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

17 лютого та 17 червня 2022 року Керівний комітет УНП та Наглядова рада
проекту провели спільні засідання. Учасники зустрічі обговорили
ініціативи, подані Робочими групами УНП. Особливу увагу було приділено
дотриманню пріоритетів РГ на 2022 рік, обговоренню ініціатив серед
членів РГ та чи були ініціативи підтримані членами цих РГ. 

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

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

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



Нові оборонні рубежі ЄС: перспективи для України (Рада зовнішньої
політики “Українська призма”)

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. 
Дослідники ініціативи систематизують політичні рішення та конкретні
кроки ЄС в царині побудови власної системи захисту від зовнішніх
загроз. 

Гендерні аспекти соціальної стійкості громад (Жіночий Консорціум
України, члени)

Мета ініціативи: Посилити соціальну стійкість територіальних громад
шляхом розроблення рекомендації для органів державної влади та
місцевого самоврядування в напрямку подолання бар’єрів для
вразливих груп жінок та чоловіків в сфері зайнятості, доступу до послуг,
політичної та громадської участі в умовах воєнного стану.

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



Економіка громад і регіонів в умовах воєнного стану та
пріоритети їх повоєнного розвитку (Агенція місцевого
економічного розвитку Яворівщини)

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.

Безпека і безпечність харчування під час і після війни (ГО
“Аналітичний центр Аграрного союзу України”)

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).

Iніціативи РГ 2. Економічна інтеграція і
узгодження з політикою ЄС



Iніціативи РГ 3. Довкілля, зміни клімату та
енергетична безпека

«Реформи у сфері довкілля для післявоєнного відновлення та
європейської інтеграції України» (Національний екологічний центр
України, Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр
«Зелене досьє», Міжнародна благодійна організація “Екологія-
Право-Людина”, РАЦ «Суспільство і довкілля» (РГ3 УНП) та
незалежний експерт Анна Голубовська-Онісімова).

Мета – сформувати перелік необхідних реформ в довкіллєвій сфері
необхідних для післявоєнного відновлення України та прискорення
європейської інтеграції.

«Зелене відновлення: відбудова заради кращого майбутнього»
(Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене
досьє», Національний екологічний центр України, Міжнародна
благодійна організація “Екологія-Право-Людина”).

Мета. Розробити рекомендації щодо зеленого відновлення України
на засадах сталого розвитку та європейської інтеграції,
запропонувати їх до впровадження у галузеві й територіальні
політики/ стратегії.



Iніціативи РГ4. Контакти між людьми

Зелений перехід – загрози та можливості (ГО “Центр розвитку Пангея
Ультіма”)

Мета: Дослідити знання про «Зелений перехід» (Green transition) серед
молоді вінницького регіону та залучити і активізувати конкретне коло
молодих людей до міжнародного і локального мережування із
різноманітними стейкхолдерами, з котрими буде можливо спланувати
впровадження послідуючих громадянських та партнерських ініціатив в
рамках цієї тематики. 

Аналітика навчання дорослих в Україні у контексті набуття членства у
ЄС (ГО “Жіноча Професійна Ліга”)

Мета. Провести аналітичне дослідження та представити рекомендації,
що будуть розроблені для України, щодо навчальних потреб дорослих
у контексті набуття країною членства у ЄС та національних
міжнародних зобов’язань у царині навчання протягом життя,
враховуючі поточні виклики у сфері безпеки. 



Ті, хто залишились: соціальні та економічні права жінок в Київському
та Чернігівському регіоні (Київський інститут гендерних досліджень та
Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторно-
курортної сфери та готельного господарства)
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.

Хроніка війни Росії проти України: що відбувається на українському
ринку праці в секторі МСП (Харківська обласна організація
професійної спілки підприємців).
Мета: проаналізувати вплив війни в Україні на ринок праці в секторі
МСБ та розробити рекомендації щодо його стабілізації та подолання
негативних наслідків.
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.

Iніціативи РГ5. Соціально-трудова політика та
соціальний діалог



Керівний комітет УНП та Робочі групи УНП
оприлюднили 8 звернень

14.11.2022 Звернення РГ3 УНП та РГ5 УС
ПГС до європейських структур щодо
державного регулювання
господарської діяльності
Експерти занепокоєні ініціативою
законодавчого регулювання
прискореного перегляду дозвільних
документів та засекреченості
законодавчого процесу, а також
суперечності положень урядового
законопроекту № 8058 від 19.09.2022
«Про прискорений перегляд
інструментів державного регулювання
господарської діяльності» вимогам
національного та міжнародного
законодавства.
Вони звернулись до європейських
структур про можливість обговорити
виклики та висловити позицію.

21.01.2022 Звернення РГ3 УНП щодо
законодавства про екомаркування

Члени РГ 3 стурбовані ситуацією, яка
може скластися в Україні стосовно
підтримки та розвитку екологічно
орієнтованого виробництва і
споживання та звертаються до
народних депутатів України та
відповідних урядових структур з
рекомендацією розробити окреме
системне законодавство у сфері
екологічного маркування та не
вносити зміни до чинних законів.

19.06.2022 Звернення УНП ФГС
СхП до депутатів Верховної ради
України щодо ратифікації
Стамбульської конвенції

Президент України  18 червня
вніс до Верховної Ради
законопроєкт про ратифікацію
Конвенції Ради Європи про
запобігання домашньому
насильству.
В 2020 та 2021 роках УНП ФГС СхП
звертались до депутатів
Верховної Ради України в 2020
році щодо ратифікації
Стамбульської конвенції.

Верховна Рада України
ратифікувала Конвенцію 20
червня.

11.04.2022 Звернення КК УНП до
членів ФГС СхП щодо війни в
Україні

«Ми усвідомлюємо, що від
результатів цієї війни залежить
майбутнє усього регіону Східного
партнерства. В припинені
імперських амбіцій сучасної Росії,
на нашу думку, зацікавлена не лише
Україна, але й усі інші країни
регіону. Участь організацій
громадянського суспільства може
зробити важливий внесок для
досягнення миру та стабільності в
регіоні».



Керівний комітет УНП та Робочі групи УНП
оприлюднили 8 звернень

21.06.2022 Звернення РГ3 УНП та РГ5
УС ПГС щодо екологічних пріоритетів
післявоєнної відбудови України

Експерти 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.
19.08.2022 Ми отримали відповідь від
Єврокомісії на дане звернення.
Від імені Урсули фон дер Ляєн, нам
дякують за порушення важливої
тематики. Вказується на важливість
довкілєвих реформ та зв’язок між
екологічним урядуванням та
загальними реформами у сфері
верховенства права та боротьби з
корупцією.

19.10.2022 Звернення РГ3 УНП та РГ5
УС ПГС щодо прибережних захисних
смуг островів

Експерти збентежені 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 (КМДА).
Експерти вважають, що наслідком
нових підходів влади до трактування
законодавства може стати не лише
втрата природоохоронних обмежень
Дніпровськими остовами у Києві, але
й загалом на усіх водних об’єктах
України в разі створення
відповідного прецеденту.

2.06.2022 Члени УНП підтримали
Спільне звернення українських
організацій щодо кандидатства
України в ЄС 

Мета звернення дати аргументи
європейським політикам
переконати їх у тому, наскільки
серйозне питання зараз стоїть на
порядку денному. 

11.11.2022 Звернення РГ3 УНП та РГ5
УС ПГС щодо державного
регулювання господарської
діяльності

Експерти занепокоєні ініціативою
законодавчого регулювання
прискореного перегляду
дозвільних документів та
засекреченості законодавчого
процесу, а також суперечності
положень урядового
законопроекту № 8058 від
19.09.2022 «Про прискорений
перегляд інструментів державного
регулювання господарської
діяльності» вимогам національного
та міжнародного законодавства.



Позиційний документ УНП: Повоєнне
відновлення України має бути зеленим

Позиційний документ підготовлений в рамках
діяльності Української національної платформи
ФГС СхП з метою донесення до української влади
й міжнародних партнерів необхідності належного
запровадження принципів сталого розвитку у
повоєнному відновленні України. Документ
окреслює основні завдання щодо відбудови
зруйнованого внаслідок широкомасштабної
російської агресії, визначає потенційні ризики та
пропонує шляхи відновлення й подальшого
розвитку країни. 

Підготовка позиції УНП та програмних
документів щодо подальшої політики СхП



Участь членів УНП в заходах СхП
22 червня відбулася перша регіональна зустріч проекту
EU4Environment – Water Resources and Environmental Data,
громадянське суспільство на якій представляв Руслан Гаврилюк,
голова Національного екологічного центру України, член керівного
комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та
керівного комітету Української національної платформи Форуму.
Метою зустрічі було обговорення робочого пакету проекту, ща
спрямований на підтримку більш стійкого використання прісних
водних ресурсів та посилення системи екологічних даних. 

09.02.2022 Руслан Гаврилюк, координатор РГ3 виступав на at the regional kick
off of the EU4Environment – Water Resources and Environmental Data
Programme,. Представляючи Форум громадянського суспільства Східного
партнерства, він привітав нову ініціативу ЄС для регіону СхП та окреслив
напрями, які представляють особливу актуальність з погляду громадськості та
можуть бути включені до проекту. 

Члени РГ3 УНП Діксі Груп та МБО “Екологія-Право-Людина” взяли участь у
Регіональному семінарі для країн Східного партнерства «Кращі екологічні
перевірки для міцнішої екологічної стійкості (Better environmental inspections
for stronger environmental resilience), що відбувся 5-6 грудня 2022 року у
Брюсселі під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку
(OECD).
Наші колеги представляли Форум громадянського суспільства Східного
партнерства.



23.09.2022 Новий член РГ1 - ГО “Інша Жінка”

23.09.2022 новий член РГ2 - ГО Асоціація жінок
України Дія-Рівне

В 2021 було 7 новий членів
Станом на грудень 2022 року в Реєстрі УНП ФГС СхП є
148 організацій - https://bit.ly/3rQQ4gA 

Залучення нових членів до УНП



Сприяння діалогу між зацікавленими
сторонами

УНП налагодила добрі робочі відносини з Комітетом
Верховної Ради України з питань інтеграції України до
ЄС. В 2022 році члени УНП та УС ПГС брали участь у 20
засіданнях Комітету.

Члени УНП (від РГ1, РГ2, РГ3), як експерти, були залучені
до підготовки анкети щодо статусу кандидата в ЄС
Ірина Ставчук, заступник Міністра захисту довкілля та
природних ресурсів з питань європейської інтеграції,
подякувала громадським та аналітичним організаціям, які
допомагали Міністерству у роботі над розробкою
документу. Серед них члени РГ3 УНП.

Члени УНП як експерти були залучені до підготовки
проектів до Плану національного відновлення України.



Статутна діяльність УНП 

Засідання Керівного комітету УНП: 
23.09.2022, online
24.06.2022, online

Спільні засідання Керівного комітету УНП ФГС
СхП та Наглядової ради проєкту «Підтримка
УНП 2021-2023»,

17.06.2022 На спільному засіданні були розглянуті,
обговорені та ухвалені ініціативи, подані
Робочими групами УНП.
17.02.2022 На спільному засіданні підтримано звіти
ініціатив за 2021 рік та обговорено пріоритети
ініціатив на 2022 рік.



Статутна діяльність УНП  

Засідання Робочих груп УНП: 

1. РГ1, 02.11.2022, online
2. РГ2, 02.11.2022, online
3. РГ3, 02.11.2022, online
4. РГ4, 02.11.2022, online
5. РГ5, 02.11.2022, online
6. РГ4, 18.10.2022, online
7. РГ5, 11.10.2022, online
8. РГ3, 15.09.2022, online
9. Спільне засідання РГ2 та РГ5  12.07.2022,
online
10. РГ2, 28.06.2022, online
11. РГ3 16.12.2022 (Відбулася зустріч експертів з
Ольгою Сімак, керівницею сектору охоронa
навколишнього середовища, Представництвo
Європейського Союзу в Україні.

Проведено самооцінку рівня дотримання УНП
Кодексів етичної поведінки УНП та ФГC СхП.



01-03.11.2022 відбулася онлайн Щорічна конференція УНП
ФГС СхП 
Протягом 3 днів ми почули погляди офіційних осіб та громадянського
суспільства на роль ГС у просуванні європейської інтеграції України під час
війни, про нові виклики та перспективи європейської політики співпраці з
громадянським суспільством у регіоні СхП, про діалог в нових реаліях влади та
ГС.

В рамках Конференції УНП відбулася публічна дискусія «Європейська
інтеграція і війна: виклики для громадянського суспільства України».

Відбулася презентація проекту позиційного документу УНП «Довкіллєві
виклики війни та післявоєнного відновлення», який готувала команда РГ3 УНП.
Учасники Конференції обговорили проект Позиційного документу УНП.

В рамках Конференції були обговорені приорітети на 2023 рік на засіданнях
Робочих груп УНП.

Під час Щорічної конференції діючі координатори прозвітували про діяльність
у робочих групах (жовтень 2021 – вересень 2022), з часу останньої Щорічної
конференції, яка відбувалась 09-10.11.2021 р. та обговорили плани на наступний
рік. 

Делегати Конференції обрали новий Керівний комітет УНП

Звіт про Конференцію - https://bit.ly/3kTLNb3

Статутна діяльність УНП - Щорічна
конференція 



Кампанія з підвищення обізнаності про
УНП та її діяльність

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



Оновлення веб-сторінки УНП, підтримка англійської версії веб-
сайту УНП. У травні 2021 року УНП запустила свій новий веб-сайт.
Сайт оновлено, щоб відповідати сучасним тенденціям і щоб дизайн
сайту відповідав зовнішньому вигляду сайту Форуму. Основні
документи та новини УНП перекладені англійською мовою для
нового веб-сайту. http://eap-csf.org.ua/ 

Веб-сторінка УНП, підтримка англійської
версії вебсайту УНП
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Посилення спроможності УНП:

12-13.12.2022 УНП ПРОВЕЛА ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ
«ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ»

ТРЕНІНГ СКЛАДАВСЯ З ДВОХ ДНІВ, КОЖЕН З ЯКИХ
МІСТИВ ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК ТА ПРАКТИЧНЕ
ЗАВДАННЯ. 

ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО ДНЯ УЧАСНИКИ ВИВЧАЛИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ СТРУКТУРУ АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ,
МЕТОДОЛОГІЮ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, А ТАКОЖ
ОБГОВОРЮВАЛИ ВИДИ АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. ПІД
ЧАС ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИКИ УЧАСНИКИ
ОБГОВОРЮВАЛИ ТРИ АНАЛІТИЧНІ ЗАПИСКИ,
ПІДГОТОВЛЕНІ УКРАЇНСЬКИМИ АНАЛІТИЧНИМИ
ЦЕНТРАМИ, І  АНАЛІЗУВАЛИ, НАСКІЛЬКИ АНАЛІТИЧНІ
ЦЕНТРИ ДОТРИМУЮТЬСЯ ТЕОРЕТИЧНИХ
РЕКОМЕНДАЦІЙ НАПИСАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАПИСОК
НА ПРАКТИЦІ.
ДРУГИЙ ДЕНЬ БУВ ПРИСВЯЧЕНИЙ ПОРАДАМ ЩОДО
ВИКЛАДЕННЯ СКЛАДНИХ ЕКСПЕРТНИХ НАПРАЦЮВАНЬ
ЗРОЗУМІЛОЮ МОВОЮ. 



Публічні заходи
27.05.2022 УНП ФГС СхП провела круглий стіл
«Євроінтеграція та війна: економічний вимір» під час
якого українські експерти обговорили, якою має бути
повоєнна відбудова України, як діяти в умовах
економічного спаду та що потрібно робити для
збереження свого потенціалу.

8.11.200 УНП провела круглий стіл «Rebuild Ukraine
Facility»: як виглядатиме взаємодія держави з
громадянським суспільством та бізнесом».

19.12.2022 УНП та Національний екологічний центр
України провели круглий стіл “Суспільний інтерес та
право як чинники екологічної оцінки документів
державного планування”.

Також було проведено публічний захід в рамках
Щорічної конференції УНП 01-03.11.2022

https://fb.watch/dtbVRBHlDv/


Contacts

www.facebook.com/unp.eap.csf

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

unp.eap@gmail.com



Для зв’язку із Українською національною платформою ФГС СхП просимо писати на unp.eap@gmail.com
http://eap-csf.org.ua/ https://www.facebook.com/unp.eap.csf 
Секретар УНП Марина Гутгарц 

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

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

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




