Звіт за результатами засідання Робочої групи УС ПГС або
УНП ФГС СхП за підтримки проектом «Громадська синергія»

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

28 вересня 2018 року.

Кількість учасників

22 учасники.
Список реєстрації додається.
Головує на засіданні В.Мартинюк, координатор РГ1 у 2018 році.
Присутні 21 представник організацій-членів РГ1, засідання вважається правомочним.

Часові рамки

10:00 – 13:00.

Місце проведення

Приміщення проекту «Громадська синергія».

Протокол
засідання (питання
порядку денного
та результати
обговорення)

До розгляду був запропонований наступний проект Порядку денного засідання:
1)

Підсумки роботи групи у ІІ кварталі 2018 р.

2)

Пріоритети головування Австрії в ЄС.

3)

Подальша реалізація Плану діяльності РГ1 у 2018 р.

4)

Можливості співпраці українських ГО з партнерами із країн Східного партнерства та
Центрально-Східної Європи.

5)

Різне.

Проект Порядку денного схвалений із доповненнями, запропонованими Мариною
Козловською щодо розгляду забезпечення взаємодії міністерств з громадськістю.

1. Підсумки роботи групи у ІІ кварталі 2018 р.
СЛУХАЛИ: Інформацію В.Мартинюка, координатора РГ1, про виконання Плану
діяльності групи у ІІ кварталі 2018 року.
ВИСТУПИЛИ: Р.Дзундза, Л.Шевченко, М.Козловська, С.Щербина, В.Золотухіна, В.Рибак,
М.Хилько щодо проведених заходів, заслухали керівників проектів щодо стану їх
реалізації.
Cеред основних результатів роботи РГ1 можна виділити:
- виконання “Громадським Холдингом “Група Впливу” заходів з адвокації щодо захисту
прав ВПО, зокрема права на участь у виборах;
- реалізацію проектів: Фундацією “Відкрите суспільство” - “Громадський моніторинг
законопроектів щодо відповідності Угоді про асоціацію та праву ЄС”; ГО “Бюро
гендерних стратегій та бюджетування” - “Посилення спроможностей для реалізації
ефективної гендерної політики та практик в країнах СхП”; Бюро соціальних та
політичних розробок - “Громадська експертиза та посилення експертної роботи щодо
законопроектів та підзаконних актів у сфері антидискримінаційних директив Ради ЄС”;
Радою зовнішньої політики “Українська призма” - “Мости Східного партнерства:
посилення поінформованості”, БФ “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” - “Угоді
про Асоціацію з ЄС - підтримку на Півдні та Сході України”; ГО “Інтерньюз-Україна” - “Як
боротися з пропагандою: розробка стратегічних рекомендацій протистояння російській
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інформаційній війні”;
- моніторинг результатів досягнення Україною цілей, визначених Євросоюзом для країн
СхП до 2020 року (за напрямками роботи РГ1);
- підготовка та презентація БФ “Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки”
пропозицій до пріоритетів головування Словаччини в ОБСЄ щодо України й інших країн
СхП та перспектив посилення безпекової співпраці Україна-Франція;
- проведення ГО “Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та
м.Києва” аналітичного дослідження щодо продовольчої безпеки в Україні, результати
якого будуть оформлені в аналітичний документ.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Ініціативу “Громадського Холдингу “Група Впливу” щодо захисту прав внутрішньопереміщених осіб взяти за основу для підготовки проектної пропозиції, яку детально
обговорити на наступному засіданні РГ1 та сформувати експертну групу.
3. Ініціювати долучення експертів з числа членів РГ1 за напрямками їхньої діяльності до
подальшого моніторингу виконання Україною цілей, визначених ЄС для країн СхП до
2020 року.
4. Завершити виконання заходів, запланованих на І-ІІІ квартали 2018р., до проведення
щорічної конференції УНП.

2. Пріоритети головування Австрії в ЄС.
СЛУХАЛИ: Інформацію В.Мартинюка, координатора РГ1, про пріоритети головування
Австрії у Раді Європейського Союзу.
ВИСТУПИЛИ: А.Крижевський, Р.Дзундза, М.Козловська.
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію до відома та враховувати її у своїй повсякденній діяльності.
2. Рекомендувати КК УНП ФГС СхП запросити Посла Австрії в Україні виступити на
щорічній конференції Платформи.
3. Виступити з ініціативою запрошення Посла Румунії в Україні, як представника країни,
яка головуватиме в ЄС у І півріччі 2019 року, взяти участь у щорічній конференції УНП.

3. Подальша реалізація Плану діяльності РГ1 у 2018 р.
ОБГОВОРЮВАЛИ:
1. Підготовку до щорічної конференції УНП.
2. Роботу членів РГ1 в регіонах.
3. Гендерну політику в діяльності ФГС СхП.
4. Проблеми з імміграцією в Україну.
5. Заходи, що проводяться членами РГ1 у ІІ півріччі 2018р.
6. Формування планів РГ1 на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ: В.Мартинюк, Л.Глєбова, А.Крижевський, Р.Дзундза, В.Алтухов, А.Шуб,
А.Євдокимова, С.Щербина, Л.Чабак, Н.Германюк, О.Машталер.
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ВИРІШИЛИ:
1. У подальшій своїй діяльності та її плануванні на наступний рік орієнтуватись на

робочий документ “Східне партнерство - концентруючись на ключових
пріоритетах та очікуваних досягненнях”.
2. На наступне засідання РГ1 підготувати пропозиції до плану діяльності РГ1 у 2019 році.
3. Членам РГ1, які представляють регіони України, підготувати пропозиції щодо
проведення заходів з інформування місцевої громадськості про Східне партнерство,
діяльність ФГС СхП і ЄС.
4. Опрацювати проблематику імміграції в Україну, у контакті з ДПСУ, та підготувати
пропозиції щодо подальшої роботи над нею.
5. Керівникам проектів своєчасно інформувати РГ1 про усі заходи, які проводяться в
рамках проектів, та запрошувати інших членів групи для участі в них.

4. Можливості співпраці українських ГО з партнерами із країн Східного партнерства та
Центрально-Східної Європи.
ВИСТУПИЛИ: А.Крижевський, В.Мартинюк.
ВИРІШИЛИ:
1. Організаціям, які потребують партнерства з ГО із країн СхП та ЦСЄ, звертатись до
координатора РГ1 та КК УНП для налагодження такого співробітництва.

5. Різне.
ОБГОВОРЮВАЛИ:
1. Забезпечення взаємодії громадськості з українськими міністерствами.
2. Підготовку заяви до ПАРЄ щодо становища українських політичних в’язнів, які
перебувають в Росії та на окупованих нею територіях.
ВИСТУПИЛИ: М.Козловська, В.Мартинюк, О.Машталер.
ВИРІШИЛИ:
1. Членам РГ1 за напрямками своєї діяльності опрацювати роботу відповідних
міністерств з реалізації 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» у частині
забезпечення взаємодії міністерств з громадськістю.
2. Ініціювати здійснення громадськими організаціями оцінки результативності
діяльності міністерств за напрямком “взаємодія з громадськістю” та звернутися до
проекту «Громадська синергія» для отримання підтримки у реалізації цієї ініціативи,
результати якої представити в крупних містах Півдня і Сходу України.
3. В.Мартинюку підготувати проект заяви до ПАРЄ щодо українських політичних в’язнів,
які перебувають в Росії та на окупованих нею територіях, погодити з членами РГ1 та
надіслати в КК УНП для подальшого опрацювання.

Проект «Громадська синергія» виконується Міжнародним фондом
«Відродження» і фінансується Європейським Союзом

Звіт за результатами засідання Робочої групи УС ПГС або
УНП ФГС СхП за підтримки проектом «Громадська синергія»
Висвітлення
результатів
засідання РГ

http://eap-csf.org.ua/zasidannya-robochoyi-grupi-1-unp-demokratiya-prava-lyudininalezhne-uryaduvannya-ta-stabilnist/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=272835426688358&id=13596217704
2351

Додаткова
інформація щодо
засідання

На засіданні була доведена інформація щодо несвоєчасного надання окремими
членами РГ1 копій установчих документів для перереєстрації членів УНП ФГС СхП.

Головуючий на засіданні РГ1

Проект «Громадська синергія» виконується Міжнародним фондом
«Відродження» і фінансується Європейським Союзом

В.Мартинюк

