4. Реєстр членів Української національної платформи Форуму громадянського
суспільства Східного партнерства (за підсумками перереєстрації членства)
Назва організації
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ПЕРЕРЕЄСТРУВАЛИСЯ
Робоча група 1 “Демократія, права людини, належне управління і стабільність”
(46 організацій)
1. Академія стратегічних досліджень
2. Благодійний фонд “Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки” / БФ
“ІДСБ
3. БФ “Творчий центр ТЦК”
4. Бюро гендерних стратегій і бюджетування
5. ВГО “Демократична дія”
6. ВГО “Магнолія”
7. Вінницька громадська організація “Інформаційно-просвітницький центр “ВІСЬ”
8. Вінницький обласний осередок Міжнародної громадської організації “УкраїнаПольща-Німеччина”
9. ГО “Детектор медіа”
10. ГО “Громадський холдинг “Група впливу” (ДОО КВУ)
11. ГО “Європа без бар’єрів”
12. ГО “Європейський рух України”
13. ГО “Життя спочатку”
14. ГО “Жіночий антикорупційний рух”
15. ГО “Інститут громадських стратегій”
16. ГО “Львівське Ставропігійське Братство”
17. ГО “Квадрівіум”
18. ГО “Небайдужі”
19. ГО “Точка опори”
20. ГО “Центр “Жіночі перспективи”
21. ГО “Центр міжнародної безпеки і стратегічних студій” (ЦМБСС)
22. ГО “Центр стратегічного партнерства”
23. Громадська організація “Фундація “Відкрите суспільство”
24. Громадська спілка “Агенція місцевої демократії Дніпропетровської області”
25. Донецька обласна громадська організація “Народний контроль”
26. Жіночий консорціум України
27. Закарпатська професійна асоціація жінок-освітян “Перспектива”
28. Інститут Євро-Атлантичного cпівробітництва
29. Інтерньюз-Україна
30. Лабораторія законодавчих ініціатив
31. МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я
32. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД)
33. Правозахисна організація “Права людини”
34. Рада зовнішньої політики “Українська призма”
35. Сіверський інститут регіональних досліджень
36. Сприяння міжкультурному співробітництву
37. Український незалежний центр політичних досліджень
38. Фонд “Демократичні ініціативи” ім. І.Кучеріва
39. Фундація DEJURE
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40. Центр глобалістики “Стратегія ХХІ”
41. Центр “Доброчин”
42. Центр європейських та трансатлантичних студій
43. Центр “Нова Європа”
44. Центр політико-правових реформ
45. Центр прав людини “Древо життя”
46. Чернігівський центр прав людини

Робоча група 2 «Економічна інтеграція та узгодження з політиками ЄС»
(17 організацій)
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Всеукраїнська федерація споживачів “Пульс”
ГО “Буковинська агенція регіонального розвитку”
ГО “Енергійна країна”
ГО “Інститут регіонального розвитку”
ГО “Легкий бізнес”
ГО “Регіональний центр євроінтеграційних проектів”
ГО “Центр економічної стратегії”
Громадська організація протидії корупції “Майдан-Захід”
Громадська спілка “Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини”
Громадська спілка “Центр розвитку інновацій”
ГЦ “Ділові ініціативи”
Європейська бізнес-асоціація
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень
Рада молодих вчених
Українська асоціація венчурного капіталу та прямих інвестицій
Центр транскордонного співробітництва

Робоча група 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека»
(16 організацій)
64. Благодійна організація “Інтерекоцентр”
65. Благодійний фонд “Майбутнє наших дітей – наша спільна мета”
66. ВГО “Національний екологічний центр України” (НЕЦУ)
67. Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86»
68. ГО “Асоціація велосипедистів Києва”
69. ГО “Гарні справи”
70. ГО “Екоклуб”
71. ГО “Європейсько-українське енергетичне агентство”
72. Громадська Організація “Агрікола”
73. Громадська організація “Центр розвитку туризму та збереження екології “Збережи
світ”
74. Діксі Груп
75. Екологічний клуб “Край”, Тернопільський обласний відокремлений підрозділ НЕЦУ,
Міжнародна асоціація охоронців річки Дністер “Eco-Tiras”
76. Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина”
77. Міжнародна благодійна організація “Інформаційний центр “Зелене досьє”
78. Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”
79. ХОГО “Регіональна рада підприємців”
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Робоча група 4 «Контакти між людьми» (18 організацій)
80. Вінницький регіональний центр інформації “Креатив”
81. ГО “Агенція європейських інновацій”
82. ГО “ЕдКемп Україна”
83. ГО “Молодіжна організація “СТАН”
84. ГО “Центр розвитку Пангея Ультіма”
85. ГО “Українська асоціація студентів”
86. Громадська організація “Філософія серця”
87. Громадська спілка “Всеукраїнське об’єднання освітян і науковців”
88. Європейська молодь України
89. Житомирська обласна громадська організація “Асоціація об’єднаних мистецтв”
90. Жіноча благодійна організація “Наші візії”
91. Інститут соціокультурного менеджменту
92. Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр “Європейський клуб”
93. ЛМГО “Центр культурного менеджменту”
94. Міжнародна благодійна організація “Партнерство “Кожній дитині”
95. Міжнародна ГО “Реформація”
96. Молодіжна альтернатива
97. Професійна спілка працівників лісового господарства України

Робоча група 5 “Соціально-трудова політика та соціальний діалог”
(25 організацій)
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Академія моніторингу і експертизи
Бюро соціальних та політичних розробок
ВГО “Перша Всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба”
Всеукраїнська незалежна професійна спілка “Захист праці”
Всеукраїнська професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторнокурортної сфери та готельного господарства
Всеукраїнська професійна спілка “Столиця-Регіони”
Всеукраїнська федерація роботодавців в сфері туризму України
ГО “Український центр соціальних реформ”
ГО “Харківська міська організація Академії культурної спадщини українського
козацтва”
ГО «Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив»
Інститут політичних та соціально-економічних досліджень
Конфедерація вільних профспілок України
Об’єднання профспілок «Всеукраїнський альянс профспілок»
Професійна спілка працівників вільного підприємництва України
Професійна спілка працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів
місцевого самоврядування України
Профспілка “Наше право”
Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів
України
Профспілка працівників оборонної промисловості України
Профспілкова організація працівників малого,середнього бізнесу та плавскладу
“Єднання” Дніпропетровської області
Спілка орендарів і підприємців України (СОПУ)
Територіальне об’єднання організацій профспілок Національного форуму
профспілок Україна в Запорізькій області
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119. Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва
України
120. Федерація профспілок України
121. Харківська міська організація профспілки підприємців
122. Харківська обласна організація професійної спілки підприємців

Назва організації
ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ НЕ ПЕРЕРЕЄСТРУВАЛИСЯ
Робоча група 1 “Демократія, права людини, належне управління і стабільність”
(37 організацій)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Асоціація агенцій регіонального розвитку України
Асоціація адвокатів України
Асоціація європейських журналістів
Благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд “Український дім”
ВГО “Всеукраїнський центр правової допомоги “Громадський Захисник”
Всеукраїнська громадська організація “Асоціація сприяння самоорганізації
населення”
7. ГО “Всеукраїнський інститут євразійських досліджень та сходознавства”
8. ГО “Партнери цифрового правозахисту”
9. ГО “Резус”
10. ГО “Хмельницька ініціатива”
11. ГО «Центр громадської активності “Результат”
12. Громадська організація “Центр правових та політичних досліджень “СІМ”
13. Громадська організація “Запорізька правозахисна ліга “Універсал”
14. Громадська організація інвалідів “Родина”
15. Громадська спілка “Асоціація управителів житла”
16. Громадська спілка“Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та
міста Києва”
17. Закарпатська асоціація територіальних громад
18. ІАЦ “Громадський простір”
19. Ініціативна група переселенців з Донеччини
20. Інститут демократичних перетворень
21. Інститут демократії імені Пилипа Орлика
22. Інститут світової політики
23. Інформаційно-консультативний жіночий центр
24. ЛОО ВГО “Громадянська мережа ОПОРА”
25. Міжнародна громадська організація «Україна-Польща-Німеччина”
26. Міжнародний аналітичний центр права
27. Острозька міська громадська організація “Школа політичної аналітики “Поліс”
28. Профспілки “Солідарність”
29. Союз організацій інвалідів України
30. Товариство “Український народний дім в Чернівцях”
31. Українська асоціація оцінювання
32. Українська світова спілка професійних учителів
33. Українське юридичне товариство
34. Форум молодих дипломатів
35. Форум народів України
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36. Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу
37. Чернівецька обласна організація Всеукраїнської громадської організації
“Громадянська мережа “ОПОРА”

Робоча група 2 “Економічна інтеграція та узгодження з політиками ЄС”
(12 організацій)
38. ВГО “Українська стратегія”
39. ГО “Агро-екологічна сертифікація Київщини”
40. ГО “Аналітичний центр “Бюро економічних та соціальних досліджень”
41. ГО “Асоціація економічного розвитку Коломийщини”
42. ГО “Дослідницький центр соціальних технологій”
43. ГО “Європейська столиця майбутнього”
44. ГО “Регіональний аналітичний центр”
45. ГО “Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу “Фортеця”
46. Міжнародна асоціація інституцій регіонального розвитку “МАІРР”
47. Торгово-промислова палата України
48. Український центр європейської політики
49. Центр досліджень південноукраїнського прикордоння

Робоча група 3 “Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека”
(15 організацій)
50. ГО “Добропільський центр молоді “ДОБРО”
51. ГО “Клуб “Вавілон”
52. ГО “Східно-Європейська академія наук”
53. ГО “Управління нової генерації”
54. ГО “Експертна Платформа з енергоефективності”
55. Громадська організація “Товариство учасників руху”
56. Громадська Спілка “Програма відродження та інтеграції сходу України “Донбас”
57. Громадська спілка “Фонд розвитку та інновацій ЖКГ”
58. Дніпропетровська обласна організація Українського товариства охорони природи
59. Інститут біології тварин НААН
60. Українська екологічна асоціація “Зелений світ”
61. Хмельницька обласна організація Українського товариства охорони природи
62. Центр партнерства та інновацій “Синергія”
63. Чорноморське відділення Української екологічної Академії наук
64. Centre for BLENDED VALUES Studies

Робоча група 4 “Контакти між людьми” (26 організацій)
65. Академія української преси
66. Антикорупційна кампанія “Чисті Виші”
67. Вінницька обласна громадська організація “Громадська студія”
68. Вінницька обласна організація всеукраїнського фізкультурно- спортивного
товариства “Колос”
69. ВОО “Суспільна служба України”
70. Всеукраїнська громадська організація “Громадська палата України”
71. ГО “Енергійна країна”
72. ГО “Європейський вибір”
73. ГО “Регіональний аналітичний центр”
74. ГО “Сеньйори України”
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75. ГО “Фундація європейского розвитку української молоді”
76. ГО ”Інститут партнерства та сталого розвитку”
77. Громадська організація “Центр Поділля-Соціум”
78. Громадський сектор Євромайдану
79. Дипломатичний бізнес-клуб
80. Житомирська обласна молодіжна громадська організація “Сучасний формат”
81. Інститут консолідації і партнерства
82. Інститут суспільних ініціатив
83. Калуська філія Союзу українок
84. КМГО “Фонд розвитку громади”
85. Львівська обласна правозахисна громадська організація “Народна солідарність”
86. Національна Скаутська Організація України – “ПЛАСТ”
87. Полтавський центр сім”ї “Родиний дім”
88. СБФ “Відродження”
89. Спілка молодіжних організацій Вінниччини (СМОВ)
90. Центр європейських ініціатив

Робоча група 5 “Соціально-трудова політика та соціальний діалог”
(15 організацій)
91. Всеукраїнська профспілка “Народна солідарність”
92. Всеукраїнська профспілка працівників і підприємців торгівлі, громадського
харчування та послуг
93. Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців “Федерація роботодавців
агропромислового комплексу та продовольства України”
94. Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців санаторно-курортних та
оздоровчих закладів
95. Всеукраїнське об’єднання солідарності трудівників ВОСТ “ВОЛЯ” (ВОСТ)
96. Всеукраїнський благодійний фонд “Коаліція ВІЛ-сервісних організацій”
97. Всеукраїнський конгрес профспілок
98. ГО “Фундація “Вища школа професійної політики”
99. ГО “Центр соціального лідерства
100. Громадська організація “Трудові ініціативи”
101. Професійна спілка робітників морського транспорту України
102. Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості України
(Атомпрофспілка України)
103. Профспілка працівників освіти і науки України
104. Соціальний рух
105. Центр соціальних і трудових досліджень
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