
Звіт за результатами засідання Робочої групи 1 УНП ФГС СхП 
за підтримки проектом «Громадська синергія» 

    

Проект «Громадська синергія» виконується Міжнародним фондом 

«Відродження» і фінансується Європейським Союзом 

 

Робоча група 1 «Демократія, права людини, належне урядування та стабільність» УНП ФГС СхП  

Дата проведення 04 травня 2018 року 

Кількість учасників 19 учасників. 
Список реєстрації додається.  
Головує на засіданні В.Мартинюк, Координатор РГ1 у 2018 році. 
Присутні 18 представників організацій-членів РГ1, засідання вважається 
правомочним.  

Часові рамки  10:00 – 13:00. 

Місце проведення Приміщення проекту «Громадська синергія» (вул. Малопідвальна 12/10).  
            

Протокол 
засідання (питання 
порядку денного 
та результати 
обговорення)  

До розгляду був запропонований наступний проект Порядку денного засідання: 

1) Підсумки роботи групи у І кварталі 2018 р.  

2) Формування підгруп РГ1 та обрання їх координаторів.  

3) Подальша реалізація Плану діяльності РГ1 у 2018 р. 

4) Формування бази експертів та спікерів з членів УНП ФГС СхП. 

5) Різне. 

Проект Порядку денного схвалений із доповненнями, запропонованими Любов’ю 
Глєбовою щодо обговорення пропозицій до святкування Дня Європи та Мариною 
Козловською щодо забезпечення взаємодії міністерств з громадськістю.  

 

1. Підсумки роботи групи у І кварталі 2018 р. 

СЛУХАЛИ: Інформацію В.Мартинюка, координатора РГ1, про виконання Плану 
діяльності групи у І кварталі 2018 року. 

ВИСТУПИЛИ: М.Хилько і Л.Чабак щодо проведених заходів.  

Cеред основних результатів роботи РГ1 можна виділити: 

- виконання Сіверським інститутом регіональних досліджень та ГС “Інноваційна 
Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва” проекту «Посилення 
участі громадськості в реалізації вимог ЄС щодо технічного регулювання»; 

- проведений БФ «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки» круглий стіл 
«Загрози безпеці України та інших країн регіону Східного партнерства й можливі 
відповіді на них» (16 січня 2018, Київ) та підготовлений відповідний аналітичний 
документ; 
- проведення Центром глобалістики «Стратегія ХХІ» заходів з адвокації щодо 
впровадження міжнародних стандартів і досвіду країн СхП з мінної безпеки. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Проводити щоквартальне звітування про виконання Плану діяльності РГ1. 
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2. Формування підгруп РГ1 й обрання їх координаторів.  

ОБГОВОРЮВАЛИ: 

1. Склад і назви підгруп  РГ1. 

2. Обрання координаторів підгруп РГ1. 

ВИСТУПИЛИ: В.Мартинюк з інформацією про результати запису членів РГ1 у підгрупи та 
пропозиціями щодо їх назв й обрання координаторів.  

ВИСТУПИЛИ: Л.Шевченко, М.Хилько, О.Озерян, Л.Чабак.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Назви підгруп залишити у тому вигляді, як вони були схвалені на попередньому 
засіданні РГ1 15 січня 2018р. та зафіксовані у Плані діяльності РГ1 на 2018р. 

2. Схвалити склад робочих підгруп у відповідності до проведеного їх формування.  

3. Чинним координаторам підгруп надати повноваження виконувати свої функції до 
проведення Щорічної конференції УНП ФГС СхП восени 2018р., в рамках якої провести 
засідання робочої групи та провести перевибори координаторів підгруп.  

 

3. Подальша реалізація Плану діяльності РГ1 у 2018 р. 

ОБГОВОРЮВАЛИ: 

1. Комунікацію з іншими групами і платформами, стейкхолдерами та робота в регіонах. 

2. Гендерну політику в діяльності ФГС СхП. 

3. Захист прав людини в Україні, зокрема осіб з інвалідністю, ВПО, жителів сірої зони та 
окупованих територій. 

4. Проекти членів РГ1, які були схвалені в рамках проекту «Громадська синергія» та 
регрантингу ФГС СхП.  

5. Заходи РГ1 на ІІ квартал 2018р. 

ВИСТУПИЛИ: В.Мартинюк, Л.Шевченко, Р.Дзундза, В.Алтухов, О.Озерян, С.Барбелюк, 
О.Покотило, О.Машталер. Заслухали керівників проектів щодо планів їх реалізації. 
Доведена інформація про можливості підтримки від проекту «Громадська синергія» 
щодо підготовки аналітичної записки за тематикою європейської інтеграції.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Налагодити стійку взаємодію з іншими робочими групами, особливо з питань 
гендерної політики та продовжити підтримувати комунікацію із Урядовим 
уповноваженим з питань гендерної політики К.Левченко.  

2. На наступне засідання РГ1 запросити одного із стейкхолдерів, остаточне рішення про 
що схвалити за результатами онлайн-голосування.  

3. Опрацювати ідеї проведення зустрічей з представниками місцевих органів влади у 
містах Хмельницький та Харків, а також заходів з інформування громадськості в 
регіонах про Східне партнерство та діяльність ФГС СхП. 

4. Членам РГ1 опрацювати концепцію проекту із захисту прав ВПО та жителів сірої зони.  

5. Керівникам проектів своєчасно інформувати РГ1 про усі заходи, які проводяться в 
рамках проектів, та запрошувати інших членів групи для участі в них.  
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6. Членам РГ1 надати координатору групи інформацію про заходи, які заплановані 
ними на ІІ квартал 2018р., та у подальшому своєчасно інформувати про їх проведення. 

7. Координатору РГ1 організувати своєчасне інформування про заходи, які проводяться 
членами групи, або в інших групах Платформи, з метою забезпечення участі у них 
зацікавлених членів РГ1 і налагодження комунікації з іншими робочими групами.  

8. Зібрати пропозиції від членів РГ1 щодо тематики аналітичного документу з метою 
його реалізації за підтримки проекту «Громадська синергія».  

 

4. Формування бази експертів та спікерів з членів УНП ФГС СхП. 

ОБГОВОРЮВАЛИ: 

1. Формування бази експертів з членів УНП ФГС СхП. 

2. Формування бази спікерів з членів УНП ФГС СхП. 

ВИСТУПИЛИ: В.Мартинюк, О.Озерян, О.Машталер. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Врахувати доведену інформацію про портал зовнішньої політики – онлайн платформу 
українських експертів у сфері міжнародних відносин України, що підтримується 
Міжнародним фондом «Відродження». 

2. Ініціювати створення бази експертів та спікерів в рамках УНП ФГС СхП, яка б могла 
допомогти членам Платформи швидко налагоджувати контакти для спільної реалізації 
проектів, проведення заходів та аналітичної діяльності, а також для демонстрації 
стейкхолдерам експертних та організаційних можливостей УНП.  

 

5. Різне. 

ОБГОВОРЮВАЛИ: 

1. Пропозиції до святкування Дня Європи. 

2. Забезпечення взаємодії громадськості з урядовими структурами. 

ВИСТУПИЛИ: Л.Глєбова, М.Козловська, Л.Шевченко, В.Мартинюк, О.Машталер. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Зібрати та надати в Секретаріат УНП ФГС СхП пропозиції щодо святкування Дня 
Європи в Україні.  

2. В рамках святкування Дня Європи в Україні ініціювати проведення заходу з 
інформування про Східне партнерство, діяльність Форуму Громадянського суспільства 
СхП та Української національної платформи. 

3. Взяти до відома інформацію М.Козловської щодо забезпечення взаємодії міністерств 
з громадськістю. 

4. М.Козловській – підготувати пропозиції щодо можливих заходів РГ1 із подальшого 
розвитку комунікації організацій-членів РГ1 з урядовими органами влади з 
врахуванням положень Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.04.2018р. 
№239-р «Про затвердження завдань, ключових показників результативності, 
ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають 
посади державних секретарів міністерств, на 2018 рік».  
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Висвітлення 
результатів 
засідання РГ 

http://eap-csf.org.ua/vidbulos-zasidannya-robochoyi-grupi-1-unp-demokratiya-prava-
lyudini-nalezhne-uryaduvannya-i-stabilnist/  
https://www.facebook.com/CGSS21/posts/1711967578840565  

Додаткова 
інформація щодо 
засідання 

Учасників засідання повідомлено про продовження до 30 травня 2018 р. терміну 
процедури перереєстрації та надання копій установчих документів організацій-членів 
УНП ФГС СхП. 

 

 

Головуючий на засіданні РГ1                                   В.Мартинюк 
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