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Робоча група №1 «Демократія, права людини, належне управління і
стабільність» є найбільшою робочою групою Української національної платформи
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. На даний час членами
групи є 80 громадських організацій.
Протягом звітного періоду відбулося 3 квартальні засідання РГ1 (15 січня, 4
травня та 28 вересня 2018 р.)

За підсумками засідань, керуючись пріоритетами Східного партнерства до
2020 року, Стратегією Форуму громадянського суспільства СхП на 2018-2020 рр.,
Стратегічним планом розвитку УНП ФГС СхП до 2020 р., Планом діяльності РГ1 на
2018 р., було обрано 5 пріоритетних напрямків діяльності групи протягом року:
- Верховенство закону і протидія корупції
- Права людини, гендерна рівність і недискримінація
- Незалежність ЗМІ і плюралізм
- Здійснення реформи державних адміністративних органів і судова реформа
- Безпека (боротьба з організованою злочинністю і гібридними загрозами)
Відповідно до визначених пріоритетів групою було схвалене рішення
продовжити роботу у складі чотирьох робочих підгруп та були обрані їхні
координаторів:
1. Права людини (ґендерна рівність, захист уразливих груп, недискримінація)
– координатор Юлія Савельєва (ВГО «Жіночий консорціум України»);
2. Свобода слова, медіа і стратегічні комунікації (налагодження ефективних з
точки зору форми та змісту каналів комунікації органів влади та
громадянського суспільства щодо процесу реформ всередині України та в рамках
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політики Східного партнерства, медіа, боротьба з пропагандою) – координатор
Людмила Чабак («Сіверський інститут регіональних досліджень»);
3. Належне врядування і секторальні політики (реформа державної служби,
включаючи реформу судової системи, антикорупційна політика) – координатор
Марина Козловська (Громадська спілка «Інноваційна Орхуська мережа
територіальних громад України та міста Києва»);
4. Безпека та стабільність (попередження конфліктів, європейська безпека,
регіональні безпекові ініціативи, міграційні питання, цивільна безпека) –
координатор – Максим Хилько (Благодійний фонд «Ініціатива з дослідження
східноєвропейської безпеки» / БФ «ІДСБ»).
Комунікація між членами РГ1 підтримувалась через внутрішні канали
комунікації - створену google-групу членів Робочої групи 1, а також google-групи
окремих підгруп РГ1.

2. Проекти регрантингу
1.1 В рамках грантового конкурсу проекту “Громадська синергія” підтримано
5 проектів, які у 2018 р. реалізовуються організаціями-членами РГ1:
 «Аспекти впливу російської пропаганди на країни СхП», організація: ГО
«Інтерньюз-Україна» (керівник проекту – Андрій Кулаков);
 «Мости Східного партнерства: посилення поінформованості», організація:
Рада зовнішньої політики “Українська призма” (керівник проекту – Геннадій
Максак);
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 «Угоді про Асоціацію з Європейським Союзом – підтримку на Півдні та
Сході України», організація: Благодійний фонд «Демократичні ініціативи імені
Ілька Кучеріва» (керівник проекту – Ірина Бекешкіна);
 «Громадський моніторинг законопроектів щодо відповідності Угоді про
асоціацію та праву ЄС», організація: ГО «Фундація «Відкрите суспільство» (керівник
проекту – Леся Шевченко);
 «Забезпечення особам з інвалідністю рівних можливостей для
працевлаштування в контексті імплементації Угоди про Асоціацію – адвокація»,
організація: ГО «Правозахисна організація «Права людини» (керівник проекту –
Віталій Дроботун).

Окрім того, за підсумками конкурсу «Громадська синергія: посилення участі
громадськості в євроінтеграційних реформах», результати якого були оголошені 5
жовтня 2018, ще 4 організації – члени Робочої групи 1 УНП – отримали гранти для
реалізації проектів:
 «Громадська оцінка реформи державного управління задля ефективної
реалізації євроінтеграційних реформ» (ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив»)
 «Використання європейських фінансових інструментів для розвитку
агропромислового сектору (МСП) України» (Чернігівська міська громадська
організація «Сіверський інститут регіональних досліджень»)
 «Громадський моніторинг співпраці України та ЄС у безпековій сфері»
(Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва»)
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 «Підтримка регіонального діалогу в реформі освіти в Одеській,
Чернівецькій та Закарпатській областях» (Громадська організація «Центр
стратегічного партнерства»)
1.2 Що стосується конкурсу регрантингу-2018 ФГС СхП, є три організаціїучасниці РГ1, які реалізують проекти спільно з організаціями з інших країн Східного
партнерства:
1) Проект «Підвищення потенціалу впровадження ефективної політики
гендерної рівності і практик в країнах СхП – у відповідності до документу «Східне
Партнерство – 20 очікуваних досягнень до 2020 р.», організація: ГО «Бюро
гендерних стратегій і бюджетування» (провідний виконавець проекту)
http://eap-csf.eu/increasing-capacity-for-implementing-efficient-gender-policyand-practices-in-xountries-of-eastern-partnership-in-accordance-to-easternpartnership-20-deliverables-for-202/
2) «Форум аналітичних центрів Східного партнерства 2018 – Новий
безпековий порядок для Східного партнерства. Регіональний підхід»,
партнерська організація – Центр «Нова Європа»
http://eap-csf.eu/eap-think-tank-forum-2018-a-new-security-agenda-for-eap-theregional-approach/
3) Проект «Громадянське суспільство за боротьбу з корупцією і сприяння
відкритому управлінню в країнах СхП», в якому від України бере участь
Міжнародний центр перспективних досліджень (як партнерська організація)
http://eap-csf.eu/civil-society-for-combating-corruption-and-promotion-opengovernance-in-the-eap-countries/
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1.

Заяви, підготовлені за участю членів РГ1

- прийняті на рівні Української національної платформи ФГС СхП
3.1 Представники Робочої групи 1 УНП, у співпраці з Керівним комітетом
Платформи, підготували Звернення УНП до Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе щодо підвищення
уваги Уряду України до функціонування Східного партнерства ЄС. 17 січня 2018р.
звернення було направлене в Кабінет Міністрів України (http://eapcsf.org.ua/zvernennya-unp-do-i-klimpush-tsintsadze-shhodo-pidvishhennya-uvagiuryadu-ukrayini-do-funktsionuvannya-shidnogo-partnerstva-yes/).
- прийняті на рівні Форуму громадянського суспільства СхП
3.2 За ініціативою Національного координатора Г. Максака, Керівний комітет
ФГС СхП 14 вересня 2018 р. прийняв звернення до членів Парламентської асамблеї
Ради Європи з закликом не допустити послаблення санкцій щодо делегації РФ в
ПАРЄ
(http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/SC-Appeal-on-PACEDiscussions-on-the-Removal-of-Sanctions-Affecting-the-Russian-Delegation.pdf).
3.3 За ініціативою Національного координатора Г.Максака, координатор РГ1
В.Мартинюк та член групи Наталя Беліцер виступили авторами заяви КК ФГС СхП
щодо українських політичних в’язнів, утримуваних в російських в’язницях, а також
на територіях, окупованих Російською Федерацією. Заява була прийнята Керівним
комітетом Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 4 жовтня
2018р. та направлена Генеральному секретарю Ради Європи Т.Ягланду та
депутатам
ПАРЄ
(http://eap-csf.org.ua/wpcontent/uploads/2018/10/Statement_English.pdf).
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4. Участь в роботі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства
Представники робочої групи взяли участь у річному засіданні Робочої групи
1 «Демократія, права людини, належне управління і стабільність» Форуму
громадянського суспільства Східного Партнерства, що відбулося 11-12 вересня
2018 р. у Брюсселі. Головна увага приділялась стану внутрішніх реформ, свободі
медіа, судовій реформі і підвищенню здатності організацій громадянського
суспільства в цілому. Окремим питанням було винесене обговорення реформи
Форуму. У своєму виступі член РГ1 Г.Максак приділив увагу імплементації
положень Спільної безпекової й оборонної політики ЄС в країнах Східного
партнерства.
23 січня 2018 р. в Брюсселі презентували дослідження «Індекс Східного
партнерства 2015-2016: аналіз прогресу європейської інтеграції, демократичних
реформ та сталого розвитку», підготовку якого координував ФГС СхП (а 14 лютого
2018 р. Центр «Нова Європа» провів презентацію цього дослідження у Києві).
Українська частина дослідження виконана Центром «Нова Європа» за підтримки
проекту «Громадська синергія», серед авторів публікації – експерти Української
національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.
29 травня 2018 р. представники ФГС СхП взяли участь в тематичній дискусії
щодо посилення учасницької (партисипаторної) демократії на локальному та
місцевому рівні, організованій Конференцією місцевих і регіональних влад країн
Східного партнерства (СORLEAP). Під час дискусії, зокрема, були згадані результати,
в якому проаналізовані реформи публічної адміністрації та децентралізації в
країнах Східного партнерства. Дослідження було підготовлене в рамках проекту
«Останні дані щодо реформ публічної адміністрації та місцевого самоврядування
в країнах Східного партнерства», який виконувався Європейською асоціацією
місцевої демократії (ALDA, Грузія) у партнерстві з громадськими організаціями
Східного партнерства, в тому числі Творчим центром ТЦК, що є членом РГ1
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства.
16 липня 2018 року в Брюсселі Форум громадянського суспільства Східного
партнерства презентував дослідження «Індекс стійкості до дезінформації»
(Disinformation Resilience Index), яке загалом охоплює 14 країн Центрально-Східної
Європи- Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Естонію, Латвію, Литву,
Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину, Україну, Чехію. Координувала
дослідження Рада зовнішньої політики «Українська призма» (РГ1 УНП).
11-13 жовтня 2018 року ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування»,
член РГ1 УНП, в рамках міжнародної конференції вперше зібрала
представництво національних платформ шести країн Східного партнерства для
обговорення гендерної проблематики на рівні Форуму громадянського
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суспільства Східного партнерства (ФГС СхП). Мета конференції – розглянути
можливості активізації національних платформ Азербайджану, Білорусі, Вірменії,
Грузії, Молдови і України в діяльності національних механізмів забезпечення
ґендерної рівності, для чого ініційовано проведення відповідного дослідження на
рівні всіх шести країн Східного партнерства та розроблення рекомендацій з
оптимізації цих процесів.

5. Аналітична діяльність РГ1
Експерти РГ1 УНП ФГС СхП долучалися до аналізу відповідних розділів, які
стосуються тематики роботи групи, Спільного робочого документу «Східне
партнерство – 20 очікуваних досягнень до 2020 р.». Це стосується аналітичного
документу, який був підготовлений до Міністерської зустрічі СхП, що відбулась 15
жовтня в Люксембурзі, участь у якій взяв член РГ1, національний координатор УНП
Г.Максак. Свій внесок до цього аналізу зробили такі представники організаційчленів РГ1, як Юлія Тищенко, Тетяна Іваніна, Андрій Кулаков, Роман Куйбіда,
Володимир Купрій, Віталій Мартинюк, Ірина Сушко. Аналітичний звіт був
представлений на Щорічній конференції УНП 2017 р., а під час Форуму асоціацій,
який проходив у вересні в Києві, презентовано порівняльний аналіз цілей 20
очікуваних досягнень Східного партнерства та норм Угоди про асоціацію. До
підготовки цього документу також долучились згадані автори, а також Леся
Шевченко.
Члени РГ1 також долучились до підготовки «Індексу Східного партнерства
2018» (Сергій Солодкий та Катерина Зарембо «Центр «Нова Європа», Роман
Куйбіда «Центр політико-правових реформ», Володимир Купрій «Творчий центр
ТЦК», Ірина Сушко «Європа без бар’єрів»).
ГО «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ», за підтримки ЄС і Міжнародного
Фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» підготувала та
презентувала аналітичний документ «Гібридні загрози Україні і суспільна безпека.
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Досвід ЄС і Східного партнерства». Аналітична публікація, яка містить
рекомендаційний блок, була використана в роботі Міністерства закордонних справ
України.
Член РГ1 БФ «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки»
підготував аналітичний документ «Загрози безпеці України та інших країн регіону
Східного партнерства й можливі відповіді на них», який був презентований під час
публічного круглого столу «Загрози безпеці України та інших країн регіону Східного
партнерства й можливі відповіді на них» 16 січня 2018р. у Києві. Ця ж організація
також підготувала пропозиції щодо України й інших країн СхП до пріоритетів
головування Словаччини в ОБСЄ та аналіз перспектив посилення безпекової
співпраці Україна-Франція.
За підтримки проекту «Громадська синергія» ГС “Інноваційна Орхуська
мережа територіальних громад України та міста Києва“ (виконавець - Сергій
Щербина) підготувала аналітичну записку “Як забезпечити надійну продовольчу
безпеку в Україні?”, що наразі готується до друку.
Що стосується аналітичних документів, які готуються у 2017 р. в рамках
аналітичного компоненту проекту «Громадська синергія», експерти МГО «Соціальні
ініціативи з охорони праці та здоров’я», що є членом РГ1 (Олена Січкар та Ольга
Цвілій) підготували аналітичний звіт «Дослідження ефективності психосоціальної
підтримки дітей та сімей ВПО у громадах та місцях їх компактного проживання для
інтеграції та розвитку дітей, а також її вплив на формування потреб дітей та їх
життєвих планів», який станом на початок листопада 2018 р. на стадії завершення
та підготовки до друку.
ГО «Європа без бар’єрів» наприкінці 2017 р. за підтримки проекту
«Громадська синергія» підготувала і презентувала аналітичний звіт «Авіаційний
вектор Східного партнерства: оцінка прогресу України, Молдови та Грузії у
наближенні до авіаційного законодавства ЄС». Натомість у жовтні 2018 р.
організація презентувала аналітичний звіт "Анатомія українського кордону", який
отримав високу оцінку в МВС України, та Державній прикордонній службі України.
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6. Адвокаційна діяльність РГ1
ГО «Громадський холдинг «Група впливу» здійснила низку заходів з адвокації
щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб, зокрема їхнього права на участь у
виборах, передбаченого законопроектом №6240. Організація провела зустрічі з
народними депутатами України щодо захисту виборчих прав ВПО (лютий-квітень
2018р.),
публічні
обговорення
законопроекту
№6240
у
Донецькій,
Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Вінницькій,
Херсонській, Харківській областях та м.Київ, а також круглий стіл з питань ВПО за
участі Міністерства юстиції України та презентацію законопроекту у комітетах
Верховної Ради України. Згаданий законопроект готується до схвалення.
З метою сприяння впровадженню в Україні міжнародних стандартів і досвіду
країн СхП з мінної безпеки, член РГ1 від Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»
В.Мартинюк підготував аналітичну записку і передав її до ВРУ (лютий 2018р.). Було
отримано схвальний відгук.
Члени РГ1 налагодили стійку взаємодію з Урядовим уповноваженим з питань
гендерної політики Катериною Левченко. Зокрема була проведена низка зустрічей
(координаційна зустріч – 5 квітня 2018р.) з обговорення проблемних питань і
шляхів їх вирішення, механізмів взаємодії та співпраці, реалізації спільних проектів.
Представники офісу Урядового уповноваженого регулярно брали участь у заходах,
організованих членами РГ1 з питань гендерної політики.
Геннадій Максак в липні 2018 р. взяв участь в Координаційній раді з реалізації
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 рр. за участю Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції І.КлимпушЦинцадзе та представників профільних органів влади. В якості консультантів для
участі в Координаційній раді на постійній основі було делеговано членів РГ1 УНП
А.Кулакова (Інтерньюз Україна) та Ольгу Чижову (Рада зовнішньої політики
«Українська призма»).
7. Заходи УНП, ініційовані організаціями-членами РГ1
БФ «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки» провів круглий стіл
«Загрози безпеці України та інших країн регіону Східного партнерства й можливі
відповіді на них» 16 січня 2018р. у Києві, на якому були обговорені актуальні
питання із гарантування безпеки у Східній Європі.
14 лютого ГО «Центр «Нова Європа» провів круглий стіл «Що заважає Україні
стати лідером Східного партнерства?», під час якого презентував результати
«Індексу європейської інтеграції Східного партнерства», підготовленого за
сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках
грантового компоненту проекту «Громадська синергія».
Сіверський інститут регіональних досліджень, у співпраці з ГС «Інноваційна
Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва» провели низку
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заходів в рамках проекту «Громадська синергія» за підтримки ЄС і Міжнародного
Фонду «Відродження», зокрема: семінари-тренінги на тему «Реалізація вимог ЄС
щодо технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість,
туризм)» 7 – 8 лютого 2018 р. в м.Полтава, 5 – 6 березня 2018 р. в м. Чернігів, 15-16
березня 2018 р. у м.Львів; прес-конференцію щодо реалізації вимог ЄС щодо
технічного регулювання в Україні (аграрний сектор, харчова промисловість,
туризм)» 27 березня 2018 р. у Києві.
30-31 травня 2018р. ГО «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» провела дводенну
конференцію «Нові формати співпраці НАТО і ЄС з Україною», участь у якій взяли
народні депутати України, представники Європейської служби зовнішньої дії,
українських міністерств і відомств, навчальних закладів, наукових інституцій,
експертних та громадських організацій.
У серпні 2018 р. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва разом із
«Київським міжнародним інститутом соціології» за підтримки Європейського Союзу
та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту
«Громадська синергія» провели загальнонаціональне опитування з метою
визначення найбільш чутливих проблем щодо європейської інтеграції жителів
різних регіонів та різних соціальних груп. Трохи раніше, вивчаючи особливості
сприйняття громадянами півдня та сходу України процесу виконання Угоди про
асоціацію з ЄС, були проведені й фокус-групові дослідження. Результати їх стали
предметом обговорення з експертною спільнотою у Харкові, Сєверодонецьку,
Одесі, Запоріжжі, Херсоні. Підсумковий круглий стіл відбувся у Києві.
ГО «Європа без бар’єрів» провела конференцію «Анатомія кордону. Основні
питання розвитку інфраструктури, безпеки та прав людини на кордоні», 18 жовтня
2018 р. у м.Київ, за участю О.Стефанішиної, Голови Урядового офісу координації
європейської та євроатлантичної інтеграції, В.Довгань, заступника Міністра
інфраструктури України з питань європейської інтеграції, Тетяни Ковальчук,
заступниці Міністра внутрішніх справ, С.Саєнка, в.о. директора Департаменту
Європейського Союзу і НАТО Міністерства закордонних справ, представників
Державної фіскальної служби, МВС, ДПСУ, громадських організацій.
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1. Діяльність Робочої групи №2 в рамках пріоритетів
В рамках звітного періоду діяльність організацій-членів Робочої групи №2
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства «Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС» (РГ2 УНП ФГС
СхП) фокусувалася на наступних тематичних напрямах:
Напрям 1. Регуляторне середовище та розвиток малого і середнього бізнесу.
Напрям 2. Регуляторна політика та транскордонне співробітництво.
Напрям 3. Гармонізація цифрових ринків.
Напрям 4. Економічні зв’язки з Європейським Союзом і регіоном Східного
партнерства.
Відповідно до вищезазначених напрямів у структурі РГ2 УНП ФГС СхП діють 4
тематичні підгрупи.

Напрям 1. Регуляторне середовище та розвиток малого і середнього
бізнесу
В рамках цього напряму членами РГ2 завершено розробку policy paper «Як
Україні використати нові можливості отримання фінансової підтримки з ЄС для
розвитку МСП?», в якому проаналізовано поточну ситуацію та запропоновано
шляхи розвитку існуючих та альтернативних джерел фінансування.
Крім того, експерти РГ2 УНП ФГС СхП долучилися до підготовки позиційного
документу щодо реалізації Україною 20-ти досягнень Східного партнерства для
презентації під час зустрічі міністрів Східного партнерства 15 жовтня 2018 року. Для
цього експертами РГ2 було проведено аналіз виконання наступних релевантних в
контексті розвитку МСБ очікуваних результатів в рамках Пріоритету І «Економічний
розвиток та ринкові можливості» Спільного робочого документу «Східне
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партнерство - 20 очікуваних досягнень до 2020 року: фокусуючись на головних
пріоритетах та реальних результатах»1:
- малий та середній бізнес і регуляторне середовище;
- прогалини у доступі до фінансів та фінансової інфраструктури;
- нові можливості на ринку праці на місцевому та регіональному рівнях;
В рамках 9 Асамблеї ФГС СхП координатор РГ зробив доповідь щодо
можливостей створення сприятливих умов для малих і середніх підприємств в
країнах Східного партнерства2, результати якої були враховані при фіналізації
спільної декларації ФГС, адресованої до 5-го Саміту Східного партнерства у
Брюсселі3.
Представники РГ2 УНП ФГС СхП долучались до проекту «Аналіз практик участі
організацій малого та середнього бізнесу у переговорному процесі з органами
влади при формуванні політики регулювання соціально-трудової сфери», що
реалізовувався членами РГ5 УНП ФГС СхП, через участь у круглому столі на тему
«Участь МСБ в переговорному процесі з органами влади: практики та виклики». 4

Напрям 2. Регуляторна політика та транскордонне співробітництво
Протягом звітного періоду була завершена реалізація проекту «Синергія
програм транскордонного співробітництва та стратегій регіонального розвитку в
Україні - вікно можливостей для прикордонних областей», основною метою якого
був аналіз взаємозв’язків та посилення синергетичного ефекту від реалізації
обласних стратегій розвитку та програм транскордонного співробітництва, що
діють у прикордонних регіонах України. До безпосередньої реалізації даної
1

https://cdn3eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/dLJ9RdBalFgQqx34lgPlwagsNIuJB6cJzDeeiRR0RdQ/mtime:1497363650
/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_working_paper_en_v5_p1_940530.pdf
2
https://eap-csf.eu/agenda-with-sched/
3
http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Civil-Society-Declaration_EN-1.pdf
4
http://eap-csf.org.ua/20-zhovtnya-v-kiyevi-vidbuvsya-krugliy-stil-uchast-msb-v-peregovornomu-protsesi-zorganami-vladi-praktiki-ta-vikliki/
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ініціативи було залучено 4 організації-члени РГ2 УНП ФГС СхП (керівну функцію
реалізовано ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень»). В
ході виконання проекту до публічних заходів та обговорень залучалися й інші
члени РГ2. За результатами його реалізації було проведено фінальну конференцію5
та підготовлено аналітичний звіт6. Рекомендації експертів надіслані на розгляд до
відповідних міністерств (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України).
Представниками РГ2 було ініційовано реалізацію ще одного проекту,
присвяченого тематиці транскордонного співробітництва. В поточному році ГО
«Центр транскордонного співробітництва» розпочав реалізацію проекту
«Посилення впливу громадськості на розвиток територіальної співпраці України,
Білорусі та Молдови», метою якого є вдосконалення практики надання та
використання допомоги Україні з боку ЄС через програми територіального
співробітництва «Молдова-Україна» та «Білорусь-Україна», адвокація шляхів
подолання бар’єрів, що виникли під час їх реалізації та подальшого розвитку
транскордонної співпраці. У звітному періоді експертам проекту вдалося здійснити:
- аналіз процесу підготовки операційних програм сприяння територіальному
співробітництва СхП «Молдова-Україна» та «Білорусь-Україна»;
- аналіз проведення конкурсу проектів в рамках програм та укладання
контрактів;
- аналіз старту та перебігу проектів-переможців;
- підготовку та обговорення експертних висновків за результатами
дослідження в рамках міжнародної експертної дискусії щодо перспектив розвитку
територіального співробітництва України, Білорусі та Молдови7.

5

http://eap-csf.org.ua/pres-reliz-chomu-prikordonni-oblasti-ukrayini-vtrachayut-finansuvannya-z-yevropeyskihprogram-transkordonnogo-ta-teritorialnogo-spivrobitnitstva/
6
https://pfirs.org/produkti/book/76-sinergiya-program-transkordonnogo-spivrobitnitstva-ta-strategijregionalnogo-rozvitku-v-ukrajini/3-produkti.html
7
http://cts.org.ua/ru/novini/item/171-tsentr-transkordonnogo-spivrobitnitstva-proviv-mizhnarodnu-ekspertnudiskusiyu-shchodo-perspektiv-rozvitku-teritorialnogo-spivrobitnitstva-ukrajini-bilorusi-ta-moldovi.html
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Напрям 3. Гармонізація цифрових ринків
Протягом звітного періоду представники відповідної тематичної підгрупи
долучалися до аналізу виконання очікуваних результатів Пріоритету І «Економічний
розвиток та ринкові можливості» стосовно гармонізації цифрових ринків України та
ЄС в рамках Спільного робочого документу «Східне партнерство - 20 очікуваних
досягнень до 2020 року: фокусуючись на головних пріоритетах та реальних
результатах».
РГ2 продовжує роботу в напрямку налагодження багатостороннього діалогу
між зацікавленими сторонами в сфері цифрової економіки та інформаційного
суспільства в рамках проекту «Посилення участі громадськості в створенні та
імплементації Концепції цифрового розвитку економіки і суспільства України,
гармонізації цифрових ринків з ЄС і країнами Східного партнерства», що
реалізується ГС «Центр розвитку інновацій»8. Протягом 2018 року виконавці
проекту проаналізували ситуацію та організували публічні заходи по 6-ти основним
напрямам вітчизняного цифрового розвитку:
- довіра та безпека в цифровій економіці;
- цифрова інфраструктура та телекомунікації;
- електронна комерція;
- дослідження в сфері ІКТ, інновації, стартап-екосистеми;
- розвиток цифрових компетенцій;
- розвиток системи електронного здоров’я.
За результатами зазначених заходів формується фінальний аналітичний звіт та
триває підготовка Форуму цифрового розвитку України.

8

https://goo.gl/6Ej7mR
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З використанням матеріалів проекту координатором групи РГ2 було
опубліковано аналітичний матеріал «Гармонізація цифрових ринків України та ЄС:
тернистий шлях в інноваційне майбутнє» , що увійшов до одного з випусків
дайджесту EaP Think Bridge9.
В рамках роботи над тематикою гармонізації цифрових ринків у регіоні СхП
для Секретаріату ФГС СхП були надані експертні коментарі щодо робочої програми
до 2020 року Панелі по гармонізації цифрових ринків в рамках тематичної
Платформи 2 Східного партнерства «Економічний розвиток і ринкові можливості».
Своє бачення щодо цифрового розвитку країн Східного партнерства
представники РГ2 мали змогу висловити під час Другої Міністерської зустрічі з
питань цифрової економіки, яка відбулася 5 жовтня 2017 року у м. Таллінн 10 .

Напрям 4. Економічні зв’язки з Європейським Союзом і регіоном Східного
партнерства
В рамках цього напряму у співпраці з Робочою групою 3 Української сторони
Платформи громадянського суспільства «Україна - ЄС» представники РГ2 УНП ФГС
СхП (Всеукраїнська федерація споживачів «Пульс») завершили реалізацію проекту
«Реформування системи захисту прав споживачів для забезпечення високого рівня
захисту цих прав згідно Угоди про асоціацію Україна-ЄС» (ініційованого під егідою
РГ3 УС ПГС «Україна - ЄС»), метою якого було досягнення змін для подальшого
розвитку реформи та поступового забезпечення належного рівня захисту прав
споживачів згідно з очікуваннями спільноти споживачів та Угодою про асоціацію
9

http://prismua.org/pdf/гармонизация-цифровых-рынков-украин/
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/34168/second-eastern-partnership-ministerial-meeting-digitaleconomy-took-place-tallinn_ru
10
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між Україною та ЄС11. Основним досягненням проекту стало прийняття Концепції
державної політики у сфері захисту прав споживачів до 2020 року з повноцінним
врахуванням пропозицій експертів проекту.
Важливу роль в рамках напряму економічних зв’язків з ЄС відігравав проект
«Пріоритети допомоги ЄС Україні: взаємовигідний рух назустріч», реалізований ГО
«Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», метою якого було
сприяння кращому узгодженню пріоритетів розвитку України та пріоритетів
допомоги ЄС Україні для підвищення ефективності такої допомоги. Результати
проекту увійшли до фінального аналітичного звіту12, презентованого під час
підсумкової панельної дискусії 6 липня 2018 р.13.
Експерти РГ2 також мають намір долучитися до процесу реформування
енергетичного сектору України відповідно до європейських стандартів. З даною
метою ГО «Інститут регіонального розвитку» було ініційовано реалізацію проекту
«Посилення громадського впливу на прискорення реформування енергетичного
сектора у відповідності до Угоди про асоціацію Україна - ЄС», метою якого є
пришвидшення реформ в сфері енергоефективності у цільових областях шляхом
посилення впливу громадськості на регіональні органи влади щодо впровадження
відповідних директив ЄС.

На рівні регіону СхП членами РГ2 виконується проект «Сприяння регіональній
професійній освіті для розвитку сільського господарства та сільських місцевостей в
країнах Східного партнерства», покликаний просувати реформи у сфері професійної
освіти аграрного спрямування країн СхП задля посилення регіональної співпраці та
ефективного формування державної політики у даному напрямку. В рамках
11

http://www.consumerinfo.org.ua/about/projects/ua-eu-assoc-protection.php
http://www.ier.com.ua/ua/publications/regular_products?pid=5989
13
http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=5991
12
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ініціативи вже проведено дослідження потреб регіональної професійної освіти
аграрного спрямування, на основі якого будуть розроблені рекомендації щодо
подальшого вдосконалення відповідних програм на регіональному рівні в Україні,
Молдові та Грузії14.

Представницькі функції в контексті реалізації пріоритетів групи члени РГ2
виконували під час спільного засідання Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та
узгодження з політиками ЄС» і Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та
соціальний діалог» ФГС в Брюсселі, де вони мали змогу поділилися своїми
думками та кращими практиками щодо процесу імплементації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС15.
Рекомендації щодо дорожньої безпеки та транспортної інфраструктури були
презентовані представниками РГ2 під час 15-ї Панелі Східного партнерства з
транспорту, що відбулася в Брюсселі у вересні поточного року16.

14

https://hromadske.volyn.ua/vid-teoriji-do-praktyky-rezultaty-doslidzhennya-profesijnoji-osvity-v-ahrarnomusektori-ukrajiny/
15
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/WG2-WG5-Meeting-Report.pdf
16
http://eap-csf.eu/eap-csf-delivers-recommendations-on-road-safety-and-transport-infrastructure-at-the-15theap-transportpanel/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_october_2018&utm_t
erm=2018-10-18
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2. Загальна інформація про робочу групу
Протягом звітного періоду було проведено 3 засідання РГ2 УНП ФГС СхП:
- 16 січня 2018 року – присвячене напрацюванню/доопрацюванню
операційного плану робочої групи на 2018 рік17;
- 17 липня 2018 року – присвячене обговоренню реформування інституційної
структури ФГС СхП та проміжних результатів діяльності РГ2 18;
- 19 жовтня 2018 року – присвячене обговоренню механізмів консолідації
діяльності РГ2 та РГ5 УНП ФГС СхП в контексті реструктуризації ФГС, а також
формуванню звіту про діяльність РГ2 в рамках звітного періоду 19. Частина засідання
була проведена спільно з Робочою групою 5 УНП «Соціально-трудова політика та
соціальний діалог».
Представники РГ2 УНП ФГС СхП напряму долучались до процесу
доопрацювання та прийняття внутрішніх регуляторних документів УНП:
«Організаційно-комунікаційних принципів УНП ФГС СхП»20 та «Політики членства
УНП ФГС СхП»21.
Також представники РГ2 зробили свій внесок у процес реформування Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства: як через участь у 9-й Щорічній
асамблеї ФГС СхП22, так і шляхом участі у голосуванні за прийняття запропонованої
реформи архітектури Форуму.
На момент завершення звітного періоду загальна кількість членів РГ2 УНП ФГС
СхП налічує: 29 організацій. За період із жовтня 2017 по жовтень 2018 року до
складу РГ2 увійшли 5 нових організацій. За результатами процесу перереєстрації
організацій-членів УНП ФГС СхП (згідно прийнятої «Політики членства УНП ФГС
СхП») склад РГ2 буде переглянуто.

17

http://eap-csf.org.ua/16-sichnya-vidbulos-zasidannya-robochoyi-grupi-2-ekonomichna-integratsiya-tauzgodzhennya-z-politikoyu-yes-zvit/
18
http://eap-csf.org.ua/zasidannya-robochoyi-grupi-2-unp-ekonomichna-integratsiya-ta-nablizhennya-zpolitikoyu-yes-pidsumki/
19
http://eap-csf.org.ua/cpilne-zasidannya-robochoyi-grupi-2-ta-robochoyi-grupi-5-unp/
20
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Communications-Rules.pdf
21
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Membership-Policy.pdf
22
http://eap-csf.org.ua/9-ta-shhorichna-asambleya-fgs-shp-ta-konferentsiya-gromadyanskogo-suspilstva-25-27zhovtnya-tallin-zvit-za-pidsumkami-zahodu/

22

Діяльність Робочої групи 3
«Довкілля, зміна клімату
та енергетична безпека»
у 2018 р.
Координатор:
Анна Голубовська-Онісімова
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У 2018 році Робоча група 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека»
складалася з представників 31 організації, з них станом на середину жовтня
половина пройшла перереєстрацію членства в УНП, включно з трьома новими
організаціями-членами (ГО «Інтерекоцентр», ГО «Європейсько-українське
енергетичне агентство», ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).
Крім перереєстрації, організаційним викликом для групи став розвиток нового
напряму діяльності згідно з новою архітектурою Східного партнерства, а саме –
транспорт та сполученість. На сьогоднішній день, в складі групи працює дві
членські організації (ГО «Європейсько-українське енергетичне агентство» та ГО
«Асоціація велосипедистів Києва»), які займаються цією тематикою. За
результатами дискусії членів групи, підгрупи за тематичними напрямками не
утворювалися.

Інтегральним пріоритетом РГ3 на поточний рік було визначено інтеграцію
екологічної політики до політик секторів економіки (енергетика, транспорт,
сільське господарство), зміну клімату та сталий розвиток. Інші тематичні пріоритети
включають впровадження інтегрованого управління водними ресурсами та захист
водних екосистем, розвиток належного екологічного врядування, моніторинг 20
досягнень у екологічній та енергетичній сферах.
Протягом звітного періоду РГ3 провела два засідання, у березні та липні.
Тематика засідань включала екологічні проблеми гідроенергетики, зокрема щодо
будівництва малих ГЕС, належне екологічне врядування, організацію роботи за
24

напрямком «транспорт та сполученість», поточні питання, тощо. За рекомендацією
РГ3, два представники групи (Г.Проців, ГО ЕК “Край” та Р.Гаврилюк, НЕЦУ) увійшли
до складу Української частини Комісії зі сталого використання та охорони річки
Дністер. Члени РГ3 УНП були делеговані і взяли участь у Панелях з довкілля та
зміни клімату, енергетики, транспорту, сільського господарства та розвитку
сільських територій, а також Міністерській конференції СхП високого рівня з
довкілля та зміни клімату.
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Делегат Міністерської конференції, яка відбулася у жовтні 2018 р. у
Люксембурзі – координатор РГ3 УНП Анна Голубовська-Онісімова – спираючись на
вироблену ФГС СхП РГ3 під час річної зустрічі позицію, закликала міністерства
екології Східного партнерства розробити свої «м’які» національні документи
впровадження Люкcембурзької декларації, які, серед іншого, могли б допомогти
організувати та представити суспільству нову політику та законодавство відповідно
до зобов’язань щодо екологічних реформ. Пані Ганна також закликала звернути
особливу увагу на випадки, коли будівельні компанії намагаються проігнорувати
або обійти нові процедури екологічної оцінки великих проектів та запропонувала
встановити регулярне звітування країн Східного партнерства щодо впровадження
СЕО планування територій та ОВД великих проектів, які вторгаються на території
Смарагдової мережі, Рамсарських угідь або інших природних територій високої
цінності. Вона підкреслила, що знеліснення у більшості країн Східного партнерства
продовжується і, головним чином, пов’язане з нелегальними рубками, які
здійснюються навіть у природних заповідниках, зазначивши, що цьому значною
мірою сприяє штучна заборона урядами екологічних перевірок у лісах, і це
доводить, що дерегуляція продовжує здійснюватися за рахунок втрат
навколишнього середовища. Від імені ФГС вона висловила велике занепокоєння з
приводу епідемії будівництва нових ГЕС в країнах Східного партнерства, яка
живиться зеленими тарифами (для малих ГЕС) і завдає значної шкоди довкіллю. З
цього можна зробити висновок, що до гідроенергетики не можна застосовувати
зелені тарифи, і такі проекти не повинні фінансуватися МФІ. Ганна ГолубовськаОнісімова також підкреслила, що громадянське суспільство відзначає значний
прогрес, досягнутий країнами Східного партнерства у розробці політики боротьби з
зміною клімату, реформування системи управління водними ресурсами та
відходами, розширенні природоохоронних територій та розвитку Смарагдової
мережі, а також посиленні підзвітності, відкритості та участі громадськості. Проте
тенденція до втрати вже досягнутих позицій зберігається. ФГС виступає за
комплексний підхід до реформування системи екологічного врядування, оскільки
належне екологічне врядування є важливою передумовою для убезпечення та
набуття сталості екологічних реформ. Для цього потрібні набагато сильніші
екологічні інститути та краща співпраця з метою збільшення політичної ваги
екологічного сектору в урядах. Делегат Міністерської конференції підтвердила
позицію ФГС, згідно з якою інституційне зміцнення повинно бути пріоритетом
екологічного співробітництва СхП та включене в основу планових заходів, а також
запевнила, що громадянське суспільство продовжуватиме проводити моніторинг
та оцінку процесу екологічних реформ у країнах Східного партнерства та
залишатися надійним партнером та активним учасником цього процесу.
Спільно з РГ5 УСПГС, Робочою групою 3 «Довкілля, зміна клімату та
енергетична безпека» було підготовлено і надіслано звернення до Прем’єрміністра України щодо перегляду чинної політики у сфері гідроенергетики, яка
потребує набагато більшого залучення громадськості та належної оцінки
екологічних наслідків. Ця діяльність РГ3 щодо адвокації екологічних підходів до
розвитку гідроенергетики здійснювалася в рамках грантового компоненту проекту
26

«Громадська синергія» «Розвиток гідроенергетики України – громадський аналіз в
контексті євроінтеграційних процесів», який виконувався НЕЦУ. Також в рамках цієї
діяльності РГ3 була представлена на круглому столі «Екологічні аспекти розвитку
гідроенергетики в Україні», що відбувся у квітні у Верховній раді України за участі
народних депутатів, представників Уряду, Мінприроди, Мінпаливвугілля, ПрАТ
«Укргідроенерго», НАЕК «Енергоатом», Держводагенства, НАН України,
громадських організацій, органів місцевої влади та самоврядування.

В межах проекту «Моніторинг та оцінка впровадження Україною положень
Люксембурзької Декларації, що стосуються екологічного врядування», який
виконувався ВЕГО МАМА-86 за підтримки проекту «Громадська синергія», в
рамках 6-го засідання Панелі СхП з довкілля та зміни клімату в Києві в середині
червня відбулася паралельна подія «Належне екологічне врядування: виклики та
досягнення України» за участі заступника Міністра екології та природних ресурсів з
питань євроінтеграції М.Кузьо, під час якої організації-члени РГ3 (РАЦ «Суспільство і
довкілля», МБО ІЦ «Зелене досьє» та ВЕГО «МАМА-86») представили три
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аналітичних звіти-продукти проекту: 1) Оцінка виконання Україною положень
Люксембурзької декларації, що стосуються належного екологічного врядування, 2)
Належне екологічне врядування в Україні: відповідність європейським принципам,
3) Екологічна політика та охорона довкілля в українських ЗМІ. Учасники обговорили
висновки та рекомендації досліджень.
Члени Робочої групи 3 УНП були залучені до підготовки аналітичного звіту
Платформи «Україна в координатах Східного партнерства 2017-2020» (зокрема,
А.Голубовська-Онісімова, Д.Назаренко, А.Чубик), з продовженням дослідження в
рамках підготовки порівняльного аналізу цілей Східного партнерства та положень
Угоди про асоціацію, а також експертної оцінки виконання Україною цілей Східного
партнерства у 2017-2018 рр. Окрім того, А.Голубовська-Онісімова була залучена до
підготовки «Індексу Східного партнерства 2015-2016, 2017 рр.»
За координації члена РГ3 Олександри Гуменюк («Європейсько-українське
енергетичне товариство»), було підготовлено та надіслано до Єврокомісії за
результатами консультацій з РГ3 національних платформ та участі експерта РГ3, а
також за підсумками засідання Панелі з транспорту рекомендації щодо розвитку
транспортної політики, в яких містилися 1) критика водного шляху Е40, 2)
пропозиції щодо вдосконалення управління та координації безпекою на дорогах, 3)
пропозиції щодо декарбонізації транспорту та його інфраструктури, 4) пропозиції
щодо покращення економічної сполученості, 5) пропозиції щодо покращення
сталості громадського транспорту та мобільності у містах, 6) пропозиції щодо
вдосконалення ефективності підтримки діяльності ОГС щодо питань транспорту.

В рамках другого засідання РГ3 у липні, відбулася спеціальна, спільна з РГ3
Молдовської
національної
платформи
сесія
«Екологічні
проблеми
гідроенергетики», за участю представників Мінприроди, ПАТ Укргідроенерго,
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запрошених експертів, українських та молдовських НУО та координатора
міжнародної РГ3 ФГС СХП, на який було схвалено в цілому спільну заяву. За
результатами зустрічі була утворена Робоча група (експерти «Екологія-ПравоЛюдина», «Бюро екологічних розслідувань» та Національного екологічного центру
України, а також Асоціації «Еко-Тірас», Молдова) яка завершила її підготовку.
Позиція коротко полягає в тому, що будівництво нових малих ГЕС неприпустиме,
«зелений тариф» для них мусить бути скасовано, а подальше функціонування
інсуючих малих ГЕС має залежати від дотримання екологічних вимог, зокрема,
щодо забезпечення вільного пересування та відтворення іхтіофауни. Малі ГЕС на
притоках Дністра призводять до подальшої зарегульованості, а внаслідок цього –
пересихання та зникнення малих річок. Дністер вступив у процес поступового
зневодження. Подальше втручання в річкову екосистему неприпустиме. Що
стосується об’єктів великої гідроенергетики, які плануються до запуску та
будівництва згідно з Програмою розвитку гідроенергетики до 2026 року,
потенційна шкода водним екосистемам ще більша. Програма є неадекватною, і
наразі існує 2 шляхи: або повністю відмовитися від неї, або провести стратегічну
екологічну оцінку (СЕО) Програми і внести обгрунтовані зміни за широкого
обговорення з громадськістю, а до тих пір призупинити її впровадження. Заява
була оприлюднена та надіслана Мінпаливенерго, а також Мінприроди, Делегації
Європейського Союзу в Україні та Прем’єр-міністру України; отримані відповіді.
Зокрема, Делегація ЄС в Україні відповіла, що будь-яка велика програма розвитку
енергетики в Україні, включаючи будівництво гідроелектростанцій, повинна пройти
Стратегічну екологічну оцінку (SEA), а оцінки впливу на довкілля (ОВД) необхідні
для окремих ГЕС з урахуванням кумулятивного та транскордонного впливу.
Важливо також розглядати вплив гідроелектростанцій на водні об'єкти у
відповідності до Рамкової Водної Директиви. Виконання Директиви щодо ОВНС
також є частиною вимог Енергетичного співтовариства. Питання сталого
використання річки Дністер регулярно обговорюється в рамках Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
РГ3 обох національних платформ, Української та Молдовської, вирішили
рекомендувати РГ3 ФГС СхП на річній Асамблеї ФГС підготувати і прийняти на рівні
всього форуму заяву за цією тематикою.
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В рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» «Адаптація
до законодавства ЄС: практика впровадження в Україні», що виконується МБО ІЦ
«Зелене досьє», проводяться постійні консультації з юристами та офісом реформ
МінАПК з приводу екологічної складової законопроектів, що розробляються.
Законопроект щодо розвитку сільських територій, який критикувався учасниками
під час березневого засідання Робочої групи 3 УНП, не пройшов перше читання в
парламенті. Наразі йде робота над створенням нового закону.
Широку інформаційно-просвітницьку роботу проводить МБО «Екологія-ПравоЛюдина» в рамках грантового проекту «Громадської синергії» «Громадське
стимулювання запуску європейської процедури оцінки впливу на довкілля в
Україні», метою котрого є посилення спроможності громадськості впливати на
ефективну реалізацію європейської процедури оцінки впливу на довкілля.
На початку жовтня 2018 р. проектом «Громадська синергія» було підтримано
3 нових проектів, які виконуватимуть члени РГ3 УНП ФГС СхП:
1) «Синергія дій громадськості, влади та бізнесу в форматі енергетичного
кластеру задля енергетичної реформи Хмельницької області» (виконавець - ГО
«Екоклуб»);
2) «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії»
(виконавець – ГО «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»);
3) «Активізація європейських екологічних процедур ОВД та СЕО в Україні»
(виконавець - МБО «Екологія-Право-Людина»).
Також, спільно з РГ5 УСПГС, організації-члени РГ3 та їх експерти підготували
аналітичний документ «Як підвищити ефективність імплементації міжнародних
багатосторонніх угод у сфері довкілля в Україні» з метою оцінити стан виконання
міжнародних угод у сфері охорони довкілля у сфері охорони довкілля, стороною
яких є Україна, виявити основні проблемні моменти та переваги від належної
імплементації конвенцій та протоколів, визначити ризики від неефективної
реалізації
міжнародно-правових
документів,
та
надати
рекомендації
стейкхолдерам щодо підвищення ефективності реалізації міжнародних екологічних
зобов’язань України. Предметом дослідження у рамках підготовки аналітичного
документу стали 33 міжнародні екологічні угоди, стороною яких є Україна, у сферах
охорони природи і біорізноманіття, водних ресурсів, зміни клімату, повітря,
хімічних речовин і відходів. Під час аналізу конвенцій та протоколів у сфері
довкілля було виявлено низку системних недоліків у їх імплементації. Це частково
пов’язано із відсутністю необхідної нормативно-правової бази або неналежним
виконанням існуючих законів, постанов, підзаконних актів. Питання інституційного
забезпечення процесу реалізації міжнародно-правових документів також стоїть
досить гостро на порядку денному. Україна неодноразово визнавалась
30

порушницею міжнародно-правових угод у сфері довкілля, коли в межах угоди існує
відповідний механізм недотримання. Основні рекомендації для Мінприроди
включають: 1) підготовку та видання наказу Міністра екології та природних
ресурсів, який би передбачив централізацію функції нагляду за своєчасним
виконанням підрозділами Мінприроди завдань в рамках міжнародних угод,
звітності за ними, інформування, розміщення матеріалів на спеціальній сторінці
щодо міжнародних екологічних угод, залучення громадськості/стейкхолдерів до
діяльності з впровадження міжнародних екологічних договорів; 2) необхідність
створення міжвідомчих механізмів для ефективної реалізації міжнародних угод,
визначення ролі інших ЦОВВ у реалізації міжнародних договорів у сфері довкілля;
3) покращення доступу до інформації щодо виконання Україною екологічних
конвенцій та протоколів, зокрема створення окремої веб-сторінки на сайті
Мінприроди; 4) обговорення громадськістю проектів звітів до органів міжнародних
конвенцій/протоколів; 5) популяризація знань про конвенції для усіх стейкхолдерів
та ін.

Організації-члени РГ3 УНП в 2017-2018 рр. також реалізовували проекти в
межах регрантингу Форуму громадянського суспільства Східного партнерства: 1)
«Сприяння прогресу Білорусі, Молдови та України у європейській реформі
екологічного врядування» (виконавець – ВЕГО «МАМА-86», 2017), 2) «Розумне
управління відходами у країнах Східного партнерства» (ГО «Добрі справи», 2017),
3) «Моніторинг екологічної оцінки у цільових країнах СхП (СЕО, ОВД)», виконавець МБО ІЦ «Зелене досьє», 2018.
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Діяльність Робочої групи 4
«Контакти між людьми»
у 2018 р.
Координатор: Ярослав Мінкін
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Ключові пріоритети діяльності Робочої групи «Контакти між людьми» в 2018
році:
1)
впровадження програм мобільності для різних груп громадян з метою
підвищення обізнаності про успішні практики роботи громадянського суспільства
(за тематичними напрямками) в регіоні СхП та країн ЄС;
2)
сприяння підвищенню якості та інклюзивності освіти, визнанню та розвитку
неформальної освіти в Україні;
3)
розвиток традиційних та інноваційних культурно-мистецьких практик,
свободи самовираження. Розвиток міжкультурного діалогу регіонів України, країн
Східного партнерства і Європейського Союзу;
4)
аналіз та вивчення досліджень ціннісних орієнтирів та соціальних трендів
молоді Україні, регіону СхП і ЄС з метою крос-секторальної та транскордонної
співпраці навколо чіткого формулювання викликів молоді, а відтак формулювання
ефективних спільних рішень;
5)
сприяння суспільній активності людей літнього віку з метою підвищення
рівня їх поінформованості та участі в євроінтеграційних процесах і побудови діалогу
між поколіннями;
6)
вивчення та інтеграція наукових досліджень та інноваційних систем країн
Східного партнерства та Європейського Союзу (напрям обговорювався як
додатковий до попередніх основних тематичних пріоритетів).

Робочі підгрупи у складі РГ4:
Молодь
Культура
«Сеньйори»
Освіта
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З метою досягнення поставлених цілей громадськими організаціями, що входять
до складу Робочої групи «Контакти між людьми» було проведено таку
діяльність:
1. Проведено координаційну робочу зустріч з розробки проектних пропозицій та 2
розширені тематичні робочі зустрічі за темами «Культура» і «Молодіжне й
соціальне підприємництво». Проаналізовано наявні інструменти задля досягнення
цілі 18 з «20 очікуваних досягнень до 2020 року», зокрема, що стосуються
підтримки та посилення молодого покоління лідерів/ок (надання нових навичок та
громадського залучення), просування культурного розмаїття та міжкультурного
діалогу (cross-cutting deliverables), розроблені спільні проектні пропозиції для
програми «Громадська синергія». Загалом у 2018 р. відбулося три засідання РГ4 (у
січні, в квітні та у липні).
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2. Проведено низку інкубаційних зустрічей з організаціями громадянського
суспільства в 5 областях України. Презентовано діяльність УНП, ФГС СхП, EaP Civil
Society Fellowship Program та інших інструментів задля сприяння лідерству та
підприємництву молоді.
3. Експертна участь координатора РГ4 Ярослава Мінкіна у розробці та
впровадженні освітньої програми «Академія культурного лідера», яка ініційована
Міністерством культури України та Гете Інституту в Києві, разом з Інститутом
культурної політики, та спрямована на децентралізацію галузі культури та освіту
державних менеджерів культури.
4. Організація лабораторії соціального підприємництва молоді «Ухоробрене
юнацтво», молодіжного воркшопу «Амбасадори демократії» та серії навчальних
візитів «НеДитяча демократія» задля сприяння лідерству та підприємництву молоді
в Україні. За допомогою експертів з РГ4 УНП та їх менторської підтримки понад 120
молодих людей заглибилися у тему молодіжного та соціального підприємництва,
дізналися про інклюзивну демократію та опанували інструменти впливу молоді на
прийняття рішень.

5. Організація україно-польських обмінів молоді для 130 представників східної та
західної України віком від 14 до 35 років задля підвищення обізнаності про успішні
практики роботи громадянського суспільства в країнах ЄС. Обміни було
організовано у співпраці українських та польських організацій за підтримки
Польсько-Української ради обмінів.
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6. У співпраці з Міністерством молоді та спорту України організовано міжнародний
форум для країн Східного партнерства «Youth and State. Partnership for Development
/ Молодь і Держава. Партнерство заради розвитку» (відбудеться 7-8 грудня 2018 р.
у Львові). Більш ніж 150 молодих людей та представників держави обговорять
ключові аспекти молодіжної участі. Експертка РГ4 УНП ФГС СхП Марія Симонова
разом з крос-секторальною командою фахівців вплинула на розробку дорожніх
карт молодіжної участі (youth engagement roadmaps) та молодіжних планів дій
(youth action plans). Вона провела дослідження наявних позитивних моделей та
кращих практик участі молоді в країнах СхП та ЄС, яке лягло в основу рекомендацій
молоді.

7. Представники РГ4 УНП разом з громадськими активістами, які представляють
кримськотатарські та ромські організації, а також інші етнічні групи, розробили
низку проектів під загальною назвою «Букет Народів» задля налагодження
добросусідства між етнічними групами країни та збереження культурного
розмаїття.
8. Організацією-членкинею РГ4 УНП з залученням експертів УНП було проведено 54
тренінги на тему «Недискримінація та гендерна рівність» в 51 громаді з 20
областей України задля досягнення крос-секторальних пріоритетів СхП до 2020.
Близько 1300 учасниць та учасників пройшли навчання. Принаймні 40% з них
відтепер враховують гендерні аспекти в роботі своїх громадських об’єднань та
органів місцевого самоврядування.
9. Члени Робочої групи 4 УНП були залучені до підготовки аналітичного звіту УНП
«Україна в координатах Східного партнерства 2017-2020» (зокрема, М.Симонова,
Я.Мінкін, І.Кульчицький), з продовженням дослідження в рамках підготовки
порівняльного аналізу цілей Східного партнерства та положень Угоди про
асоціацію, а також експертної оцінки виконання Україною цілей Східного
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партнерства у 2017-2018 рр. Окрім того, М.Симонова була залучена до підготовки
«Індексу Східного партнерства 2015-2016 рр.»
10. Що стосується грантових проектів, на початку жовтня 2018 р. одна з організаційчленів РГ4 отримала фінансування в рамках грантового компоненту проекту
«Громадська синергія» (ГО «Агенція європейських інновацій», проект «Адвокація
проєвропейських змін в національній інноваційній політиці»).
В рамках регрантингу Форуму громадянського суспільства Східного партнерства ГО
«Центр культурного менеджменту» (член РГ4 УНП) у 2018 р. у співпраці з
партнерами з країн СхП реалізує проект «Культурне Східне партнерство».
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Діяльність Робочої групи 5
«Соціально-трудова політика та
соціальний діалог»
У 2018 р.
Координатор: Валерій Рєпін
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Протягом звітного періоду (жовтень 2017 р. – жовтень 2018 р.) Робоча група 5
УНП «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» провела три засідання
групи:

1) 20 листопада 2017р.
Під час засідання було презентовано результати проектів, які
реалізовувались в рамках регрантингу ФГС СхП в 2017 році та в рамках грантового
компоненту проекту «Громадська синергія». Зокрема, було представлено
презентації по проектам:
- Василь Андреєв представив результати проекту «Вплив соціального
діалогу на оптимізацію трудової міграції в Молдові, Білорусії, Україні».
- Ростислав Дзундза представив результати проекту «Практики роботи
МСП із забезпечення рівності жінок і чоловіків на ринку праці в
контексті імплементації директив ЄС», «Крок вперед до
децентралізації соціальних послуг у країнах Східного партнерства»
- Вячеслав Рой та Світлана Внучко представили проект «Аналіз практик
участі організацій малого та середнього бізнесу у переговорному
процесі з органами влади при формуванні політики регулювання
соціально-трудової сфери».
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2) 10 травня 2018 р.
На засіданні обговорили нову структуру Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства та місце РГ5 в цій структурі, операційний план групи на 2018
р., питання діяльності підгруп в рамках групи. Окрема увага була приділена
питанням комунікації з іншими групами і платформами, роботі зі стейхолдерами.
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3) 19 жовтня 2018 р.
Під час засідання учасниками групи активно обговорювались питання
соціально-трудової політики та стану соціального діалогу в Україні. Також члени
групи підвели підсумки діяльності РГ5 упродовж 2018 року, а організації, які
виконують грантові проекти, поділилися поточними результатами реалізації
проектів.
Зокрема, інформацією про поточні результати своєї діяльності поділилася
членська організація РГ5 ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», яка в
межах регрантингу ФГС СхП є головним виконавцем проекту "Соціальне
партнерство заради рівності". У проекті задіяні організації 4 країн СхП: України,
Вірменії, Грузії та Молдови. Партнерами проекту є найбільші профспілкові
організації України: Конфедерація вільних профспілок України та Федерація
профспілок України, а також профспілки та неурядові громадські організації Грузії,
Молдови та Вірменії.
Як повідомив Р.Дзундза, 23 серпня 2018 року в БЦ «Парус» відбулось розширене
засідання української сторони проекту. На зустрічі були присутні представники
українських партнерських організацій проекту, а також організацій, зацікавлених в
діяльності в межах проекту – зокрема, громадських організацій, урядових та
наукових установ. Окрім того, свої рекомендації щодо роботи проекту надали
представники іноземних партнерів, зокрема, співзасновник НУО «Діалог поколінь»
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Нугзар Кохреідзе та представниця Центру розвитку міста Армавір Ані Харутюнян.
Зустріч мала координаційний характер, основною метою було узгодження
діяльності в рамках проекту та обговорення перспектив розвитку і партнерства з
представниками наукових та урядових інституцій. Також в рамках проекту
«Соціальне партнерство заради рівності» ГО «Бюро соціальних та політичних
розробок» 10-11 жовтня 2018 р. організувала візит для представників партнерських
організацій країн Східного партнерства та ФГС СхП.
В контексті реформи ФГС СхП частина засідання була проведена спільно з Робочою
групою 2 УНП, під час якої учасники обговорили перспективи та виклики
майбутньої реструктуризації Форуму.
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Окрім того, членськими організаціями групи проведено ряд заходів:
30 листопада 2017 року відбулася
презентація результатів проекту «Аналіз
практик участі організацій малого та
середнього бізнесу у переговорному
процесі з органами влади при формуванні
політики регулювання соціально-трудової
сфери».
Проект
був
реалізований

членською організацію РГ5 УНП ФГС
СхП ГО «Центр соціальної політики та

регіональних ініціатив» в рамках
грантового
компоненту
проекту
«Громадська синергія».
Під час заходу було представлено
результати
дослідження
у
сфері
регулювання взаємодії МСБ та органів влади, зокрема, теоретичні аспекти та
практика залучення МСБ до переговорного процесу, переваги та недоліки
(виклики) наявного правового регулювання процесу комунікації, рекомендації
підвищення інституційної спроможності МСБ.
Серед головних перешкод налагодження взаємодії представників МСБ і
держави виділено:

Низький рівень взаємодії представників МСБ та органів влади в
рамках комунікативних платформ на національному та
територіальному рівнях.

Низький рівень знань та навичок учасників взаємодії.

Розпорошеність інститутів регулювання діяльності МСБ.

Несистемний характер реформ.

Відсутність звітів, які б показували взаємозв’язок кількісних та
якісних показників діяльності.
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3 квітня 2018 року за ініціативи Української національної платформи Форуму
громадянського суспільства
Східного партнерства та
Української
сторони
Платформи громадянського
суспільства
Україна-ЄС
відбувся круглий стіл «Стан
та
перспективи
реформування соціального
діалогу в Україні». Дискусія
була присвячена аналізу
сучасного
стану
реформування соціального
діалогу, готовності соціальних партнерів до його реформування, пошуку можливих
механізмів залучення громадських організацій до соціального діалогу.
Під час заходу також було презентоване
дослідження «Як налагодити соціальний
діалог в Україні?»
Під час круглого столу учасники
торкнулися питань сучасних викликів системі
соціального діалогу, можливих механізмів
залучення громадських організацій до
реалізації соціального діалогу, готовності
самих соціальних партнерів до реформування
діючої в Україні системи соціального діалогу.
За результатами круглого столу учасника
підготовлено текст Резолюції, в якому,
зокрема, вказано про слабкість органів
соціального діалогу, низький рівень довіри
між сторонами соціального діалогу та всередині сторін, виникнення додаткових
викликів внаслідок процесів децентралізації, атаку на права профспілок в Україні.
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В травні 2018 року член РГ5 УНП ФГС СхП Вячеслав Рой, Голова Федерація
професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України
взяв участь у 107-й сесії Міжнародної конференції праці, під час якої доповів про
стан соціального діалогу в Україні та взяв участь в міжнародній дискусії, щодо
перспектив залучення громадських організацій до соціального діалогу.
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