
  

 

 

 

НОВИНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ФОРУМУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Заходи Платформи 
  
Прес-конференція на тему «Як кремлівська пропаганда проникає в медіа 
пострадянських країн». 
10 березня в Українському кризовому медіа-центрі відбулася презентація 
результатів міжнародного дослідження з впливу російської пропаганди на медіа 
країн Східного Партнерства (“Об’єднуючи зусилля у боротьбі з пропагандою”). 
Своїми висновками, враженнями і рекомендаціями ділилися Борис Навасардян 
(Єреванський прес-клуб, Вірменія), керівник міжнародної групи проектута Андрій 
Кулаков (Internews Україна), що здійснював реалізацію української частини 
дослідження - http://eap-csf.org.ua/vidbulasya-pres-konferentsiya-yak-kremlivska-
propaganda-pronikaye-v-media-postradyanskih-krayin/ 
  
Ознайомчий захід для нових членів Платформи, а також організацій-
кандидатів на членство (28 березня 2017 р.) Метою заходу було розповісти 
детальніше про засади і механізми діяльності УНП та Форуму громадянського 
суспільства Східного Партнерства, про те, як вони взаємодіють між собою, і яку 
роль в діяльності УНП відіграє проект «Громадська синергія» - http://eap-
csf.org.ua/zustrich-kerivnitstva-unp-fgs-shp-z-novimi-chlenami-platformi-i-
kandidatami-na-chlenstvo/  

  
Налагодження співпраці 
 
10 березня 2017 р. відбулася зустріч керівництва УНП з директором 
Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної співпраці 
Ольгою Стефанішиною. Учасники зустрічі обговорили потенційні напрямки 
співпраці, зокрема, щодо підготовки аналітичних продуктів та адвокаційної 
діяльності - http://eap-csf.org.ua/zustrich-kerivnitstva-unp-z-uryadovim-ofisom-z-
pitan-yevropeyskoyi-ta-yevroatlantichnoyi-integratsiyi-ukrayini/ 
 
Зустріч з заступниками Міністра молоді та спорту України (13 березня 2017 
р.). Говорили про те, над чим працює зараз міністерство, і про ряд ідей, які 
можна реалізувати спільними зусиллями разом з Робочою групою  4 «Контакти 
між людьми» УНП - http://eap-csf.org.ua/zustrich-kerivnitstva-unp-z-zastupnikami-
ministra-molodi-ta-sportu-ukrayini/ 
 
Продовження комунікації з Комітетом ВРУ з питань європейської інтеграції. 
20 березня 2017 р. відбулася друга зустріч представників обох платформ 
громадянського суспільства – УНП та УС ПГС – з заступником Голови Комітету з 
питань європейської інтеграції Марією Іоновою. Обговорювали пріоритетні 
законопроекти у сфері європейської інтеграції, а також можливості щодо 
залучення фахівців з числа організацій-членів Платформ для здійснення 
експертизи законопроектів – http://eap-csf.org.ua/predstavniki-platform-
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gromadyanskogo-suspilstva-detalnishe-obgovorili-spivpratsyu-z-komitetom-vru-z-
pitan-yevropeyskoyi-integratsiyi/ 
 
Зустріч керівництва УНП з командою проекту “Сприяння громадянському 
суспільству Східного Партнерства” (23 березня 2017 р.). Детальніше про 
можливості, який надає відповідний проект технічної допомоги ЄС, і чим 
Платформа і проект можуть бути корисними одне одному, див. - http://eap-
csf.org.ua/vidbulasya-zustrich-z-komandoyu-proektu-spriyannya-gromadyanskomu-
suspilstvu-shidnogo-partnerstva/ 
 
Національний координатор УНП ФГС СхП Геннадій Максак взяв участь у 
Асамблеї УС ПГС. 23 березня 2017 р. у Києві в Українському домі відбулося 
зібрання Асамблеї Української Сторони Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС (УС ПГС), в якому взяли участь близько 170 учасників. 
Національний координатор УНП ФГС СхП Геннадій Максак розповів про 
діяльність УНП, підготовку стратегічного плану платформи на найближчі 3 роки, 
а також представив бачення взаємодії обох платформ для досягнення синергії в 
адвокації реформ в Україні та комунікації суспільству переваг європейської 
інтеграції - http://eap-csf.org.ua/natsionalniy-koordinator-unp-fgs-shp-gennadiy-
maksak-vzyav-uchast-u-asambleyi-us-pgs/ 
 
Зустріч з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе (30 березня 2017 
р.). Обговорювали необхідність оновлення політики Східного Партнерства, 
спільні плани і сфери, щодо яких уряд особливо зацікавлений у співпраці з 
громадянським суспільством - http://eap-csf.org.ua/vidbulasya-zustrich-
predstavnikiv-unp-i-proektu-gromadska-sinergiya-z-ivannoyu-klimpush-tsintsadze/  

  
Звернення Платформи 
 
Керівний комітет УНП ФГС СхП привітав грузинів з набуттям чинності 
безвізового режиму для Грузії. 28 березня в Грузії набув чинності безвізовий 
режим з ЄС, з цієї нагоди Керівний комітет УНП оприлюднив вітальне звернення 
- http://eap-csf.org.ua/kerivniy-komitet-unp-fgs-shp-privitav-gruziniv-z-nabuttyam-
chinnosti-bezvizovogo-rezhimu-dlya-gruziyi/ 

 

 

НОВИНИ ФОРУМУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

Вийшов інформаційний бюлетень Форуму громадянського суспільства 
Східного Партнерства У березні 2017 р. був опублікований інформаційний 
бюлетень ФГС СхП, що охоплює події, які відбулись у рамках Форуму у лютому 
2017 р. - http://eap-csf.org.ua/informatsiyniy-byuleten-fgs-shp-za-lyutiy-2017-r/ 
  
Стали відомі результати  регрантингу Форуму громадянського суспільства 
Східного Партнерства (перелік українських організацій, задіяних в 
реалізації проектів). Наприкінці лютого Секретаріат Форуму громадянського 
суспільства Східного Партнерства (Брюссель) оголосив результати конкурсу 
регрантингу-2017. З 16 підтриманих проектів є два проекти, де головними 
виконавцями є українські організації. Як стало відомо в березні, з решти 14 
проектів українські організації виступають партнерами у 9 проектах - http://eap-
csf.org.ua/rezultati-konkursu-regrantingu-fgs-shp-perelik-ukrayinskih-organizatsiy-
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zadiyanih-v-realizatsiyi-pidtrimanih-proektiv/ 
  
Прийнято спільну заяву Форуму громадянського суспільства Східного 
Партнерства, Європейського молодіжного форуму та Міжнародного 
партнерства за права людини щодо масових затримань активістів в 
Білорусі. Заявою рішуче засуджуються численні арешти учасників мирних 
протестів під час демонстрацій, що відбулись 25 березня 2017 р. у Мінську та 
інших містах Білорусі - http://eap-csf.org.ua/spilna-zayava-forumu-gromadyanskogo-
suspilstva-shidnogo-partnerstva-yevropeyskogo-molodizhnogo-forumu-ta-
mizhnarodnogo-partnerstva-za-prava-lyudini-shhodo-ostannih-podiy-v-bilorusi/ 
  
Керівний комітет Форуму громадянського суспільства Східного 
Партнерства оприлюднив 6 квітня заяву, в якій засуджує прийняття змін 
до українського закону про електронне декларування доходів. Заява була 
ініційована Українською національною платформою Форуму громадянського 
суспільства  Східного Партнерства. Керівний комітет закликає українську владу 
скасувати відповідні зміни до закону, щоб не допустити обмеження свободи 
діяльності антикорупційних організацій і активістів, організацій, що надають їм 
підтримку, і громадянського суспільства України в цілому - http://eap-
csf.org.ua/forum-gromadyanskogo-suspilstva-shidnogo-partnerstva-zasudiv-zmini-do-
zakonu-pro-elektronne-deklaruvannya/ 

 

 

НОВИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА  

 

16-17 березня у Києві відбулося засідання Робочої групи «Реформа 
державного управління» Тематичної платформи «Демократія, належне 
врядування та стабільність» ініціативи ЄС «Східне партнерство». На 
засіданні розглянули результати реалізації Панелі та досягнення у чотирьох 
сферах її діяльності у 2016 році. Також обговорили пріоритети подальшого 
співробітництва на 2017 рік та головні пріоритети реформи державного 
управління України на 2016–2020 роки - http://eap-csf.org.ua/dosvid-
reformuvannya-derzhavnogo-upravlinnya-ta-derzhavnoyi-sluzhbi-u-krayinah-chlenah-
yes-ta-krayinah-initsiativi-yes-shidne-partnerstvo-obgovoreno-na-12-zasidanni-paneli-
reforma-derzhavnogo-up/ 
 
Короткий огляд головних нових у сфері європейської інтеграції України, а 
також ключових політичних подій в ЄС, що відбулися у березні 2017 р. -
  http://eap-csf.org.ua/oglyad-ostannih-novin-u-sferi-yevropeyskoyi-integratsiyi-
berezen-2017-r/ 

 

 

КОНКУРСИ ПРОЕКТІВ 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та Європейська 
правда оголосили початок 5-ї хвилі конкурсу «Громадськість за проєвропейські 
зміни в Україні», дедлайн подачі проектних пропозицій - 
http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5339 
  
Європейський фонд підтримки демократії (the European Endowment for 
Democracy) на безстроковій основі приймає заявки на фінансування проектів, 
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мета яких - розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства у 
країнах, охоплених Європейською політикою сусідства - 
http://gurt.org.ua/news/grants/36114/   
  
Посольство Норвегії оголосило Програму малих грантів для України і Білорусі на 
2017 р. Пріоритетні тематичні напрями для проектів в Україні: 1) ефективне 
управління; 2) демократичний розвиток; 3) права людини 4) європейська 
інтеграція. Дедлайн - 18 квітня.  http://www.prostir.ua/?grants=mali-hranty-
posolstva-norvehiji-v-ukrajini-2017 
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