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1) Інституційний розвиток Української національної платформи і її 
статутна діяльність 

 Документи УНП 

Важливим досягненням Української національної платформи ФГС СхП 
наприкінці 2017 р. стало прийняття документів, що визначають стратегічний 
напрям розвитку платформи та регламентують окремі аспекти її діяльності. 
Зокрема, в грудні було прийнято «Стратегічний план УНП 2017-2020 рр.», 
«Організаційно-комунікаційні принципи» та «Політику членства УНП». Проекти 
документів обговорювались під час Щорічної конференції УНП 3-4 жовтня 2017 р., а 
пізніше були затверджені членами Платформи шляхом електронного голосування.  

Стратегічний план УНП став базовим документом, на який орієнтується 
Керівний комітет та роботі групи Платформи при плануванні своєї діяльності, 
зокрема, виробленні операційних планів. «Організаційно-комунікаційні принципи» 
дозволили упорядкувати комунікацію в рамках Платформи та уточнили алгоритм 
окремих процедур діяльності УНП, наприклад, прийняття заяв.  

Одна з цілей нової «Політики членства» полягає в залученні до Платформи 
сильних організацій, фахових у своїх тематичних напрямах і здатних зміцнити 
сукупний потенціал та вплив Платформи. Після набуття чинності нової «політики 
членства» у 2018 р. до складу УНП було прийнято більше 20 нових членів. Загалом, 
станом на початок листопада 2018 р. членами УНП є 227 організацій. 

Водночас важливою ініціативою Керівного комітету УНП у 2018 р. стала 
перереєстрація членства в Платформі. Перереєстрація зумовлена тим, що чимало 
організацій в рамках Платформи не залучені активно до її роботи, відтак радше 
формально зберігають статус члена УНП. Деякі з них при цьому не відповідають 
формальним правовим критеріям громадських об'єднань. Станом на початок 
листопада 2018 р. підтвердили своє членство в Українській національній платформі 
118 організацій (серед них – громадські організації, профспілки, благодійні 
організації).  

 Статутні заходи 

- Щорічна конференція УНП у 2017 р. відбулася 3-4 жовтня. У заході взяли 
участь близько 140 учасників – члени Платформи, представники органів влади, 
дипломати та представники проектів технічної допомоги. Під час конференції було 
презентовано головний аналітичний продукт УНП 2017 р. – дослідження «Україна в 
координатах Східного партнерства 2017-2020 рр.», підготовлене експертами УНП за 
підтримки проекту «Громадська синергія». Також під час конференції було обрано 
Керівний комітет Платформи, який приступив до виконання своїх повноважень з 
січня 2018 р.   

- Проект «Громадська синергія» також створив умови для регулярного 
проведення засідань робочих груп. Під час цих засідань учасники  обговорюють і 
узгоджують плани спільної аналітичної та адвокаційної діяльності, діляться 
досвідом та інформацією щодо проектів, які вони втілюють, дізнаються про останні 
ініціативи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та внесок УНП 

http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Strategic-Plan.pdf
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Communications-Rules.pdf
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Membership-Policy.pdf
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до роботи Форуму. 

Протягом звітного періоду відбулося 15 засідань робочих груп УНП, а саме:  

 Три засідання Робочої групи 1 «Демократія, права людини, належне 
урядування та стабільність»: 15 січня, 4 травня та 28 вересня 2018 р. 

 Три засідання Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та узгодження з 
політиками ЄС»: 16 січня, 17 червня та 19 жовтня 2018 р. 

 Три засідання Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична 
безпека»: 7 листопада 2017 р., 6 березня та 3 липня 2018 р. 

 Три засідання Робочої групи 4 «Контакти між людьми»: 16 січня, 16 квітня 
та 24 липня 2018 р. 

 Три засідання Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та соціальний 
діалог»: 20 листопада 2017 р., 10 травня та 19 жовтня 2018 р. 

Важливо відзначити, що кожна з 5-ти робочих груп у 2018 р. напрацювала 
операційний план своєї діяльності. Також симптоматичним трендом стало 
посилення синергії між робочими групами обох Платформ – Української 
національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 
та Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС – які 
працюють над дотичними напрямами. Зокрема, тісно співпрацюють між собою 
Робоча група 3 УНП «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» та Робоча 
група 5 УС ПГС «Енергетика, транспорт, зміна клімату та довкілля», які провели 2 
спільні засідання (7 листопада 2017 р. та 6 березня 2018 р.).   

Робоча група 4 УНП «Контакти між людьми» також провела 16 квітня 2018 р. 
спільне засідання з Робочою групою 4 УС ПГС «Наука та технології, інформаційне 
суспільство, освіта, навчання та молодь, культура і спорт». Засідання було 
присвячене тематиці культури.  

Крім того, важливою новою тенденцією, в тому числі і під час згаданих 
спільних засідань робочих груп обох платформ став новий формат проведення 
засідань, а саме, участь у них представників профільних міністерств. В основному 
за підсумками засідань також були прийняті звернення до органів державної 
влади.  

Більше того, Робоча група 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека» 
у липні провела спільне засідання з екологічною групою Молдовської національної 
платформи.  

Провести засідання у дещо відмінному від звичного формату спробувала і 
Робоча група 4 УНП «Контакти між людьми», провівши у липні 2018 р. виїзне 
засідання в Івано-Франківську та організувавши для членів групи пізнавальну 
екскурсію з тематики соціального підприємництва.  

В свою чергу, в контексті перспективи об’єднання Робочих груп 2 і 5 на рівні 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства у жовтні 2018 р. згадані 
групи УНП також провели спільне засідання, під час якого окреслили суміжні сфери 
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співпраці та механізми такої взаємодії.  

Загалом зросла кількість членів робочих груп, які, окрім «основної» робочої 
групи, також долучаються до діяльності в інших робочих групах УНП. 

- Регулярно відбувались також засідання Керівного комітету УНП, під час яких 
координатори узгоджують організаційні питання, обговорюють ідеї та подальші 
кроки адвокаційних ініціатив, налагодження співпраці з органами влади та інших 
аспектів діяльності Платформи. В цілому, протягом звітного періоду відбулося 8 
засідань Керівного комітету УНП.  

 

2) Аналітична діяльність УНП 

Виконання країнами Східного партнерства, в тому числі Україною, документу 
«20 очікуваних досягнень Східного партнерства до 2020 р.» породило потребу у 
напрацюванні policy-орієнтованих аналітичних документів стосовно виконання 
передбачених «20 досягненнями СхП» цілей.  Серед національних платформ країн 
Східного партнерства Українська національна платформи стала першою, що 
підготувала комплексну і глибоку оцінку виконання цілей в рамках «20 досягнень» 
- зокрема, що стосується України. І якщо сам документ справедливо можна 
вважати дорожньої картою євроінтеграційних реформ в регіоні Східного 
партнерства, то дослідження «Україна в координатах Східного партнерства 2017-
2020 рр.» дало змогу комплексно оцінити прогрес виконання цілей та розробити 
рекомендації для органів влади з метою першочергових кроків в реалізації 
відповідних завдань.   

Аналіз виконання «20 очікуваних досягнень Східного партнерства» дав 
поштовх до напрацювання експертами УНП низки інших аналітичних продуктів.  

По перше, з метою ознайомлення ширшої громадськості з висновками 
публікації, авторами окремих розділів аналітичного звіту були підготовлені статті, 
які опублікувало видання «Європейська правда» напередодні та незадовго після 
проведення Саміту Східного партнерства, що проходив в Брюсселі наприкінці 
листопада 2017 р.: 

 «Виміряти Східне партнерство: як оцінити успішність ініціативи ЄС» та 
«Рівняння на аутсайдерів: як ЄС бачить майбутнє Східного партнерства» 
(Г. Максак),  

 «Безпека для Східного партнерства: які зміни варто лобіювати Україні» 
(В. Мартинюк),  

 «Гендерний фокус Східного партнерства: чи є успіхи в України» (Ю. 
Савельєва),  

 «Енергетика Східного партнерства: на яку допомогу варто розраховувати 
Києву» (А. Чубик). 

Окрім того, у вересні 2018 р. було підготовлено короткий аналіз (мемо) 
першочергових кроків, які Україна повинна докласти для виконання «20 очікуваних 

https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/ukrayina-v-koordynatah-shidnogo-partnerstva-2017-2020-rr/
https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/ukrayina-v-koordynatah-shidnogo-partnerstva-2017-2020-rr/
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Ukraine-s-Track-in-Implementation-of-20-EaP-Deliverables-Till-2020_What-to-Improve.pdf
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досягнень Східного партнерства» (при цьому цільовою аудиторією продукту були 
європейські інституції). Також під час 2-го Форуму асоціацій, що проходив 19-21 
вересня за підтримки проекту «Громадська синергія в Києві», було презентоване 
аналітичне видання – «Порівняльний аналіз «20 очікуваних досягнень Східного 
партнерства до 2020 р.» з положеннями Угоди про асоціацію: якою є додана 
вартість для відносин Україна-ЄС?» 

Крім колективних аналітичних документів, організації-члени УНП також 
працювали над підготовкою документів з аналізу політики в окремих сферах 
європейської інтеграції, а також тематичних публікацій в межах реалізації 
грантових проектів. З детальним переліком цих публікацій можна ознайомитися на 
сайті проекту «Громадська синергія» за посиланням: https://www.civic-
synergy.org.ua/analytics/  

 

3) Адвокаційна діяльність УНП на національному рівні 

Значну частину зусиль своєї діяльності Українська національна платформа 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства у 2017 році присвятила 
налагодженню контактів та розвитку співпраці з органами державної влади, 
зокрема, ключовими інституціями, відповідальними за розробку та втілення 
євроінтеграційної політики, а також профільними міністерствами.  

Протягом звітного періоду УНП продовжувала розширювати коло 
стейкхолдерів, з якими вона мала намір розвивати співпрацю. При цьому динаміка 
зустрічей з зацікавленими сторонами була дещо меншою, ніж у попередньому 
році, однак, окрім нових контактів, мав місце постійний діалог зі стейкхолдерами, з 
якими вже є певний досвід і алгоритми співпраці.  

Серед ключових зустрічей варто згадати:  

- Зустріч з питань Комунікаційної стратегії європейської інтеграції під 
головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе (11 грудня, спільно з УС ПГС, а пізніше у липні 2018 
р.). Відповідна стратегія була розроблена за участю ГО «Інтерньюз-Україна», 
організації-члена РГ1 УНП. У жовтні 2017 р. стратегія була прийнята, а у липні 
відбулася зустріч, під час якої Віце-прем'єр-міністр ініціювала створення 
Координаційної ради з впровадження Стратегії, до якої увійшли три представники 
УНП; 

- Зустріч експертів платформ з гендерної тематики з Урядовою 
уповноваженою з питань гендерної політики п. Катериною Левченко (5 квітня 2018 
р.) 

- Зустріч членів платформ УНП та УС ПГС з керівниками департаментів 
Представництва ЄС (16 травня 2018 р.), під час якої фахівці Представництва 
окреслили напрями діяльності Європейського союзу в різних тематичних сферах. 
Учасники зустрічі обговорили можливості і виклики, зумовлені технічною 
допомогою ЄС, а також більш детальні алгоритми співпраці. 

https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/porivnyalnyj-analiz-20-ochikuvanyh-dosyagnen-shidnogo-partnerstva-do-2020-r-z-polozhennyamy-ugody-pro-asotsiatsiyu-yakoyu-ye-dodana-vartist-dlya-vidnosyn-ukrayina-yes/
https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/
https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/
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- Важливою ініціативою, спрямованою на посилення діалогу і порозуміння з 
сусідніми для України державами стали візити журналістів, організовані Радою 
зовнішньої політики «Українська призма» та партнерськими організаціями в 
рамках проекту «Мости Східного партнерства» за підтримки проекту «Громадська 
синергія». Зокрема, у травні відбувся візит угорських журналістів в Україну, а у 
вересні 2018 р. – представників польських медіа. Обов’язковими компонентами 
візитів є зустрічі з представниками органів державної влади, дипломатами, а також 
експертами громадянського суспільства (членами УНП). Журналісти також мають 
змогу відвідати прифронтові території. Ініціатива спрямована на донесення 
об'єктивної інформації про ситуацію в Україні, подолання стереотипів та наслідків 
російської пропаганди, покращення іміджу України та сприяння добросусідських 
відносин між державами. У листопаді 2018 р. зі схожим візитом Україну відвідають 
білоруські ЗМІ. 

Одним із результатів зустрічей з керівництвом Міністерства сім’ї, молоді та 
спорту України стало залучення представників Робочої групи 4 «Контакти між 
людьми» УНП до підготовки проведення Міжнародного молодіжного форуму 
«Молодь і держава — партнерство заради розвитку», що відбудеться у грудні 
2018 р. у Львові. 

Представники УНП беруть участь у роботі громадських рад при Міністерстві 
закордонних справ, Міністерстві інформаційної політики, Міністерстві соціальної 
політики і праці, Міністерстві екології та природних ресурсів, Пенсійному фонді, в 
інших галузевих органах влади, намагаючись використати ці майданчики для 
донесення позицій членів УНП (до ряду Громадських рад представники УНП 
увійшли саме завдяки адвокаційній діяльності Платформи). 

УНП також була залучена до заходів Східного партнерства, які відбувались в 
Україні. Наприклад, коли у 2017 р. у Києві проходило засідання Парламентської 
асамблеї ЄВРОНЕСТ (парламентського органу Східного партнерства), яке 
організовував Секретаріат Комітету, представники УНП були запрошені взяти участь 
у заході у складі спікерів, а Національний координатор Г. Максак — виступити з 
офіційною промовою на відкритті.   

Також в рамках 6-ї зустрічі Панелі Східного партнерства з питань довкілля та 
зміни клімату, яка проходила в Києві 12-13 червня 2018 р., відбулася дискусія (side-
event) «Належне екологічне врядування в Україні: досягнення та виклики», 
організована Робочою групою 3 УНП «Довкілля, зміна клімату та енергетична 
безпека» і проектом «Громадська синергія».  У дискусії взяли участь експерти УНП 
та УС ПГС і заступник Міністра екології та природних ресурсів М.Кузьо. На заході 
було представлено результати проекту «Моніторинг та оцінка спровадження 
Україною положень Люксембурзької декларації стосовно екологічного 
врядування», який реалізовувався членами УНП та УС ПГС з метою спільної 
адвокації реформ у сфері довкілля.  

Важливим заходом для розвитку діалогу між зацікавленими сторонами став 
круглий стіл «Стан та перспективи реформування соціального діалогу в Україні» (3 
квітня 2018 р.), організований Робочою групою 5 УНП «Соціально-трудова політика 
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та соціальний діалог». Метою круглого столу було обговорити існуючі проблеми та 
можливості для їх вирішення у площині соціального діалогу в Україні, сприяти 
діалогу та об’єднанню зусиль в реформуванні відповідної сфери.  У круглому столі 
взяли участь представники органів державної влади, профспілки, організації 
роботодавців, громадські організації та науковці. На заході було представлено 
аналітичний документ «Як налагодити соціальний діалог в Україні», підготовлений 
завдяки підтримці проекту «Громадська синергія». За підсумками та ключових 
меседжів учасників круглого столу була прийнята резолюція.  

Ще одним з інструментів адвокаційної діяльності, який активно застосовує 
УНП, є підготовка заяв на актуальну тематику, з метою привернення уваги до 
окремих проблем чи запобігання діям влади, що можуть мати негативні для 
суспільства і політичного іміджу України наслідки. Зокрема, упродовж періоду з 
жовтня 2017 р. по жовтень 2018 рік на національному рівні Українською 
національною платформою було прийнято три заяви: 

 Відкрите звернення УНП щодо дотримання євроінтеграційних 
зобов’язань України у питаннях боротьби з корупцією та законодавства про 
державні закупівлі (грудень 2017 р.). Члени УНП звернулися до президента, 
прем’єра, голови ВРУ та народних депутатів з закликом не підтримувати 
законопроект «Купуй українське, плати українцям», а також відмовитись від 
прийняття законопроекту, що обмежить незалежність діяльності антикорупційних 
органів та дозволить органам влади на них впливати. Члени Платформи також 
закликали докласти зусиль до створення незалежного антикорупційного суду; 

 Відкрите звернення УНП до Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України п. І. Климпуш-Цинцадзе з 
закликом створення в структурі Урядового офісу координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції експертної групи з питань співпраці України в рамках 
Східного партнерства (17 січня 2018 р.). 

 Спільне звернення РГ3 УГП та РГ5 УС ПГС до Прем’єр-Міністра 
України Володимира Гройсмана (14 березня 2018 р.) з проханням призупинити 
виконання Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року (ухваленої 
розпорядженням КМУ від 13 липня 2016 р. № 552-р) та провести громадське 
слухання щодо доцільності виконання її у нинішній редакції на національному 
рівні. Як підкреслювалось у зверненні, Програма суперечить євроінтеграційним 
зобов’язанням України, а окремі проекти та об'єкти в рамках програми завдадуть 
значної шкоди довкіллю.  

 

4) Співпраця з ЄС та Східним партнерством   

Українська національна платформа ФГС СхП бере активну участь у роботі 
Форуму, будучи залученою до низки аналітичних та адвокаційних ініціатив, а також 
шляхом участі представників УНП у різноманітних заходах  Форуму та Східного 
партнерства.   
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25-27 жовтня в Талліні (Естонія) відбулася 9-та Щорічна асамблея Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства, в якій взяли участь 21 делегат від 
УНП.  

В рамках Щорічної асамблеї ФГС СхП за підтримки проекту «Громадська 
синергія» Українська національна платформа організувала 2 заходи: 

- презентацію аналітичної доповіді «Україна в координатах Східного 
партнерства 2017-2020 рр.» (експертної оцінки Спільного робочого документу 
«Східне партнерство — 20 очікуваних досягнень до 2020 р.»), під час якої 
представники УНП, інституцій ЄС та українських органів влади обговорили ключові 
висновки документу УНП; 

- дискусію «Twists and Turns of Reforms in Ukraine», темою обговорення якої 
стали успіхи, виклики і негативний досвід в процесі втілення реформ в Україні. 
Основна увага дискусії була присвячена судовій реформі, децентралізації та сфері 
боротьби з корупцією. 

Важливим інструментом донесення позицій українського громадянського 
суспільства до європейських органів влади, а також засобом тиску на органи 
влади в Україні є заяви, прийняті на рівні Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства. У 2018 р. УНП чотири рази використовувала цей канал 
впливу, зокрема, ініціювавши такі заяви, які були прийняті Керівним комітетом 
ФГС СхП: 

 Заява щодо необхідності скасування е-декларування для антикорупційних 
активістів (29 березня 2018 р.). Керівний комітет Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства вдруге закликав українську владу скасувати 
відповідні норми (схожа заява була прийнята КК ФГС СхП 30 березня 2017 р.). Заява 
була надіслана Президенту України, Прем’єр-Міністру України, Голові ВРУ, Міністру 
закордонних справ та Віце-прем’єр-міністру з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції. 

 Заява щодо 21-го Чемпіонату світу з футболу, що проходив на території 
Росіїйської Федерації (13 червня 2018 р.), якою Керівний комітет ФГС СхП  
закликав уряди країн-учасників на політичному рівні бойкотувати чемпіонат. 
Члени Керівного комітету ФГС СхП також привернули уваги до голодування Олега 
Сенцова. Вони закликали інституції ЄС та уряди європейських країн всіма 
доступними законними методами посилити тиск на Росію з метою задовольнити 
вимогу О.Сенцова та відпустити на волю українських політичних в’язнів, що 
перебувають в РФ та на окупованих територіях. Заява була надіслана головам 
інституцій ЄС та керівництву країн-членів ЄС та СхП, в тому числі главам держав, 
очільникам урядів, парламентів та міністерств закордонних справ.  

 14 вересня 2018 р. Керівний комітет Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства звернувся з заявою до членів делегацій Парламентської 
асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо можливої відміни санкцій, застосованих до 
делегації РФ. Керівний комітет Форуму закликав членів національних делегацій 
виступити проти можливих дій, що можуть підірвати принципи Ради Європи та не 
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допустити прийняття Парламентською асамблеєю Ради Європи будь-яких 
резолюцій, які б обмежили санкції проти делегацій Парламентської асамблеї – 
беручи до уваги зобов’язання країн-членів, які вони пообіцяли виконувати, коли 
приєднувались до Ради Європи. 

 Своєю заявою від 4 жовтня 2018 р. члени Керівного комітету ФГС СхП 
закликали Раду Європи та Парламентську асамблею Ради Європи звернути увагу 
на ситуацію з українськими політичними в’язнями, що утримуються в російських 
в’язницях, а також на територіях, окупованих Російською Федерацією, 
закликавши Парламентську Асамблею Ради Європи «усіма можливими 
легітимними засобами натиснути на Росію з вимогою задовольнити вимогу Олега 
Сенцова та відпустити на волю всіх українських громадян, яких утримують у 
російських в’язницях через політичні звинувачення, включно з самим О.Сенцовим». 
При цьому, підкреслили члени Керівного комітету ФГС СхП, «до виконання цих 
умов відновлення повноцінної участі Російської Федерації в роботі ПАРЄ є 
аморальним і неприпустимим».   

 
Представники УНП брали участь у підготовці аналітичного звіту «Індекс 

Східного партнерства 2015-2016 рр.», вони також брали участь у підготовці 
позиційних документів Форуму в окремих секторальних політиках, а також 
долучалися до напрацювання Стратегії та проекту реформи Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства.  

 
Делегати від УНП у 9-й Щорічній асамблеї ФГС СхП, яка відбулася в Таллінні, 

брали участь у засіданнях Робочих груп Форуму: 
РГ1 – 11-12 вересня (Брюссель); 
РГ2 і РГ5 – у спільному засіданні 10 липня (Брюссель); 
РГ3 – 12-13 вересня (Брюссель); 
РГ4 – 3-4 липня (Брюссель). 
Під час засідань представники національних платформ Форуму 

громадянського суспільства мали можливість обговорити актуальні тенденції та 
виклики у сферах своєї діяльності, зустрітися з ключовими зацікавленими 
сторонами,  обговорити внутрішні питання функціонування Форуму, зокрема, нової 
інституційної структури Форуму та пов’язаного з цим реформування самого 
Форуму, питання, дотичні до підготовки до Щорічної асамблеї ФГС СхП. 

 

Як член Керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства, Національний координатор УНП Геннадій Максак взяв участь у 
засіданнях Керівного комітету ФГС СхП, що відбувались:  

 

 24-25 січня (Бельгія, Брюссель) 

 12-13 квітня (Білорусь, Мінськ) 

 8-9 серпня (Білорусь) 

 3-4 жовтня (Молдова, Кишинів). 
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Також Національний  координатор УНП взяв участь у низці заходів Східного 
партнерства, серед яких передусім варто відзначити зустріч високопосадовців 
країн СхП та ЄС (т.зв. Senior Officials Meeting; відбулася 12 березня), засідання 
Панелі Східного партнерства з питань безпеки, політики спільної безпеки та 
оборони і цивільного захисту (15 травня), 8-му Щорічну зустріч Конференції 
регіональних та місцевих влад Східного партнерства (CORLEAP) у Києві 24 вересня, 
зустріч глав МЗС в Люксембурзі 15 жовтня 2018 року.  

 

5) Проекти регрантингу ФГС СхП 

З 13 проектів, що цьогоріч отримали фінансування в рамках регрантингу ФГС 
СхП, в кожній робочій групі є по одному проекту, де головними виконавцями є 
українські організації (для порівняння – у 2017 році таких ): 

- Робоча група 1: ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування», проект 
«Посилення спроможностей для реалізації ефективної гендерної політики та 
практик в країнах Східного партнерства – відповідно до «20 очікуваних досягнень 
Східного партнерства до 2020 р.»» (Increasing Capacity for Implementing Efficient 
Gender Policy and Practices in countries of Eastern Partnership – in accordance to 
“Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020”); 

- Робоча група 2: ГО «Центр транскордонного співробітництва», проект 
«Сприяння регіональній професійній освіті для розвитку сільського господарства та 
сільських місцевостей в країнах Східного партнерства»(Facilitation of Regional 
Professional Education in Agriculture and Rural development in EaP countries); 

- Робоча група 3: Міжнародна благодійна організація «Зелене досьє», 
проект «Оцінка виконання інструментів стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та 
оцінки впливу на довкілля (ОВД): громадський моніторинг в окремих країнах» 
(Environmental Assessment Watch (Implementation of SEA and EIA tools: civil society 
monitoring of the situation in the target countries); 

- Робоча група 4: ГО «Центр культурного менеджменту», проект «Творче 
Східне партнерство» (Creative EaP), головний виконавець: «Центр культурного 
менеджменту»; 

- Робоча група 5: ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», проект 
«Соціальне партнерство задля рівності» (Social partnership for equality). 

 
Окрім того, із 8 інших проектів українські організації беруть участь в 7-ми 

проектах (див. детальніше Додаток 6 роздаткових матеріалів Щорічної 
конференції).  

 
6) Грантові проекти, що реалізовуються в рамках проекту «Громадська 

синергія» 
В рамках конкурсу «Громадська синергія: посилення участі громадськості в 

євроінтеграційних реформах» у 2018 р. реалізовувалось 18 грантових проектів, 15 з 
яких реалізовують організації-члени УНП  (див. перелік проектів у Додатку 7). З 15 
проектів, реалізація яких розпочалася у жовтні 2018 р., 12 будуть реалізовувати 
організації-члени УНП. 
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Ці конкурсні проекти передбачають  підготовку аналітичних документів 
політик (policy papers), організацію публічних дискусій  зацікавлених сторін щодо 
виконання міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних сферах з 
наступним виробленням спільних рекомендації, діяльність щодо підвищення 
суспільної обізнаності та адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію, 
Порядку денного асоціації та Східного партнерства.  

 

7) Підвищення обізнаності та комунікація 

Починаючи з 2017 р., регулярно виходить бюлетень Платформи, де 
висвітлюється діяльність УНП, а також діяльність в рамках проекту «Громадська 
синергія» та Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. З січня 2018 
р. цей інформаційний бюлетень готується як спільний бюлетень обох платформ 
громадянського суспільства – УНП та УС ПГС, оскільки значна частина організацій є 
одночасно членами обох платформ.  

Окрім веб-сторінки УНП та фейсбук-групи, в 2018 р. наприкінці 2017 р. почала 
діяти  офіційна Фейсбук-сторінка платформи. Вона об’єднана із Фейсбук-групою, 
що діяла з початку роботи УНП, і сукупно вони мають понад 1500 підписників. 

 

8) Поглиблення знань і вмінь членів Платформи 

Члени УНП активно долучалися у 2018 році до заходів, які проводив проект 
«Громадська синергія» з метою поглибити знання та удосконалити навички членів 
Платформ в питаннях, які стосуються аналітичної та адвокаційної діяльності 
громадських організацій, права ЄС та імплементації Угоди про асоціацію. 

Зокрема, члени Платформи були учасниками: 
- Тренінгу з написання аналітичних заявок (4-5 липня), під час якого учасники 

дізналися, як підготувати якісну проектну заявку, за допомогою якої можна 
отримати фінансування для реалізації євроінтеграційних проектів; 

- «Школи громадської синергії» (11-13 липня), покликаної допомогти 
учасникам використовувати можливості, які надає Угода про асоціацію, у своїй 
адвокаційній роботі, краще орієнтуватися в інституційних механізмах та процесах 
виконання Угоди, а також існуючих «вікон можливостей» для громадського 
впливу»; 

- Вебінарі «Право ЄС: просто про складне» (26 вересня); 
- Вебінарі «Угода про асоціацію: просто про складне» (18 жовтня); 
- Тренінгу «Засади виконання Угоди про асоціацію та наближення 

законодавства України до права ЄС» (24 жовтня). 
 
Окрім того, в рамках проекту «Мости Східного партнерства» Рада зовнішньої 

політики «Українська призма» започаткувала серію регіональних просвітницьких 
семінарів, де учасники, діяльність в рамках окремих напрямів Східного 
партнерства, можливості та умови членства в Українській національній платформі 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Перший такий семінар 
відбувся 9 жовтня в Чернівцях. 



12 

 

 

 
 

 
 

 


