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УНП ФГС СхП за підтримки проектом «Громадська синергія» 

    

Проект «Громадська синергія» виконується Міжнародним фондом 
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Робоча група №2 «Економічна інтеграція та зближення з політикою ЄС» 

Дата 
проведення 

17 липня 2018 року 

Кількість 
учасників 

Фактична кількість учасників: 10 осіб. 

Часові рамки Фактичний час проведення заходу: 14:00 – 17:00.  

Місце 
проведення 

Приміщення проекту «Громадська синергія» (м. Київ, вул. Малопідвальна 12/10). 
            

Протокол 
засідання 
(питання 
порядку 
денного та 
результати 
обговорення)  

Засідання Робочої групи №2 «Економічна інтеграція та зближення з політикою 
ЄС» відбувалося відповідно до запланованого порядку денного. 

 
1) Новий формат роботи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства 
Членам РГ 2 під час засідання було презентовано Нову архітектуру Східного 

партнерства та реформування структури Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства. Переглянута система платформ та тематичних панелей покликана 
сприяти ефективнішій реалізації «20 очікуваних досягнень Східного партнерства до 2020 
року». Відповідно до неї, тематичні панелі забезпечуватимуть прогрес реалізації цілей в 
рамках кожного з «досягнень» на технічному рівні,  в той час як платформи 
задаватимуть порядок денний їх імплементації та моніторингу виконання на рівні 
прийняття рішень. Робочі програми панелей та платформ, в свою чергу, перетворюють 
цілі «очікуваних досягнень до 2020 року» в конкретні практичні кроки, фокусуючи увагу на 
окремо обраних цілях кожної з платформ. Вага представників громадянського 
суспільства при цьому має збільшитись. Представники Форуму братимуть все більшу 
участь як в міністерських засіданнях, так і в засіданнях різних платформ та панелей. 
Учасники Форуму будуть обиратись для участі в заходах Партнерства із бази даних 
експертів. Обрані представники готуватимуть свій внесок (input), перед кожним 
заходом, який потім буде розповсюджений серед його учасників. Наразі не вистачає 
експертів з торгівлі, гармонізації цифрових ринків та транспорту.  

Учасники також обговорили новий формат роботи і місце Робочої групи 2 в 
оновленій структурі, зокрема, питання, пов’язані з роботою експертів по транспортній 
інфраструктурі.  

2) Обговорення процесу реалізації проектів організацій-членів РГ2, які отримали 
підтримку в рамках проекту «Громадська синергія» (презентації, запитання-відповіді) 

Представники організацій, які наразі реалізовують проекти за підтримки 
грантового компоненту “Громадська синергія”, розповіли про плани та поточні 
результати проектів.  

Зокрема, Ірина Коссе (Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій) проінформувала учасників про проект «Пріоритети допомоги ЄС Україні: 
взаємовигідний рух назустріч».  Під час виступу було презентовано звіт «Пріоритети 
допомоги ЄС Україні: взаємовигідний рух назустріч», який підготували експерти ІЕД в 
рамках проекту, та поінформовано про основні висновки дослідження по наступних 
питаннях: 

- достатність допомоги з боку ЄС у відповідності до пріоритетів України; 
- узгодженість і координація підтримки європейських і світових донорів; 
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- рекомендації щодо поліпшення наданої підтримки у відповідності з потребами 
України. 

Детальну інформацію щодо результатів дослідження можна переглянути за 
посиланням на звіт: http://www.ier.com.ua/ua/publications/reports?pid=5989  

Максим Корявець (Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень) 
окреслив досягнення в рамках проекту «Синергія програм транскордонного 
співробітництва та стратегій регіонального розвитку в Україні – вікно можливостей 
для прикордонних областей». За результатами проекту було опубліковано звіт «Шляхи 
посилення синергетичного ефекту від взаємодії програм транскордонного 
співробітництва та стратегій регіонального розвитку в Україні», до якого увійшли всі 
експертні напрацювання з відповідної тематики. В рамках даного дослідження в 
результаті проведеного аналізу імплементації стратегій регіонального розвитку та 
програм транскордонного та територіального співробітництва в 11 прикордонних 
регіонах України було виявлено недоліки та проблеми, що перешкоджають максимально 
повному використанню потенціалу програм транскордонного та територіального 
співробітництва ЄС в рамках реалізації стратегій регіонального розвитку. Було 
розглянуто три базові питання, на які дано відповідь експертами проекту: достатність 
відображення положень документів національного рівня в частині транскордонного 
співробітництва у стратегіях регіонального розвитку; місце транскордонного 
співробітництва у регіональному стратегічному розвитку цільових регіонів; ступінь 
узгодженості між собою стратегій регіонального розвитку та програм 
транскордонного та територіального співробітництва. 

Володимир Ночвай (Центр розвитку інновацій) окреслив проміжні досягнення в 
рамках проекту «Посилення участі громадськості у створенні та імплементації 
цифрового порядку денного України та гармонізації цифрових ринків з ЄС та країнами 
СхП». Основною метою проекту є налагодження конструктивного діалогу між 
зацікавленими сторонами на основі активного включення влади, бізнесу, громадського 
та експертного середовища та вироблення спільних рекомендацій для прискорення 
розвитку цифрової економіки та суспільства України. Наразі в рамках проекту вже 
напрацьовано аналітичні матеріали та проведено публічні заходи (за результатами 
яких напрацьовано резолюції з першочерговими кроками по вдосконаленню процесів 
цифрового розвитку України) в рамках кожної з наступних тематик:  

1. Правила надання телекомунікаційних послуг та цифрова інфраструктура 
2. Довіра та безпека в цифровій економіці  
3. Електронна торгівля (eCommerce, eCustoms і eLogistics)  
4. Цифрові навички 
5. Дослідження в сфері ІКТ, інновації та стартап-екосистеми;  
6. Електронне здоров’я 
У подальшому планується розробка комплексного аналітичного документу, 

присвяченого імплементації цифрового порядку денного України та гармонізації 
цифрових ринків з ЄС, а також проведення форуму на відповідну тематику із залученням 
релевантних стейкхолдерів.  

3) Обговорення можливостей співпраці зі стейкхолдерами (написання заяв, 
звернень, позиційних документів, проведення зустрічей) 

В рамках даного пункту порядку денного учасників робочої зустрічі було 
поінформовано про можливості співпраці з релевантними стейкхолдерами. Учасники 
зустрічі зможуть надсилати свої пропозиції до координатора робочої групи для їх 
подальшого опрацювання та встановлення контактів з відповідними суб’єктами 
прийняття рішень.  

4) Коригування плану діяльності РГ2 на 2018 рік (майбутні заходи та можливості) 
За результатами реалізації проектів учасниками РГ2 та в результаті обговорення 

під час засідання було внесено корективи до операційного плану роботи РГ2 на 2018 рік. 
Зокрема, було розглянуто доцільність подальшого виконання певних попередньо 
встановлених завдань, оновлено строки виконання запланованої діяльності та 

http://www.ier.com.ua/ua/publications/reports?pid=5989
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проаналізовано виконання операційного плану РГ2 на 2018 рік в цілому. Попередня версія 
адаптованого плану додається.  

 
5) Доповідь «Європейський досвід урядових комунікацій для українських 

громадських організацій» (дискусія, запитання-відповіді) 
Гостем засідання стала Вікторія Михно (KPMG), яка разом з Юрієм Вдовенком (ГО 

«Центр транскордонного співробітництва») поділилися лайфхаками успішних 
державних комунікацій, зокрема, досвідом Естонії. В рамках виступу було детально 
розглянуто поняття комунікації та техніки кооперації у державних комунікаціях. Крім 
того були проведені практичні заняття/обговорення щодо визначення ролі ОГС у 
поясненні політики громадянам.   

 
6) Різне  
В рамках засідання РГ2 відбулося знайомство з новими учасниками групи, а саме:  

- Орест Микита – ГО "Інститут Регіонального Розвитку" (м. Львів); 
- Гліб Вишлінський – ГО «Центр економічної стратегії» (м. Київ). 

Координатором робочої групи було поінформовано новоприйнятих членів УНП про 
можливості роботи в рамках мережі.    

Висвітлення 
результатів 
засідання РГ 

http://eap-csf.org.ua/zasidannya-robochoyi-grupi-2-unp-ekonomichna-integratsiya-ta-
nablizhennya-z-politikoyu-yes-pidsumki/  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=228640114441223&id=135962177042351  

Додаткова 
інформація 
щодо засідання 

-  
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