
ПРОТОКОЛ 

спільного засідання  РГ 6 «Наука та технології, інформаційне суспільство, освіта, навчання та 

молодь, культура і спорт»  

Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) 

та РГ4 «Контакти між людьми»  

Української національної платформи  

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП СхП) 

16 квітня  2018 року 

Місце: Офіс проекту Громадська синергія, м.Київ, вул. Малопідвальна 12/10 

Тривалість  12.00 – 16.30 

Список присутніх (всього 18 осіб): 

Члени РГ4 УНП ФГС СхП та члени РГ6 УС ПГС: 

1. Волік Валентина, РГ4 УНП ФГС СхП 

2. Жорнова Олена, РГ4 УНП ФГС СхП 

3. Краснова Наталія, РГ4 УНП ФГС СхП 

4. Кудіна Людмила, РГ4 УНП ФГС СхП 

5. Полівчак Оксана, РГ4 УНП ФГС СхП 

6. Прогнімак Яків, РГ4 УНП ФГС СхП 

7. Животовський Олег, РГ4 УНП ФГС СхП  і РГ6 УС ПГС 

8. Кульчицький Іван, РГ4 УНП ФГС СхП  і РГ6 УС ПГС 

9. Кучеренко Марія, РГ6 УС ПГС 

10. Мельник Лариса, РГ6 УС ПГС 

11. Сімонов Григорій, РГ6 УС ПГС 

Члени УС ПГС: 

12. Тарасенко Ольга, член УС ПГС від роботодавців 

Представники секретаріату: 

13. Машталер Ольга, Секретар УНП ФГС СхП 

Запрошені експерти та представники державних структур. 

14. Петраков Ярослав, Генеральний директор директорату стратегічного планування і 

європейської інтеграції Міністерства культури України 

15. Федів Юлія, виконавчий директор Українського культурного фонду 

16. Баркова Ольга, Рух Цифрова Євроінтеграція, координатор міжнародних заходів 

«Оцифроване надбання»  

17. Данелян Вікторія, Музей Сновидінь 

18. Потапова Валентина, ГО «Альменда», Селіваненко Володимир, Amnesty International 

Презентації заходу доступні в електронному депозитарії РГ6 за посиланням: 

https://www.dropbox.com/sh/06cr40rnt1wv0zt/AABV-RQRpnqasrZBttjTpqc1a?dl=0  

 

Основні питання порядку денного та прийняті рішення: 

1. Інформування про останні події в УС ПГС та в УНП СхП 
Враховуючи, що на засіданні були присутні експерти, які раніше не мали контактів з 

відповідними групами УНП ФГС СхП та УС ПГС, Машталер Ольга та Кульчицький Іван 

коротко представили фокус діяльності двох Платформ та інституційні можливості кожної з них.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Надану інформацію взяти до уваги, учасникам заходу поширювати  інформацію про діяльність 

платформ з врахуванням публікацій, які з’являються на сайтах Платформ та у соціальних медіа. 

Для довідок – посилання на веб-ресурси:   

УНП ФГС СхП -  http://eap-csf.org.ua,  

УС ПГС - http://eu-ua-csp.org.ua, https://www.facebook.com/eu.ua.platform/  

 

https://www.dropbox.com/sh/06cr40rnt1wv0zt/AABV-RQRpnqasrZBttjTpqc1a?dl=0
http://eap-csf.org.ua/
http://eu-ua-csp.org.ua/
https://www.facebook.com/eu.ua.platform/


2. Про план євроінтеграційних заходів Міністерства культури України 
Петраков Ярослав представив комплексний підхід до формування стратегічних напрямків 

діяльності Міністерства культури та план євроінтеграційних заходів на 2018-2020 роки і 

підкреслив необхідність звернути увагу на питання культури у діяльності інших міністерств, 

особливо Міністерства освіти і науки та Мінрегіонбуду. Виклики, які стоять перед сферою 

культури, потребують об’єднання зусиль різних стейкхолдерів з метою досягнення достатньої 

сили впливу на політиків для прийняття необхідних рішень. Дуже важливо звернути увагу на 

питання культури при проведенні процесів децентралізації, зокрема, питань збереження 

культурної спадщини.  

Розвиток креативних індустрій може дати поштовх як економічному розвитку територій, так і 

появі нових робочих місць, особливо для молоді.  

Презентація Я.Петракова розміщена у електронному депозитарії РГ6.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Взяти до уваги відкриту позицію Мінкульту щодо розвитку співпраці з громадянським 

сектором; членам РГ4 УНП ФГС СхП та РГ6 УС ПГС - визначитись більш детально з 

пріоритетами власної діяльності у сфері культури та сформувати конкретні пропозиції  щодо 

представлених напрямків євроінтеграційної діяльності Мінкульту.  

 

3. Розвиток діяльності Українського культурного фонду 
Федів Юлія поділилася з учасниками останніми новинами щодо розгортання діяльності  

Українського культурного фонду. Учасники були запрошені до участі у стратегічній сесії щодо 

визначення пріоритетів фонду (заплановано на 23.04.2018), а також до участі у конкурсі з 

відбору експертів з оцінки проектних пропозицій, які будуть подаватись на фінансування зі 

сторони фонду. В ході обговорення було зазначено, що успішність грантового фінансування 

проектів, які започатковує Український культурний фонд, є також дуже важлива для старту 

діяльності інших фондів, таких як Фонд інновацій та Національний фонд досліджень.  

Посилання на пошук експертів з оцінки експертів  http://ucf.in.ua/news/24_04_2018/  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Запропонувати членам РГ4 УНП СхП  і РГ6 УС ПГС активно долучитись до розгортання  

діяльності Українського культурного фонду,  а також надати відповідну інформацію на 

засіданні УС ПГС з метою  надання ширшої громадської підтримки розвитку грантового 

фінансування проектів у сфері культури. 

 

4. Проблемні питання збереження культурної спадщини України 
Кучеренко Марія окреслила  найактуальніші проблеми охорони пам’яток та розповіла про 

велику роботу по збереженню та популяризації культурної спадщини, яку вже більше 50 років 

веде Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, а також громадські 

організації, які воно об’єднує. Учасники спільного засідання зазначили при обговоренні, що 

Україна як держава із тисячолітньою історією і самобутньою культурою, що має культурну 

спадщину, яка є не лише національним надбанням, але й невід’ємною частиною світового 

культурного простору, в процесі розбудови національного законодавства має активніше 

запроваджувати міжнародні норми та стандарти у сфері збереження культурної спадщини та 

посилити присутність української складової у сучасному європейському і глобальному 

інформаційно-комунікаційному просторі.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Підготувати  звернення до учасників  парламентських слухань "Стан, проблеми та перспективи 

охорони культурної спадщини в Україні", які проводяться 18 квітня 2018 року. 

Довідково: п. М.Кучеренко оперативно підготувала звернення, яке було розіслане для 

обговорення і внесення коректив на розсилку двох груп РГ4 і РГ6, і 18 квітня 2018 року 

відправлене організаторам парламентських слухань.  

 

5. Цифрова євроінтеграція у секторі культурної спадщини: громадське професійне і 

технологічне просування 
Баркова Ольга представила присутнім основні можливості і поточний стан справ у сфері 

оцифрування культурної спадщини. Основний акцент було зроблено на включення даних про 

http://ucf.in.ua/news/24_04_2018/


Україну у європейську електронну енциклопедію «EUROPEANA». Презентаційні матеріали 

О.Баркової також розміщено у електронному депозитарії групи. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендувати членам груп РГ4 та РГ6  взяти участь у заходах, які проводить О.Баркова, 

перший такий семінар заплановано провести у Києві 24 квітня на  тему «ЦИФРОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ».  

 

6. Децентралізація і процеси в культурних інституціях 
Виступ Мельник Лариси став хорошою практичною ілюстрацією  можливостей та викликів у 

сфері культури на рівні органів місцевого самоврядування, що в цілому відповідало загальній 

характеристиці стану справ, яку наводив Ярослав Петраков у своєму виступі. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендувати членам груп РГ4 та РГ6 активніше контактувати із органами місцевого 

самоврядування щодо підтримки ініціатив у сфері культури, а також підготувати звернення до 

команди проекту U-Lead щодо підготовки рекомендаційних матеріалів для ОТГ щодо 

можливих ініціатив у сфері культури.  

 

7. Освітня програма «Академія культурного лідера» для Міністерства культури; 

Данелян Вікторія повідомила про відкритий конкурс учасників навчальних програм з 

підготовки ТОП-менеджерів галузі культури для ОТГ та малих міст України, який проводить 

Міністерство культури України спільно з Ґете-інститом в Україні. Деталі за посиланням: 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245357253&cat_id=244913751  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендувати членам груп РГ4 УНП та РГ6 УС ПГС поширити відповідну інформацію серед 

цільових аудиторій. 

 

8. Загальна дискусія та обговорення актуальних питань 

Надалі обговорення перейшло  в активний обмін думками і пропозиціями, яким чином 

організувати співпрацю активних громадських організацій у сфері культури із закладами 

культури, мистецькими спілками, Міністерством культури та органами місцевого 

самоврядування.  

Увага також акцентувалась на більш активному включенні ГО до участі у конкурсах різних 

європейських програм, таких як програма «Горизонт 2020», «Креативна Європа» та інші.  

Учасники зустрічі поділились своїм досвідом та найближчими планами, серед яких доцільно 

виділити інформацію Я.Прогнімака про план проведення великого форуму у липні в Каневі.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Інформацію взяти до відома і рекомендувати членам груп РГ4 та РГ6 залучати до діяльності у 

сфері культури ширше коло організацій. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК ЗУСТРІЧІ 

Представники Міністерства культури України та Українського культурного фонду висловили 

зацікавлення у розширенні співпраці з УНП ФГС СхП та УС ПГС,  досягнуто домовленості про 

налагодження регулярного обміну корисною інформацією та про проведення спільних дій по 

вирішенню тих проблем, які будуть у фокусі представників громадянського суспільства та 

ключових організацій сфери культури.  

Підготовлено звернення до учасників  парламентських слухань «Стан, проблеми та перспективи 

охорони культурної спадщини в Україні», які проводяться 18 квітня 2018 року. 

Визначено основні пріоритети  для підготовки спільних проектів, особливо у сфері 

оцифрування культурних надбань України та збереження культурної спадщини.  

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245357253&cat_id=244913751

