
червень 2019 – жовтень 2020

Діяльність Української 

національної платформи

Проєкт «Підтримка діяльності 
УНП ФГС СхП» фінансується 
Форумом громадянського 
суспільства Східного партнерства 
та Європейською Комісією



Загальний контекст

• Завершення циклу Східного 
партнерства 2020

• Завершення проєкту 
“Громадська синергія”

• Щорічна асамблея Форуму 
громадянського суспільства 2019

• COVID - 19



Міжнародний вимір

• Консультації щодо Східного партнерства після 
2020 року

• Формат А3 (країни-підписанти Угод про 
асоціацію: Грузія, Молдова, Україна)

• 23 ідеї громадянського суспільства щодо 
майбутньої політики після 2020 року

• Ре-грантинг Форуму громадянського 
суспільства: 9 (4 головні виконавці) з 11

• Засідання Керівного комітету ФГС СхП, 
робочих груп, тематичних панелей, платформ, 
воркшопи, конференції тощо

• Заяви Керівного комітету ФГС СхП

• Підтримка життєздатності та стійкості 
громадянського суспільства СхП 



Аналітична діяльність

• Моніторинг «20 очікуваних досягнень до 
2020 року»

• Євроінтеграційні зобов’язання політичних 
партій: аналіз виборчих програм

• Рекомендації до позиційної книги УОЄЄІ 
«Європейська та євроатлантична 
інтеграція» 

• Аналітичні тематичні огляди

• Конкурс аналітичних доповідей ФГС СхП



Інформаційна діяльність

• Діяльність робочих груп (окремі звіти)

• Інформаційні бюлетені, EaP Think Bridge 

• Зустрічі з журналістами

• Публічні заходи (10 років Східного партнерства: від 

досягнень до майбутнього; Суддівське врядування в країнах 
Східного партнерства: Україна, Грузія, Молдова; Розвиток 
гідроенергетики України - громадський аналіз в контексті 
євроінтеграційних процесів; Громадське стимулювання 
запуску європейської процедури оцінки впливу на довкілля в 
Україні; Розвиток інноваційних екосистем: роль та значення 
інтеграційних платформ за участю бізнесу, влади, науки та 
громадського сектору тощо)

• Конкурс ініціатив від членів Української 
національної платформи (9 з 14)



Адвокаційна діяльність

• Cпільна декларація громадських платформ України, 
Грузії та Молдови щодо співпраці у прагненні до 
євроінтеграції

• Меморандум про співпрацю Платформ 
громадянського суспільства Грузії, Молдови та 
України 

• Участь у консультаціях ЄС щодо майбутнього СхП 

• Зустрічі з Віце-прем’єр-міністром з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції та 
профільним Комітетом ВРУ

• Консультації та спільні засідання з УС ПГС

• Позиції та заяви (до політичних партій напередодні 
виборів до Парламенту, щодо саміту Україна-ЄС, 
щодо майбутнього Східного партнерства в контексті 
консультацій ЄС, щодо ситуації в Білорусі)




