

csf.org.ua/2021/10/25/zasidannia-rh5-unp-25-10-2021/  
 

http://eap-csf.org.ua/2021/10/25/zasidannia-rh5-unp-25-10-2021/
http://eap-csf.org.ua/2021/10/25/zasidannia-rh5-unp-25-10-2021/


 

 
12 липня 2022 року в онлайн форматі 

відбулося спільне термінове засідання РГ2 та 
РГ5 УНП,  присвячене обговоренню спільної 
позиції щодо прийняття Резолюції, яка була 
підготовлена в рамках спільного засідання 
учасників РГ2 та РГ5 Форуму 30 червня.  
Більш детальну інформацію можна 
отримати за посиланням: http://eap-
csf.org.ua/2022/07/12/spilne-zasidannia-rh2-
ta-rh5-unp/  
 

11 жовтня 2022 року, незважаючи на 
складні умови та ворожі атаки  відбулося 
засідання РГ5 «Соціально-трудова політика та 
соціальний діалог» УНП ФГС СхП. 

На засіданні обговорили:  
  підсумки спільного засідання РГ2 та РГ5 

ФГС СхП, поточні виклика та подальші кроки. 
 результати відбору проектів Регрантингу 
ФГС СхП 2022 – Lot 2 & Lot3 та проекти, які 
будуть реалізовувати членські організації 
УНП. 
 підготовку до проведення щорічної 

конференції УНП на початку листопада 2022 року. 
 підготовку до проведення Асамблеї ФГС СхП на початку грудня 2022 року. 
 учасники засідання прийняли рішення про проведення публічних заходів під егідою РГ5 в 
листопаді – грудні 2022 року, зокрема, з питань ринку праці та соціально-економічних прав 
жінок в Україні в умовах війни. 

   В ході засідання також обговорили хід реалізації ініціатив, які впроваджують члени РГ5. 
   Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням: http://eap-

csf.org.ua/2022/10/11/zasidannia-rh5-unp-11-10-2022/  
 
Участь у діяльності РГ5 на рівні Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства. 
9 грудня 2021 року відбулося спільне засідання РГ2 та РГ5 в рамках Щорічної Асамблеї 

ФГС СхП. Онлайн формат дозволив всім бажаючим членам РГ5 долучитися до роботи групи на 
рівні Форуму. В ході засідання обговорювався питання діяльності груп в рамках національних 
платформ та можливих напрямів діяльності в 2022 року. 

http://eap-csf.org.ua/2022/07/12/spilne-zasidannia-rh2-ta-rh5-unp/
http://eap-csf.org.ua/2022/07/12/spilne-zasidannia-rh2-ta-rh5-unp/
http://eap-csf.org.ua/2022/07/12/spilne-zasidannia-rh2-ta-rh5-unp/
http://eap-csf.org.ua/2022/10/11/zasidannia-rh5-unp-11-10-2022/
http://eap-csf.org.ua/2022/10/11/zasidannia-rh5-unp-11-10-2022/


 

 

  
30 червня 2022 року відбулося друге спільне засідання РГ2 та РГ5 ФГС СхП. Засідання 

було розподілене на три сесії: Meet & Greet, включно з внутрішніми оновленнями EaP CSF та EaP 
пріоритетів політики та зміни архітектури; тематичні оновлення WG2-WG5 країн Східного 
партнерства та обговорення майбутнього Політики, а також дебати щодо теми, змісту та цілей 
адвокації майбутньої 14-ї щорічної асамблеї.  

З 47 реєстрації, 16 були діючими делегатами і 30 були членами. Графік показує розподіл цих 
учасників між шістьма країнами Східного партнерства та державами-членами ЄС та підтверджує 
активну участь представників УНП. 

Більш детальну інформацію 
можна отримати за посиланням: 
https://eap-csf.eu/wp-
content/uploads/WG2-5-Meeting-

Report_2022.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_member
s_update_eap_csf_processes_joint_eap_policy_advocacy_efforts_working_group_meetings_upd
ates_from_the_national_platforms_novosti_chlenov_fgo_vp_processy_fgo_vp_sovmestnaya_ad
vokaciya_politiki_vp_zasedaniya_rabochih_grupp_novosti_nacionalnyh_platform&utm_term=2
022-10-16  

 
Вебінар «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та 

соціального діалогу» 
19 та 26 листопада 2021 року 
членами РГ5 Валерієм Репіним, 
Харківська обласна організація 
професійної спілки підприємців та 
Ігорем Дубровським, ГО «Центр 
соціальної безпеки та регіональних 
ініціатив» проведено вебінар для 
членів УНП «Влада та громадянське 

https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/WG2-5-Meeting-Report_2022.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_members_update_eap_csf_processes_joint_eap_policy_advocacy_efforts_working_group_meetings_updates_from_the_national_platforms_novosti_chlenov_fgo_vp_processy_fgo_vp_sovmestnaya_advokaciya_politiki_vp_zasedaniya_rabochih_grupp_novosti_nacionalnyh_platform&utm_term=2022-10-16
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/WG2-5-Meeting-Report_2022.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_members_update_eap_csf_processes_joint_eap_policy_advocacy_efforts_working_group_meetings_updates_from_the_national_platforms_novosti_chlenov_fgo_vp_processy_fgo_vp_sovmestnaya_advokaciya_politiki_vp_zasedaniya_rabochih_grupp_novosti_nacionalnyh_platform&utm_term=2022-10-16
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/WG2-5-Meeting-Report_2022.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_members_update_eap_csf_processes_joint_eap_policy_advocacy_efforts_working_group_meetings_updates_from_the_national_platforms_novosti_chlenov_fgo_vp_processy_fgo_vp_sovmestnaya_advokaciya_politiki_vp_zasedaniya_rabochih_grupp_novosti_nacionalnyh_platform&utm_term=2022-10-16
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/WG2-5-Meeting-Report_2022.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_members_update_eap_csf_processes_joint_eap_policy_advocacy_efforts_working_group_meetings_updates_from_the_national_platforms_novosti_chlenov_fgo_vp_processy_fgo_vp_sovmestnaya_advokaciya_politiki_vp_zasedaniya_rabochih_grupp_novosti_nacionalnyh_platform&utm_term=2022-10-16
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/WG2-5-Meeting-Report_2022.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_members_update_eap_csf_processes_joint_eap_policy_advocacy_efforts_working_group_meetings_updates_from_the_national_platforms_novosti_chlenov_fgo_vp_processy_fgo_vp_sovmestnaya_advokaciya_politiki_vp_zasedaniya_rabochih_grupp_novosti_nacionalnyh_platform&utm_term=2022-10-16
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/WG2-5-Meeting-Report_2022.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_members_update_eap_csf_processes_joint_eap_policy_advocacy_efforts_working_group_meetings_updates_from_the_national_platforms_novosti_chlenov_fgo_vp_processy_fgo_vp_sovmestnaya_advokaciya_politiki_vp_zasedaniya_rabochih_grupp_novosti_nacionalnyh_platform&utm_term=2022-10-16
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/WG2-5-Meeting-Report_2022.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_members_update_eap_csf_processes_joint_eap_policy_advocacy_efforts_working_group_meetings_updates_from_the_national_platforms_novosti_chlenov_fgo_vp_processy_fgo_vp_sovmestnaya_advokaciya_politiki_vp_zasedaniya_rabochih_grupp_novosti_nacionalnyh_platform&utm_term=2022-10-16


 

 
суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу».  

В рамках вебінару опрацьовано наступні модульні теми: 

Комунікації у публічній політиці. Діалог як форма комунікації. 

Участь громадян у виробленні, ухвалення та реалізації рішень – умова ефективності публічної 
політики. 

Інституційно оформлений діалог. Напрями, цілі, кордони, можливості. 

Діалог громадський. Діалог соціальний – спільне та розбіжності. 

Діалог – мета чи процес?  
Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням:  http://eap-

csf.org.ua/2021/11/17/anons-vebinar-vlada-ta-hromadianske-suspilstvo-vzaiemodiia-v-ramkakh-
hromadskoho-ta-sotsialnoho-dialohu/  

 
Аналітична діяльність РГ5 
10 листопада 2021 р., в рамках Щорічної конференції Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства в онлайн форматі відбулася 
презентація ініціатив робочих груп, підтриманих УНП в 2021 році у рамках проекту «Підтримка 
УНП ФГС СхП 2021-2023 роках». 

Зокрема, члени РГ5 презентували результати реалізації двох ініціатив: 
Валерій Репін презентував ініціативу 

«Влада та громадянське суспільство: взаємодія в 
рамках громадського та соціального діалогу» 
(спільна ініціатива РГ5) 

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. 

Більш детальну інформацію можна 
отримати за посиланням: http://eap-

csf.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Presentation_Dialoge_WG5_2021.pdf  
 

Світлана Внучко, презентувала 
ініціативу «Стандарти регулювання 
трудових відносин: правові норми ЄС та 
України» (спільна ініціатива РГ5) 
Мета. Підготувати аналітичний 
документ, в якому представити 
порівняльний огляд положень 
законодавчих актів, які 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.  

http://eap-csf.org.ua/2021/11/17/anons-vebinar-vlada-ta-hromadianske-suspilstvo-vzaiemodiia-v-ramkakh-hromadskoho-ta-sotsialnoho-dialohu/
http://eap-csf.org.ua/2021/11/17/anons-vebinar-vlada-ta-hromadianske-suspilstvo-vzaiemodiia-v-ramkakh-hromadskoho-ta-sotsialnoho-dialohu/
http://eap-csf.org.ua/2021/11/17/anons-vebinar-vlada-ta-hromadianske-suspilstvo-vzaiemodiia-v-ramkakh-hromadskoho-ta-sotsialnoho-dialohu/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/27/initsiatyvy-unp-2021-hromadskyj-ta-sotsialnyj-dialoh/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/27/initsiatyvy-unp-2021-hromadskyj-ta-sotsialnyj-dialoh/
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Presentation_Dialoge_WG5_2021.pdf
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Presentation_Dialoge_WG5_2021.pdf
http://eap-csf.org.ua/2021/08/28/initsiatyvy-unp-2021-rehuliuvannia-trudovykh-vidnosyn/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/28/initsiatyvy-unp-2021-rehuliuvannia-trudovykh-vidnosyn/
http://eap-csf.org.ua/2021/08/28/initsiatyvy-unp-2021-rehuliuvannia-trudovykh-vidnosyn/


 

 
Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням: http://eap-csf.org.ua/wp-

content/uploads/2022/01/Presentation_Labor_WG5_2021.pdf  
 
В 2022 році в рамках РГ5 також здійснюється реалізація двох ініціатив. 

 
Київський інститут гендерних досліджень, 
члени РГ5 УНП, розпочали впроваджувати 
ініціативу “Ті, хто залишились: соціальні та 
економічні права жінок в Київському та 
Чернігівському регіоні”. 
 
 
 
Мета: Провести аналіз та надати рекомендації 
щодо забезпечення соціальних та економічних 
прав жінок в умовах тривалих військових дій, на 

прикладі громад Київської та Чернігівської областей, 
включаючи деокуповані. 
 
 

Реалізація ініціативи включатиме польовий та 
аналітичний етапи під час яких буде проведено 
інтерв’ювання представниць Київської, 
Чернігівської обл., здійснене опрацювання 
отриманих матеріалів та підготовлено 
аналітичний звіт. 
Результати виконання ініціативи будуть надіслані 
стейкхолдерам, а також презентовані під час 
зустрічей та на заходах (конференціях, круглих 
столах) пов’язаних з тематикою ініціативи. 

 
 
 
 

Ініціатива «Хроніка війни Росії проти України: що відбувається на 
українському ринку праці в секторі МСБ»  

Мета ініціативи: проаналізувати 
вплив війни в Україні на ринок праці в 
секторі МСБ та розробити рекомендації 
щодо його стабілізації та подолання 
негативних наслідків. 

В рамках реалізації ініціативи 
планується підготовка аналітичної 
доповіді «Хроніка війни Росії проти 
України: що відбувається на українському 
ринку праці в секторі МСБ». 

http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Presentation_Labor_WG5_2021.pdf
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Presentation_Labor_WG5_2021.pdf


 

 
Ініціатива реалізується спільно з Федерацією 

профспілок працівників малого та середнього 
підприємництва України, об’єднання профспілок 
«Всеукраїнський Альянс профспілок», ГО «Центр 
соціальної безпеки та регіональних ініціатив», 
Профспілковою організацією працівників малого, 
середнього бізнесу та плавскладу “Єднання” 
Дніпропетровської області. 

Хід виконання обох ініціатив обговорювався з 
членами РГ5 на засіданні 11 жовтня 2022р. 

 
 

 
Проекти учасників РГ5 в рамках Регрантингу-2022 ФГС СхП. 
 

Всеукраїнська професійна спілка працівників 
туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та 
готельного господарства розпочала реалізацію 
проекту «Разом до перемоги»: підтримка сталості, 
безпеки та добробуту членів УНП».  

Реалізація проекту спрямована на налагодження 
комунікації членів УНП, виявлення та систематизацію 
потреб організацій-членів в умовах війни, надання 
психологічної підтримки тощо. 
Більш детальну інформацію можна отримати за 

посиланням: https://www.facebook.com/uttu.org.ua 

 

Повернення до Змісту 

 

https://www.facebook.com/uttu.org.ua

