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Вибори координатора Робочої групи 2
1) Корявець Максим (ГО «Поліський центр міжнародних та регіональних досліджень»)
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2) Мінкін Ярослав (Молодіжна організація «СТАН»)
Вибори координатора Робочої групи 5
1) Внучко Світлана (Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторнокурортної сфери та готельного господарства)
2) Рой Вячеслав (Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва
України)
3) Рєпін Валерій (Харківська обласна організація професійної спілки підприємців)
4) Хмільовський Віктор (ГО «Спілка орендарів і підприємців України»)

ПРОГРАМНІ ПОЛОЖЕННЯ НОМІНАНТІВ

Вибори Національного координатора УНП
1.
Вдовенко Юрій Станіславович
ГО «Центр транскордонного співробітництва»
Коротка біографічна довідка
Член Керівного комітету, Координатор робочої групи 2 «Економічна інтеграція та зближення
з політиками ЄС» Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 2016-2017 рр.
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Сфери інтересів: європейська інтеграція, транскордонне співробітництво, місцевий
економічний розвиток, публічно-приватне партнерство. Член Громадської ради при
Міністерстві закордонних справ, консультант Офісу розвитку малого та середнього
підприємництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, участь в реформі
місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Кандидат економічних наук,
доцент. Автор понад 90 наукових, аналітичних та популярних праць.
Як Ви бачите свою діяльність на посаді Національного координатора УНП?

Збереження позитивного імпульсу діяльності УНП ФГС СхП в умовах завершення
проекту «Громадська синергія», переведення її на нові рейки роботи в умовах реформування
ФГС СхП. Координація діяльності керівного комітету та робочих груп Платформи,
організаційне забезпечення діяльності Платформи, представлення інтересів Платформи у
ФГС СхП, участь у його роботі, представництво Платформи у відносинах з органами влади
України, країн-учасниць СхП, інституціями ЄС, засобами масової інформації, іншими
зацікавленими особами.

виконання планів діяльності згідно зі Стратегію;

пошук додаткових ресурсів для підтримання діяльності платформи;

встановлення горизонтальних партнерських відносин з іншими національними
платформами ФГС;

збереження зв’язків з стейкхолдерами, встановлення їх потреб в інформаційних
продуктах, що можуть готуватися членами платформи;

посилення активності УНП у ФГС СхП, просування українських питань до його порядку
денного.
Як Ви бачите стратегію розвитку УНП на наступний рік?

завершення виконання Стратегічного плану розвитку УНП на 2017-2020 рр. формування операційного плану на 2019-2020 рр.;

підготовка до оцінки виконання Стратегічного плану розвитку УНП на 2017-2020 рр., та
розробки Стратегії на 2021-2023 рр.;

продовження інформаційних кампаній для нових членів УНП щодо політики СхП, ФГС
СхП, УНП ФГС СхП, популяризація УНП з урахуванням національних та регіональних
особливостей;

формування аналітичних та інформаційних продуктів, що сприятимуть посиленню
інтересу з боку громадян, стейкхолдерів, експертного середовища до УНП та СхП;

посилення експертного та аналітичного потенціалу членів УНП, концентрація на
діяльності тематичних пріоритетів міжурядових платформ та 20 очікуваних досягненнях до
2020 р.;

виконання міжнародного проекту ФГС - Індекс СхП;

започаткування консультацій щодо майбутнього СхП після 2020 р.

2.
Голубовська-Онісімова Ганна Миколаївна
ВЕГО «МАМА-86»
Освіта

Вільний Амстердамський університет (2003-2004 рр., Магістр
управління в галузі охорони навколишнього середовища),
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Українська національна академія мистецтв (1981– 1987, Магістр
архітектури).
Громадська діяльність:

Співзазновниця та наразі голова Координаційної ради
Всеукраїнської екологічної громадської організації “МАМА-86”
Голова Робочої групи 3 Української національної платформи ФГС
СхП
Двічі обиралася координатором міжнародної РГ3 ФГС СхП і була
членом Керівного комітету ФГС СхП
Входила до Координаційної ради Європейського Еко-форуму,
Північного альянсу громадян за сталий розвиток (ANPED),
Комітету кампанії участі громадськості (брала участь у підготовці
тексту Оргуської конвенції та в Оргуському процесі)
Двічі очолювала Громадську раду при Мінприроди
Обиралася заступником
Держатомрегулювання

Голови

Громадської

ради

при

Член Ради з питань торгівлі та сталого розвитку при КМУ
Досвід держслужби:

Радник Міністра охорони довкілля, заступник
департаменту екологічної політики 2001-2003

Директора

Сфера експертизи:

Експертиза з питань екологічної політики та сталого розвитку,
належного
екологічного
врядування,
взаємодії
з
заінтересованими сторонами, участі громадськості в процесі
прийняття рішень та підвищення обізнаності, сталого споживання
та виробництва.

Застосування експертизи: Працювала експертом у проектах технічної допомоги ЄС (2011 –
2018), Канади (2010), СБ (2008-2009), ОЕСР (2004), ПРООН (20022003). Досвід координації та експертиза з підготовки оцінок та
моніторингових звітів, що стосуються тематики «екологічна
політика» та «екологічне врядування», зокрема для 6 країн СхП.
Автор та співавтор наступних аналітичних робіт:




Автор, Громадське лобіювання першочергових рішень влади для підвищення
ефективності екологічної політики: екологічна політика в Україні та громадський
вплив, МАМА-86, Київ, 2007 (укр.);
Співавтор, головний редактор Оцінка політики ССВ (сталого споживання та
виробництва) у західних та південно-кавказьких країнах СЄКЦА, співавтор, МАМА-86,
Київ, 2008 (англ.);
Співавтор, SCP Policies and Initiatives in Eastern Europe and Caucasus Report, EaP GREEN,
UNEP, 2015 (англ.);
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Співавтор, головний редактор, Дві оцінки екологічного врядування у 6ти країнах СхП,
ФГС СхП (2011, 2013, англ.);
Coordinator, co-author of the Environment and Sustainable Development chapter in the
annual European Integration Index of 6 EAP countries in 2012-2018 (EAP CSF, Eng.);
Співавтор звіту з громадської оцінки «Охорона довкілля в Угоді про асоціацію між
Україною та ЄС», ПГС Україна–ЄС, 2017;
Співавтор аналітичної доповіді «Україна в координатах Східного партнерства 20172020 рр.», розділ 16. Довкілля та адаптація до зміни клімату, УНП ФГС СхП, 2017;
Автор Achieving Good Environmental Governance in the Eastern Partnership Countries
(Eng, Ukr), EaP CSF re-granting project, 2018;
Автор «У напрямку належного екологічного врядування: аналіз та рекомендації щодо
дій для України» (укр, англ.), EaP CSF re-granting project, 2018;
Співавтор «Належне екологічне врядування в Україні: відповідність європейським
принципам», компонент ре-грантингу проекту «Громадська синергія», 2018;
Співавтор «Оцінка впровадження Люксембурзької декларації в Україні: належне
екологічне врядування», компонент регрантингу проекту «Громадська синергія»,
2018;
Співавтор звіту «Поступ України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства
до 2020 року», УНП ФГС СхП, 2018.

Пріоритети діяльності Платформи на 2019-2020 роки














Забезпечити збереження здобутків та «м’який» перехід у період суспільних
трансформацій в умовах завершення роботи проекту «Громадська синергія»;
Сприяти глибшій співпраці між робочими групами з дотичних тематик;
Створити систему стимулів для активізації роботи членів груп на базі консультацій з
ними та координаторами;
Продовжити оновлення статутних документів у руслі реформи ФГС, зокрема,
підготувати регламент відбору делегатів від УНП для участі у заходах ФГС;
Працювати для більшої поінформованості про діяльність і взаємодію Платформи з
Координаційним комітетом;
Забезпечити активну участь УНП в консультаціях Єврокомісії щодо майбутнього
Східного партнерства;
Утворити орган в складі УНП з опрацювання скарг і пропозицій відповідно до аналогу
на рівні ФГС;
Координувати представництво Керівного комітету УНП та активних членів РГ з
адвокації різного рівня для забезпечення максимальної ефективності за принципом
«працюють всі»;
Сприяти, відповідно до рекомендацій документу «23 ідеї для вдосконалення Східного
партнерства» інтеграції тематики охорони довкілля та зміни клімату до тематик інших
груп шляхом міжгрупових консультацій;
Забезпечити адвокацію «23 ідей» серед українських посадовців, а також за
допомогою Керівного комітету та Секретаріату ФГС, на рівні інститутів ЄС;
Забезпечити виконання робіт з оцінки 20Х20.
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Вибори Координатора Робочої групи 1 «Демократія, права
людини, належне урядування та стабільність»
Дзундза Ростислав Мирославович
ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», Голова правління
www.bureau.in.ua, rostyslavdzundza@gmail.com
2018 - Засновник Платформи децентралізації соціальних сервісів в країнах Східного
партнерства, що передбачає об'єднану роботу з питань соціального діалогу, розвитку
соціальних сервісів та протидії дискримінації, координатор сектору соціальний Дорадчої
групи зі сталого розвитку, що є тимчасовим консультативно-дорадчим органом створеного
відповідно до статті 299 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Громадської ради при
Міністерстві соціальної політики України та Міністерстві закордонних справ України.
Керівник проекту «Соціальне партнерство заради рівності». Аналіз рівності та
недискримінації на робочому місці та регулювання у сфері доступу до зайнятості, соціальних
послуг та соціального забезпечення в Україні, Молдові, Грузії та Вірменії.
2016-2017 - Координатор проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада»,
підтриманого Представництвом дитячого Фонду ООН (UNIСEF) в Україні, спрямованого на
покращення діяльності окремих територіальних громад (ОТГ) у соціальній сфері, надання їм
методологічної та технологічної підтримки, удосконалення механізмів моніторингу та оцінки
використання коштів у рамках програмно-цільового методу фінансування та Проекту
«Практики роботи Мінсоцполітики із забезпечення рівності жінок і чоловіків на ринку праці в
контексті імплементації відповідних директив ЄС» за підтримки «Громадської синергії»,
співзасновник Коаліції «За рівність у праці», участь в розробці Звіту УС ПГС Україна-ЄС щодо
оцінки результатів окремих положень Угоди про асоціацію в сфері дотримання рівності та
недискримінації в галузі занятості, соціальної політики та праці.
2015-2016 - Керівник проекту «Сильніше разом: новий соціальний діалог у Східному
партнерстві», «Прогресивні реформи, прогресивне громадянське суспільство» Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства та «Громадська підтримка реформи
системи соціальних послуг в Україні; що фінансується Європейським Союзом. Координатор
проекту: «Оцінка процесів реформування соціального сектору в Україні» та «Аналіз
законодавчих та стратегічних документів у сфері соціальної реформи» за підтримки
представництва ЮНІСЕФ в Україні. Експерт ВБО «Час Життя Плюс» що надає всебічну
підтримку для ВІЛ-позитивних осіб.
2014-2015 - Координатор Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, РГ «Зайнятість,
трудові права, безпечні та здорові умови праці, соціальна політика», член громадських рад
Комітету у закордонних справах Верховної Ради України при Міністерстві охорони здоров’я
та Міністерстві соціальної політики України. Експерт Координаційно-експертної ради з питань
соціальної політики Науково дослідницького Інституту праці та зайнятості населення МСП та
НАНУ. Голова правління Бюро соціальних та політичних розробок - об’єднання незалежних
експертів задля реформування соціальної політики України з метою забезпечення соціальної
справедливості та сталого розвитку.
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Стисле бачення можливого внеску в діяльність Робочої групи «Демократія, права людини,
належне урядування та стабільність» Української національної платформи ФГС СхП.
Налагодження регулярних контактів з Платформою громадянського суспільства, іншими
інституціями та ініціативами прописаним в Угоді, зокрема Радою Асоціації та
Парламентським комітетом асоціації метою отримання та донесення позицій щодо
досягнення цілей Угоди, ініціативи ЄС «Східне партнерство», здійснення громадського
моніторингу та оцінки виконання Угоди й інших євроінтеграційних зобов’язань України.
Популяризація діяльності Української національної платформи ФГС СхП та більша
синхронізація співпраці з Форумом громадянського суспільства Східного партнерства
(Брюссель) серед громадянського суспільства України.
Експертна робота: гендерна та антидискримінаційна експертиза законопроектів, прийнятих
на імплементацію УА в частині недискримінації та рівності; експертиза нормативних актів,
наявних у сфері дії Директив Ради ЄС в сфері Свобода, юстиція, права людини. Також аналіз
щодо імплементації Директив в сфері прав людини та рівності, належне урядування та
стабільність, зокрема, законопроектів, що містяться в оновленому Плані заходів з
імплементації Угоди про асоціацію “Україна-ЄС”, прийнятому КМУ 25 жовтня 2017 р., та в
Дорожній карті. Поширення кращих практик імплементації недискримінаційних Директив ЄС
та конвенцій Міжнародної Організації Праці у форматі ЄС+3 (Україна, Грузія, Молдова), також
обговорено можливість їх запровадження в Україні.

Вибори Координатора Робочої групи 2
«Економічна інтеграція та наближення до політик ЄС»
Корявець Максим Анатолійович
ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень»
Коротка біографічна довідка:
Народився 12 червня 1988 року у м. Чернігові. У 2010 році закінчив Чернігівський
державний технологічний університет. Магістр з фінансів, економіст.
З 2010 року до сьогодні працював на різних посадах у ГО "Поліський фонд міжнародних
та регіональних досліджень". Маю багаторічний досвід (більше 8 років) написання та
реалізації проектів. Є одним із засновників та координаторів Асоціації регіональних
аналітичних центрів (мережа аналітичних громадських організацій з представництвом у
кожній області України), якою з 2013 року було реалізовано більше 10 масштабних
дослідницьких проектів. На сьогодні є керівником (Президентом) організації ГО "Поліський
фонд міжнародних та регіональних досліджень" (майже 2 роки). З кінця 2016 року
напрацьовую експертний потенціал у сфері гармонізації цифрових ринків країн Східного
партнерства та ЄС.
Маю дворічний досвід керівництва Робочою групою 2 «Економічна інтеграція і
узгодження з політикою ЄС» УНП ФГС СхП (у 2017 - 2019 роках). За цей період працював над
розробкою плану та напрямків діяльності РГ2. Протягом 2019 року склад РГ2 значно
оновився, а до лав групи вступили 9 нових проактивних ОГС. На сьогодні я є координатором
тематичної підгрупи «Гармонізація цифрових ринків».
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Маю досвід здійснення фандрейзингової, аналітичної, тренерської та організаційної
діяльності.
Бачення діяльності на посаді Координатора Робочої групи 2:
На посаді координатора РГ2 УНП планую здійснювати наступну діяльність:
- робота по напрямах згідно плану, напрацьованого Робочою групою 2 на початку 2019
року;
- загальна координація роботи РГ2 УНП через визначення пріоритетів та можливостей у
здійсненні її діяльності;
- участь у роботі Керівного комітету УНП ФГС Східного партнерства;
- організація та формування порядку денного засідань та публічних заходів РГ2 УНП;
- участь у публічних заходах УНП та РГ2;
- звітування про діяльність РГ2 УНП перед УНП ФГС Східного партнерства та членами РГ2
УНП під час засідань, зустрічей, публічних заходів та поза ними;
- надання необхідної інформації на запит керівних органів (та їх представників) ФГС
Східного партнерства;
- забезпечення комунікації членів РГ2 з координаторами інших РГ та Національним
координатором УНП ФГС Східного партнерства;
- пошук потенційно зацікавлених у входженні до УНП об’єднань громадян, що можуть
привнести користь до роботи ФГС СхП;
- подання у разі необхідності на розгляд Керівного комітету УНП ФГС СхП кандидатур,
що виявили бажання бути включеними до УНП та РГ2;
- організація розробки та прийняття річного плану діяльності РГ2 УНП, забезпечення
його виконання, організація процесу коригування стратегії діяльності РГ2;
- внесення пропозицій на розгляд Керівного комітету УНП ФГС СхП щодо оптимізації та
підвищення ефективності діяльності УНП ФГС СхП.
Бачення стратегії розвитку РГ2 на наступні 2 роки:
Стратегія розвитку РГ2 УНП ФГС Східного партнерства на 2019-2020 роки має бути
спрямована на сприяння та укріплення активної експертної участі її представників у процесах
впливу на економічну європейську інтеграцію України через налагодження та підтримку
ефективного діалогу і співпраці з органами влади, інституціями та організаціями і мережами
громадянського суспільства країн ЄС та Східного партнерства. Важливе місце в даному
питанні посідає підвищення експертного потенціалу членів РГ. Необхідно сприяти цьому
через залучення ОГС до релевантних навчальних заходів з подальшим їх включенням до
експертної бази Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.
На сьогодні у діяльності Робочої групи №2 «Економічна інтеграція та зближення з
політикою ЄС» визначено чотири основні тематичні пріоритети, відповідно до яких було
сформовано чотири тематичні підгрупи:
1) «Регуляторне середовище та розвиток малого і середнього бізнесу»;
2) «Регуляторна політика та транскордонне співробітництво»;
3) «Гармонізація цифрових ринків»;
4) «Економічні зв’язки з Європейським Союзом і регіоном Східного партнерства».
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У 2019 – 2010 роках слід продовжити роботу по даним напрямам, а також напрацювати
нові пріоритети відповідно до пропозицій нових членів РГ2, паралельно виконуючи наступні
дії:
1) Формування оперативних завдань діяльності та визначення першочергових кроків по
їх досягненню;
2) Визначення складу та класифікації ключових стейкхолдерів РГ2 УНП;
3) Визначення основних методів впливу на стейкходлерів РГ2 УНП та очікуваних
результатів від впливу;
4) Продовження формування зовнішньої та внутрішньої комунікаційної політики РГ2
УНП, яка передбачає регламентацію та систематизацію процесів комунікації між членами РГ2
УНП та з Керівним комітетом УНП, РГ2 ФГС СхП та іншими зовнішніми стейкхолдерами;
5) Інформаційна та навчальна підтримка членів РГ2 УНП, відповідно до визначених
потреб.

Вибори Координатора Робочої групи 3
«Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека»
Гаврилюк Руслан Борисович
Національний екологічний центр України
Дата народження: 22.09.1977. Проживаю у м. Київ.
Освіта: вища. 1994–1999 рр. – Київський Національний університет імені Тараса Шевченка,
геологічний факультет. Кваліфікація: магістр гідрогеології та інженерної геології
Кандидат геологічних наук, за спеціальністю «гідрогеологія» (2014). Тема дисертаційних
досліджень присвячена проблемі нафтохімічного забруднення підземних вод на території
України.
Наукова діяльність:
2002–2006 – молодший науковий співробітник, 2006–2015 – науковий співробітник, з 2015 –
по теперішній час – вчений секретар Інституту геологічних наук НАН України.
2015 – по теперішній час – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.162.05.
2017 – вчений секретар секції «Екологія» Комітету державних премій України в галузі науки і
техніки.
Автор більше 75 наукових публікацій, участь у більш ніж 30 наукових та науково-практичних
конференціях.
Громадська діяльність:
з 2012 р. волонтер та експерт Національного екологічного центру України.
2016–2017 – голова Київського місцевого відокремленого підрозділу НЕЦУ «Вітер змін».
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з лютого 2017 – по теперішній час – член Ради Національного екологічного центру України.
з жовтня 2017 – по теперішній час – Голова Національного екологічного центру України.
Як Ви бачите свою діяльність на посаді Координатора Робочої групи?
РГ3 у 2018 р. пройшла важливий етап оновлення. В найближчій перспективі РГ3 має стати ще
більш сильною та спроможною для вирішення стратегічного завдання Національної
платформи – забезпечення можливості участі громадських організацій у формуванні,
реалізації, моніторингу та оцінці порядку денного ініціативи Східного партнерства.
Ключовою метою діяльності у якості координатора Робочої групи в розрізі дворічного циклу,
відповідно до реформи Форуму 2018 р., вважаю посилення РГ3 як через зростання кількості
активних учасників, так і через підвищення експертного потенціалу РГ3. У сфері обов’язків,
як координатора Робочої групи, будуть: організація засідань РГ3, в тому числі розширених чи
спільних з іншими РГ, формування планів діяльності РГ3 та звітування, редагування
листів/звернень тощо, координація зовнішніх контактів, просування спільних рішень РГ3.
Як Ви бачите стратегію розвитку РГ3 на наступний рік?
Стратегічною метою діяльності РГ3 в наступний 1-2 роки вважаю, що має стати посилення
ролі довкільних питань в Національній платформі в цілому, шляхом врахування їх
горизонтальної ролі (кроссекторальності) задля більш ефективного впливу Платформи на
проєвропейські реформи в країні, такі як екологізація секторів економіки, забезпечення прав
громадян в частині доступу до інформації, що стосується довкілля тощо. Задля досягнення
зазначеної мети пропонується зосередитись на вирішенні наступних задач:









Посилення експертного потенціалу РГ шляхом залучення до роботи експертів з
організацій-учасників, а при потребі і сторонніх експертів-консультантів;
Розширення складу РГ, в першу чергу за рахунок організацій-учасників, що
займаються транспортними питаннями;
Підготовка аналітичних документів з найбільш нагальних питань та, на їх основі,
підготовка звернень до органів влади щодо проблемних питань із пропозиціями
щодо їх вирішення;
Продовження практики експертної оцінки проєвропейських реформ в Україні,
зокрема в частині «20 ключових досягнень Східного партнерства до 2020 р» та
визначення пріоритетів діяльності Форуму після 2020 р.;
Посилення зв’язків із регіональними та локальними організаціями;
Просування пріоритетних напрямів діяльності Робочої групи до плану роботи РГ3
Форуму СхП.

Успішність вирішення поставлених задач залежить від комунікацій в рамках РГ3, а також РГ3
з іншими робочими групами Національної платформи та її керівництвом, з законодавчою та
виконавчою гілками влади в Україні , з РГ3 з інших країн Східного партнерства, керівництвом
Форуму, з РГ5 ПГС Україна-ЄС. Тому питанню ефективних комунікацій передбачається
приділити особливу увагу.
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Разом із продовженням практики регулярних засідань РГ3 пропонується посилити
дистанційну (віддалену) роботу для вирішення окремих завдань, підготовки документів.

Вибори Координатора
Робочої групи 4 «Контакти між людьми»
Кульчицький Іван Іванович
ГО «Агенція Європейських Інновацій»
Коротка біографічна довідка
Народився у 1956 році, закінчив у 1977 році Львівський національний університет. Тривалий
час працював на викладацьких та наукових посадах у Львівському національному
університеті. З 2004 року є одним із провідних експертів щодо підготовки науково-технічних
та інноваційних проектів на конкурси Рамкових Програм ЄС. Поточна позиція – керівник
національного контактного пункту програми Горизонт 2020 за напрямком «Інформаційнокомунікаційні технології» та Президент ГО «Агенція Європейських Інновацій», яка є членом
РГ4 УНП з 2011 року. Є також представником від України у програмному комітеті ІКТ
програми Горизонт 2020. Має досвід реалізації більш як 30 міжнародних проектів, в т.ч. 10
проектів у Рамкових програмах ЄС. На даний момент є одним із провідних експертів України
у сфері інноваційного розвитку країни та цифризації суспільно-економічних процесів.

Як Ви бачите свою діяльність на посаді Координатора Робочої групи?
Необхідно більш точно ідентифікувати інтереси і можливості членів групи та зміни у їх
діяльності, які відбулись за останні 2-3 роки. На жаль, зараз значно знизилась активність
членів групи щодо спільної діяльності. Тому доцільно знайти синергію між інтересами членів
групи, їх можливостями та пріоритетами РГ4 та УНП СхП в цілому.
Планую сформувати електронний депозитарій для членів групи з доступом через вебпосилання, активізувати опитування з актуальних питань через систему Doodle, покращити
інформаційний сервіс для членів групи з точки зору доступу до різних грантових
можливостей. Проведення організаційних засідань групи доцільно більш чітко фокусувати
щодо обговорення окремих тематик, тобто поєднати питання обговорення звернень до
державних структур чи міжнародних організацій з обговорення динаміки змін у певних
сферах. Також доцільно покращити рівень співпраці із РГ6 УС ПГС, особливо по питаннях
освіти, молоді та культури.
Як Ви бачите стратегію розвитку РГ4 на наступний рік?
Необхідно наповнити новим змістом визначені пріоритети групи, якими є: 1) Неформальна
освіта та мобільність; 2) Посилення ролі культури для усвідомлення ідентичності та
вирішення конфліктів; 3)Підвищення рівня медіа-грамотності та просування іміджу України;
10

4) Просування громадянської освіти. Одним зі стратегічних напрямків має стати долученість
членів групи до процесів цифризації, які відбуваються в Україні, і які в значній мірі мають
допомогти розвитку контактів між людьми. Група мала б звернути увагу на питання валідації
інформації у мережах Інтернет, особливо у соціальних мережах. І власне тут доцільно
підвищити активність членів групи в соціальних мережах, з тим щоб покращити
міжрегіональну кооперацію і співпрацю між громадськими організаціями України.
Також доцільно підвищити активність членів в англомовному інформаційному просторі.
Буду пропонувати активізувати співпрацю групи з Міністерством освіти і науки України,
Міністерством культури України та Міністерством молоді та спорту.

Вибори Координатора Робочої групи 5
«Соціально-трудова політика та соціальний діалог»
Хмільовський Віктор Мечиславович
ГО «Спілка орендарів та підприємців України»

Біографічна довідка:
Хмільовський Віктор Мечиславович народився 1 вересня 1946 року в сім’ї сільської
вчительки та працівника лісу на Житомирщині в с. Щербатівка Малинського р-ну.
Громадянин України. Освіта вища. У 1963 р. – закінчив Малинський лісотехнікум. У 1973
р. – Українську сільгоспакадемію (інженер лісового господарства). У 1993 р. навчався у
Нотенгамському університеті. Закінчив економічну аспірантуру УкрНДІЛГа. Навчався на
Курсах керівників по Комітеті праці пр. Раді Міністрів СРСР, Кандидат сільськогосподарських
наук. Президентом України за особистий внесок у реформування та розвиток
підприємництва присвоєно звання "Заслужений економіст України". Нагороджений
Почесною Грамотою Кабінету Міністрів за особистий внесок в соціальний захист населення
України, низкою подяк, Почесних грамот та відзнак.Член-кореспондент МКА. Член
Національної спілки журналістів України. Ініціатор утворення у 2003 році та шеф-редактор
всеукраїнського журналу «РоботодавецЬ».
Безперервний стаж 54 роки. Працював майстром воєнлісгоспу; диспетчеромбухгалтером лісгоспзагу; десятником, завгоспом-кладівником та ст. товарознавцем Київської
сплавконтори; служив в РА, студент УСГА; інженер тресту "Київспецлісгосп"; гол. інженер
ліспромгоспу; ст. інженер, гол. спеціаліст та зав. відділом Укрцентрлісоргпраця. Відпов.
секретар журналу. Помічник міністра ліспрому. Директор Берегометського лісокомбінату. Ст.
наук. співробітник НДЕІ. Один з ініціаторів створення, з 1990 р. перший віце-президент-ген.
директор, з 1994 р. президент Спілки орендарів і підприємців України. За участю Спілки
сформовано законодавство про оренду державного майна з викупом, за яким понад 3 млн.
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громадян України стали власниками державного та комунального майна, у тому числі
підприємств харчової промисловості, з переробки сільгосппродукції.
Працював зав. Кафедрою, першим проректором Київського гуманітарного інституту.
Має два свідоцтва на винаходи.
Стояв у витоків формування сторони роботодавців в системі соціального діалогу.
Ініціатор утворення першого в Україні галузевого об’єднання роботодавців – Асоціації
роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України. Є її почесним президентом.
Представляв неодноразово сторону роботодавців на трипартивних зібраннях Міжнародної
Організації Праці в Женеві та Лісабоні. Член громадських рад при ЦОВВ, Київської міської
регіональних рад підприємців, нацради соціального партнерства при Президенті України.
Член координаційної ради з питань підприємництва при Київському міському голові.
СТРАТЕГІЯ РОБОТИ РГ 5 УНП ФГС СхП
Проблеми розвитку
ПРОБЛЕМА, НА ВИРІШЕННІ ЯКОЇ
БУДЕ ЗОСЕРЕДЖЕНА РОБОТА
ПІДГРУПИ
1

2

2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ

Стратегія та цілі функціонування інституцій СД не
ПРОБЛЕМА
АДЕКВАТНОСТІ
враховують актуальні виклики (сталий розвиток,
ІДЕОЛОГІЇ ТА СТРАТЕГІЇ СД
нова індустріалізація та постіндустріальне
ВИКЛИКАМ СЬОГОДЕННЯ
суспільство)
ПРОБЛЕМА ДОВІРИ (соціальний
капітал) як по вертикалі, так і по
горизонталі СД
Незбалансованість
інтересів Монополізація та дискримінація інтересів значної
учасників СД та відсутність частини суб’єктів сторін призводить до зростання
адекватних механізмів їх захисту
недовіри як в середині сторін, так і в СД в цілому.
Відсутність адекватного експертно- Недостатній рівень участі незалежних експертів,
інформаційного забезпечення СД
які користуються загальною високою довірою та
відповідного
забезпечення
об’єктивною
інформацією в рамках переговорного процесу
знижує загальну взаємну довіру сторін
Низький
рівень
соціальної Недотримання сторонами взятих зобов`язань а
відповідальності сторін
також
загальний
рівень
соціальної
відповідальності сторін є низьким
ПРОБЛЕМА ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ
Незбалансований розвиток сторін Відсутність стимулів до самоорганізації суб’єктів
СД
сторін, стимулів до внутрішньої конкуренції,
дискримінація прав та свобод окремих суб’єктів
сторін.
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3.2. Невідповідність
змісту
угод Угоди, які вкладаються ,є застарілими за формою
(генеральна,
галузеві
та та змістом, не враховує специфіку розвитку
регіональні) вимогам сьогодення
економіки
в умовах постіндустріального
суспільства
3.3. Проблема репрезентативності та Визначена концепція репрезентативності є
невирішеність
щодо
участі застарілою,
притаманною
індустріальному
представників
громадянського суспільству
та
не
враховує
специфіку
суспільства у СД (модель «3+1»)
функціонування
бізнесу
в
умовах
постіндустріального суспільства (роль середнього
та малого бізнесу, пріоритетність працівників, які
створюють велику додану вартість).
3.3. Компетентність
учасників Існує дефіцит кваліфікованих переговірників, що
переговорного процесу
потребує відповідної підготовки
4
Недостатня ефективність функціонування НТСЕР;
низька
ефективність
та
представницька
ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ СД
адекватність Спільних представницьких органів
сторін
5.
Фрагментованість впливу інституцій СД
на
політику Уряду; значна частина рішень в сфері
ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНЦІЙ ТА
соціально-економічної
політики
держави
ВПЛИВУ СД
формується та реалізовується поза інститутом
соціального діалогу
6
ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНОНеадекватність змісту ключових законів викликам
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
сьогодення

Місія (довгострокова мета СД):
забезпечення стійкого розвитку на засадах збалансування економічних, соціальних та
екологічних інтересів.
Забезпечення наступних балансів:
1.
«Зростання соціальної відповідальності бізнесу та найманих
працівників – зростання впливу соціальних партнерів на прийняття рішень в рамках
регуляторної та податкової політики»;
2.
«Економічна ефективність (інноваційний розвиток економіки) ––
соціальна справедливість (адекватні соціальні стандарти та розвиток людського
капіталу) – техногенно-екологічна безпека суспільства (стимулювання до
запровадження природоохоронних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій)»;
3.
«Великий бізнес (роботодавці та представники працівників) - середній
бізнес - малий бізнес (з урахуванням економічної та соціальної ролі кожного з
сегментів з відповідним представництвом інтересів кожного сегменту в рамках СД)».
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Середньострокова мета СД:
1) започаткування нової моделі СД з урахуванням положень угоди Україна –ЄС та
необхідності сталого розвитку України;
2) формування соціально відповідальних сторін СД;
3) посилення впливу бізнесу (сторони роботодавців), профспілок та інститутів
громадянського суспільства на прийняття рішень в сфері соціально-економічної політики;
4) формування якісного «соціального капіталу» сторін СД;
5) удосконалення інституційної спроможності та нормативно-правового забезпечення
соціального діалогу;
6) дотримання ратифікованих Україною конвенцій МОП та інших міжнародних
документів в сфері діалогу уряду, бізнесу та громадянського суспільства.
Короткострокова мета СД (стратегічний план РГ№5 на 2017-2019 р.р.):
1) сприяння формуванню адекватної вимогам сьогодення ідеології СД;
2) сприяння удосконаленню системи інформаційного взаємообміну між сторонами СД, а
також науковими, дослідницькими та експертними інституціями, зростання взаємної довіри
сторін СД (сприяння створенню Єдиного інформаційного простору соціального діалогу в
Україні (ЄІПСД);
3) посилення просвітницької роботи в сфері соціального діалогу, насамперед на
регіональному та місцевому рівні;
4) посилення мотивації до самоорганізації сторін, їх участі у СД всіх рівнів;
5) сприяння удосконаленню структури та змісту Генеральної, регіональних та галузевих угод
відповідно до нової ідеології СД;
6) сприяння удосконаленню управління СД (НТСЕР) в цілому та окремих сторін зокрема
(СПО);
7) сприяння удосконаленню (підготовка проектів змін та доповнень до діючих законів)
законодавства в сфері СД.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОБОТИ РГ5
Компонент 1. Дослідження та аналіз
1. Дослідження кращих світових практик СД, розробка рекомендацій впровадження
в Україні.
2. Аналіз (загальний та секторальний) стану та проблем розвитку СД в Україні.
3. Проведення опитувань соціальних партнерів з метою виявлення «слабких місць»
та розробка рекомендацій щодо їх подолання.
Компонент 2. Ефективні комунікації (формування ЄІПСД) та «вирощування»
соціального капіталу
1. Формування баз даних з проблематики СД (законодавство, іноземний досвід,
наукові публікації та дослідження) та їх експертна оцінка.
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2. Організація та проведення on-line- обговорень, вебінарів, інтернет - конференцій
щодо підвищення обізнаності в сфері СД.
3. «Паблік рилейшнз» діяльності підгрупи та РГ5 через партнерські ЗМІ.
4. «Вирощування» соціального капіталу в сфері СД шляхом формування широкої
коаліції партнерських організацій (зокрема,ВНЗ, НДІ, експерти тощо) щодо розробки
та реалізації стратегії РГ5.
5.Забезпечення ефективної інформаційної взаємодії між соціальними партнерами,
громадянським суспільством та науково-експертною спільнотою щодо вирішення
проблем СД (див. табл..1).
Компонент 3. Інституційні зміни
1. Опрацювання реалістичної та науково-обгрунтованої моделі участі громадських
організацій в соціальному діалозі «модель «3+1» в контексті започаткування
публічного діалогу;
2. Опрацювання реалістичної та науково-обгрунтованої моделі інституту незалежних
експертів в рамках СД.
3. Модернізація структури та змісту Генеральної та інших видів угод; збалансування
економічної, соціальної та екологічної складової СД.
4. Рекомендації

щодо

необхідності

удосконалення

СД

на

галузевому

та

регіональному рівні (зокрема, доцільність запровадження Агенцій соціального
діалогу на регіональному рівні)
Компонент 4. Нормативно-правове забезпечення.
1. Розробка, обговорення та лобіювання змін до Законів України «Про соціальний
діалог в Україні» та «Про організації роботодавців та їх об’єднання, права і гарантії
їх діяльності»
2. Матриця дій в РГ5
Етапи
реаліза
ції

Дослідження
та аналіз

Інформаційнопросвітницький
компонент
(ЄІПСД)

Соціальний
капітал

Інституційні
зміни

Нормативноправове
забезпечення

Етап 1.

Дослідження та
систематизація
іноземних
практик СД

Розробка
структури та
формування баз
даних з СД.

Залучення
партнерських
організацій до
роботи

-

-

Підписання
меморандумів
про співпрацю
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з ВНЗ, НДІ,
експертами
щодо участі у
реалізації
плану дій
Етап 2.

Етап 3.

Опрацювання
рекомендацій
щодо
застосування
міжнародного
досвіду в
Україні.

Інформаційне
наповнення
ЄІПСД;

Проведення
аналізу
(експертне
опитування,
соціологія)
стану СД в
Україні (в
окремих
секторах,
регіони).

Проведення

Започаткування
online-обговорень
проблем СД

Створення
окремих
робочих груп (6
груп відповідно
до табл. 1)

Презентація
вебінарів та і-нет - результатів
роботи РГ
конференцій

Розробка
відповідних
документів
(моделей)
(див.
Компонент
4).

Підготовка
пропозицій
щодо
внесення змін
до
законодавств
а в сфері СД
(зокрема,
закон України
«Про
соціальний
діалог»

Широке
розповсюджен
ня
напрацьованих
результатів на
міжнародному,
регіональному
та місцевому
рівнях

Проведення
широкого
громадськог
о
обговорення
запропонова
них
моделей, їх
удосконален
ня

Проведення
широкого
громадського
обговорення
запропонован
их змін, в
тому числі з
урахуванням
результатів
фокус-груп

Сформовано

Лобіювання

Лобіювання

щодо підвищення
обізнаності

в

сфері СД;
Проведення
постійній

на

основі

on-lineобговорень
(мозкових
штурмів)
проблемних
питань в сфері СД
Етап 4.

Етап

Фокус-групові
та експертні
опитування з
окремих
питань
законодавства
в сфері СД

Результати

-//-

Започаткована та
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5.Кінце
вий
продукт

проведеної
аналітичної
роботи активно
використовуют
ься при
підготовці
нормативноправових
документів,
опрацьованих
інституційних
змін, в рамках
просвітницької
роботи та є
основою
створення
ЄІПСД.

успішно
функціонує
постійно діюча
інформаційну
платформа, яка
сприяє
ефективному
інформаційному
взаємообміну між
зацікавленими
учасниками в
сфері СД

«ядро»
соціального
капіталу в сфері
СД на
національному
та інших рівнях,
яка готове до
активного
лобіювання та
просування
змін в сфері СД.

започаткува
ння
(врахування)
запропонова
них та
узгоджених
моделей

прийняття
узгоджених
змін на
політичному
рівні
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