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Діяльність Робочої групи 1 «Демократія, права людини, належне 

управління і стабільність»  
Координатор: Ірина Сушко 

 

Засідання Робочої групи 1 

За звітній період членами групи було організовано і проведено два засідання. 

Перше відбулось 20 грудня 2019 року. Порядок денний засідання включав обговорення 
візії  майбутнього Східного партнерства. Окрім цього, було обговорено ключові результати 
структурованих консультацій ЄС 2019 року та диференційований підхід у рамках ініціативи 
«Східне партнерство». Учасники засідання приділили увагу питанню щодо змін, на які очікує 
громадянське суспільство від нового формату у відносинах з ЄС. Були розглянуті та обговорені 
наступні програмні документи: 

·         Спільна декларація громадських платформ України, Молдови і Грузії про співпрацю на 
шляху європейської інтеграції 

·         Спільний меморандум громадських платформ Грузії, Молдови та України 

·         Спільна заява міністрів закордонних справ України, Грузії і Молдови щодо майбутнього 
Східного партнерства  

Разом з цим, члени групи обговорили результати Щорічної Асамблеї ФГС СхП та відображення 
пошуку нових форматів Східного партнерства у роботі Асамблеї 

·      Декларація 11-ї Асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства: 
об’єднуючи зусилля для взаємної співпраці (версія російською); 

·      Статут ФГС СхП (англ., рос.) 

·      Заява Керівного комітету ФГС СхП проти російської агресії та захисту прав людини на 
окупованих територіях Грузії, Молдови та України; 

·      Перемога українського проекту (головна організація-виконавець – Національний 
екологічний центр України) серед проектів регрантингу ФГС СхП; 

·      Side events, ініційовані Українською національною платформою ФГС СхП. 

23 вересня 2020 року в онлайн режимі відбулось засідання РГ1 «Демократія, права людини, 
належне урядування та стабільність» УНП СхП 

Члени РГ1 обговорили наступні питання: 

·         Порядок денний Форуму Східного Партнерства: новини та пропозиції. 

·         Проблематику реалізації плану діяльності групи на 2020-2021 роки 

·         Обмін думками та активностями: над чим працюють члени групи та які можливості існують 
для підтримки роботи організацій – членів УНП і групи 

·         Очікування України від саміту Україна-ЄС, пропозиції групи.  

Членами РГ1 було обговорено можливість підтримки своїх колег з Білоруської платформи 
громадянського суспільства, що беруть участь у масових протестах у Білорусі після 
президентських виборах. За результатами обговорення було прийнято рішення організувати он-
лайн засідання  з колегами з Білоруської національної платформи з метою обговорення ситуації 
з протестами після виборів. Також підтримано пропозицію учасників засідання підняти питання 

https://www.civic-synergy.org.ua/news/pid-chas-forumu-asotsiatsij-uhvaleno-spilnu-deklaratsiyu-gromadskyh-platform-ukrayiny-gruziyi-ta-moldovy-shhodo-spivpratsi-u-pragnenni-do-yevrointegratsiyi/
https://www.civic-synergy.org.ua/news/pid-chas-forumu-asotsiatsij-uhvaleno-spilnu-deklaratsiyu-gromadskyh-platform-ukrayiny-gruziyi-ta-moldovy-shhodo-spivpratsi-u-pragnenni-do-yevrointegratsiyi/
http://eap-csf.org.ua/spilniy-memorandum-gromadskih-platform-gruziyi-moldovi-ta-ukrayini/
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/76418-ministri-zakordonnih-sprav-ukrajini-gruziji-ta-moldovi-vistupajuty-za-diferencijovanij-pidkhid-u-ramkah-iniciativi-jes-skhidne-partnerstvo?fbclid=IwAR0B91MiJAhV60TwC-cn5kJ5K1wXCLJVyjRfqzvpQEX3dPZGzdc3diIhZto
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/76418-ministri-zakordonnih-sprav-ukrajini-gruziji-ta-moldovi-vistupajuty-za-diferencijovanij-pidkhid-u-ramkah-iniciativi-jes-skhidne-partnerstvo?fbclid=IwAR0B91MiJAhV60TwC-cn5kJ5K1wXCLJVyjRfqzvpQEX3dPZGzdc3diIhZto
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Declaration-of-EaP-CSF-AA_final.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Declaration-of-EaP-CSF-AA_final.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Declaration-of-EaP-CSF-AA_final_rus.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Statute-final-version-06122019.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Statute-final-version-06122019_rus_final.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-SC-Statement-on-Russian-aggression.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-SC-Statement-on-Russian-aggression.pdf
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про необхідність запрошення членів УНП СхП на зустрічі високого рівня партнерів з ЄС. Члени 
Платформи мають доносити альтернативні думки щодо ситуації з реформами в країні та стану 
справ у сфері європейської інтеграції. Учасники засідання схвально відгукнулись щодо 
пропозиції членів РГ1 підготовки візійного бачення розвитку СхП на основі 20-ти досягнень 
Східного Партнерства. 

Учасники засідання обговорили пріоритетні питання діяльності Платформи, зокрема члени РГ1 
звертали увагу на різні напрямки державної політики, що потребують аналізу та підтримки з 
боку членів групи. Особливої уваги, на думку членів РГ1 потребує підтримка Стамбульської 
конвенції, а також вивчення впливу GOVID-19  на поточну політичну та безпекову ситуацію, 
міграційні потоки, процес розвитку суспільства. 

Учасники засідання також піднімали питання про стан справ у партнерстві між Україною-
Молдовою-Грузією, зокрема щодо спільних планів на майбутнє. Було запропоновано підготувати 
спільні заяви разом з партнерами, щоб не замикатись на процесах Угоди про асоціацію з ЄС 
всередині країни, а розглядати їх у порівняльному контексті. Також учасники засідання звернули 
увагу присутніх на потребу у створенні експертної групи в рамках Угоди про асоціацію з ЄС та 
збільшенню можливостей з інформування громадян про переваги УА. 

 

Громадська активність членів РГ1 в рамках ФГС СхП 

Внаслідок масових протестів у Білорусі внаслідок президентських виборів 9 серпня 2020 року, 
було запроваджено роботу Моніторингової місії. Керівник місії – член РГ 1 Геннадій Максак 
(Рада зовнішньої політики «Українська призма». Члени Моніторингової місії підготували свій 
звіт, в якому представили свої спостереження за різними стадіями виборчого процесу та аналізом 
можливого розвитку ситуації.  Також експерти Моніторингової місії ФГС СП розробили ряд 
рекомендацій, щодо виборчої реформи в короткостроковій та довгостроковій перспективі, 
зокрема положення громадянського суспільства і умов для роботи.  За посиланням  рекомендації 
Моніторингової місії в Білорусі щодо політичних та суспільних подій після президентських 
виборів, 1 вересня 2020. Експерти Робочої групи взяли участь у підготовці секторального аналізу 
20-ти досягнень Східного Партнерства 2019 и 2020.   

 

Результати конкурсу ініціатив РГ1 УНП 

Для моніторингу і координації роботи проєкту «Підтримка діяльності УНп ФГС СхП»  створена 
Наглядова Рада.   

Функції Наглядової ради – здійснювати загальний нагляд за перебігом проекту «Підтримка 
діяльності УНП ФГС СхП», обирати разом з Керівним комітетом УНП ініціативи від членів УНП 
на отримання проектної фінансової підтримки, а також контролювати виконання ініціатив 
членів УНП. Від РГ 1 до Наглядової ради увійшли Жданова Ірина і Юлія Савельєва. В рамках Рг1 
були підтримані наступні ініціативи: 

1.      Міжнародні конфлікти на території країн Східного Партнерства : яка роль ЄС?. Виконавець: 
«Рада зовнішньої політики «Українська призма» 

2.      Забезпечення участі громадськості в адвокації ратифікації Стамбульської конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. В рамках 
ініціативи планується розробка пропозицій щодо шляхів з подолання у сфері насильства щодо 
жінок та гендерно-зумовленого насильства. Буде залучено досвід членів Грузинської 
Національної платформи СхП.  Виконавець : «Бюро соціальних та політичних розробок». 

https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaPCSF-Monitoring-Mission-recommendations-Belarus-political-societal-developments-elections.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaPCSF-Monitoring-Mission-recommendations-Belarus-political-societal-developments-elections.pdf
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3.       Аналіз і моніторинг інформаційної політики українського уряду в контексті права на 
свободу пересування (перетин кордону України та лінії розмежування). В рамках ініціативи 
планується проаналізувати джерела і канали, якими доноситься до громадян інформація про 
режим подорожування, чи існує можливість зворотного зв’язку, адже значна кількість випадків 
не має однозначного тлумачення у нормах перетину. За результатами аналізу буде підготовлено 
рекомендації щодо компетентного та неупередженого інформування громадян. Виконавець:  ГО 
«Європа без бар’єрів» .   

 

Напрямки, які представники РГ1 визначили для підготовки аналітичних 
документів 

Оцінка можливостей існуючої системи соціального захисту реагувати на кризові ситуації 

Гендерний аналіз ситуації, що склалася в Україні, у зв"язку з пандемією COVID-19. 

Моніторинг та оцінка чинної урядової політики, середньострокових планів КМУ у сферах 
екологічної, соціальної та економічної політики з метою ідентифікації проблем узгодженості 
політичних цілей, показників результативності політики, інституційної  взаємодії між 
міністерствами, від яких залежить успішність політики сталого розвитку.  

Рекомендації щодо ефективних алгоритмів спільного реагування ЄС та країн СхП на можливі 
гуманітарні кризи. 

Рекомендації щодо посилення ролі ЄС у запобіганні та розв'язанні конфліктів у регіоні СхП. 

Рекомендації щодо посилення інформаційної присутності ЄС у країнах СхП. 

Можливі шляхи вироблення ефективних запобіжників незворотності реформ у країнах СхП. 

Експертна співпраця за антикризовою програмою щодо належного врядування за 
євроінтеграційним вектором. Пріоритети допомоги вразливим категоріям населення. 

  

Засідання РГ 1 ФГС 8-12 червня 2020 року 

В рамках засідання РГ1 відбулись політичні дебати щодо свободи ЗМІ під час кризи COVID-
19.  Криза COVID особливо негативно позначилася на місцевих, регіональних та незалежних ЗМІ, 
доходи від реклами яких різко впали, а доступ до цифрової роботи часом обмежений. 

У широкому медіа-секторі доступ до повної та достовірної інформації був особливим викликом: 
з одного боку, ряд урядів повільно реагували на запити ЗМІ про інформацію або надавали 
неповну та часом неоднозначну інформацію, тоді як з іншого боку, відверта дезінформація про 
пандемію здебільшого зарубіжних джерел охопила соціальні мережі та Інтернет-ЗМІ. В умовах 
цих труднощів виникла низка механізмів підтримки. 

Деякі з них - це заходи знизу вгору, пов’язані з нарощуванням потенціалу (наприклад, шляхом 
обміну передовою практикою щодо збору коштів та монетизації вмісту) та підвищення 
обізнаності щодо насильства в міліції, тяжкого становища журналістів-розслідувачів та 
конкретних проблем, з якими стикаються окремі підгалузі, такі як радіо. Інші заходи є більш 
«зверху вниз», що вимагає узгоджених зусиль лобіювання.  

 

Діяльність членів групи  

На протязі вересня-жовтня 2020 р. експерт НЕЦУ Козловська Марина Віталіївна (керівник 
Громадської спілки «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста 
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Києва», умовний член РГ1 УНП, організація перебуває в стані перереєстрації) брала участь в 
засіданнях Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом та обговоренні 
порушених законодавчих ініціатив і стану їх виконання з експертними спільнотами та 
громадянським суспільством); спільно з партнерськими організаціями «ЕРЛАЙТ» та 
«Український центр демократичного суспільства» (що готуються до подання заявок на вступ до 
УНП) з травня 2019 р. і до п. ч. здійснювала експертизу стану виконання зобов’язань української 
сторони щодо дотримання прав людини стосовно ВПО та постраждалих в ході збройного 
конфлікту на Сході України осіб, надавали інформаційні матеріали та брали участь у засіданнях 
Гуманітарної місії ООН, а також спеціалізованих кластерів з гуманітарної допомоги, готували 
обґрунтування та оцінку відповідності до міжнародних правових норм законодавчих і 
нормативно-правових ініціатив різних гілок влади щодо захисту та підтримки постраждалих 
категорій громадян; аналізували інноваційні інструменти реабілітації осіб з інвалідністю та 
оцінки матеріальних збитків громадян на східних територіях, а також супутніх довкільних загроз 
на територіях перебування ВПО; налагодження широких партнерських зв’язківка й співпраці з 
організаціями підтримки ВПО міжнародного рівня та українськими НГО щодо зростання 
прозорості пропускних пунктів при перетині кордонів, посилення моніторингу стану ВПО та 
постраждалих осіб за рівнем реалізації завдань та цілей сталого розвитку; співпраця з 
Громадськими Радами при Мінсоцполітики та Держстату за проблематикою виконання ЦСР, 
здійснення правової експертизи, активування методологічних та інституційних питань щодо ролі 
НГО у реалізації ЦСР; 

Регулярна участь в консультаціях КМУ з питань стратегування за напрямами підтримки 
громадянського суспільства, інформатизації та посилення правового захисту громадян. 

У березні-жовтні 2020 р. експерти БФ “Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки” 
Максим Хилько та Олександр Титарчук взяли участь в якості редакторів та акторів у проекті з 
підготовки аналітичної доповіді «Переосмислення окупаційної політики України в рамках 
неоголошеної (т.зв. «гібридної») війни Росії проти України». Завершення проекту та презентація 
доповіді заплановані на листопад 2020 р.  

У травні 2020 р. БФ “Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки” підготував і 
презентував україномовну та англомовну версії брошури “Допомога НАТО Україні: стислий 
огляд” (NATO’s Support to Ukraine: Brief Guide). Мета видання - інформування громадськості 
щодо переваг євроатлантичної інтеграції України. У брошурі викладено факти та інфографіку 
щодо допомоги, яку НАТО надає Україні, у т.ч. за рішеннями Уельського, Варшавського та 
Брюссельського самітів, в рамках Комплексної програми допомоги Україні, діяльності цільових 
фондів і програм НАТО. Видання доступні онлайн: http://eesri.org/2020/05/nato-support-to-
ukraine-brief-guide-2020-ukr/ (українською) та http://eesri.org/2020/05/nato-support-to-ukraine-
brief-guide-2020/  (англійською). 

6 листопада 2019 р. БФ “Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки” провела у Києві, 
в приміщенні Укрінформу, круглий стіл «Російська військова присутність в Україні та її вплив на 
ситуацію з правами людини». Під час заходу були представлені результати дослідження, 
проведеного в рамках проекту «Російська військова присутність в деяких країнах Східного 
партнерства та її вплив на ситуацію з правами людини». Проект реалізовано Helsinki Citizens’ 
Assembly-Vanadzor office, Promo-LEX Association, East European Security Research Initiative 
Foundation (БФ “Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки”), за підтримки Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства та фінансування Європейського Союзу. В 
рамках проекту БФ “Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки” підготувала і 
оприлюднила українською та англійською мовами доповідь “Російська військова присутність в 
Україні та її вплив на ситуацію з правами людини” (Russian Military Presence in Ukraine and Its 
Impact on Human Rights Situation). Доповіді доступні онлайн: http://eesri.org/2019/11/russian-
military-presence-in-ukraine-and-its-impact-on-human-rights-situation-ukr/ (українською) та 

http://eesri.org/2020/05/nato-support-to-ukraine-brief-guide-2020-ukr/
http://eesri.org/2020/05/nato-support-to-ukraine-brief-guide-2020-ukr/
http://eesri.org/2020/05/nato-support-to-ukraine-brief-guide-2020/
http://eesri.org/2020/05/nato-support-to-ukraine-brief-guide-2020/
http://eesri.org/2019/11/russian-military-presence-in-ukraine-and-its-impact-on-human-rights-situation-ukr/
http://eesri.org/2019/11/russian-military-presence-in-ukraine-and-its-impact-on-human-rights-situation-ukr/
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http://eesri.org/2019/11/russian-military-presence-in-ukraine-and-its-impact-on-human-rights-
situation/ (англійською).  

У вересні 2019 р.  БФ “Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки” опублікував 
підготовлену експертами фонду Максимом Хильком та Олександром Ктиторчуком аналітичну 
доповідь “Russian Black ea Fleet Presence in Ukraine through the Lens of Human Rights Protection“. 
Доповідь доступна за посиланням: http://eesri.org/2019/09/russian-black-sea-fleet-presence-in-
ukraine-through-the-lens-of-human-rights/ 

Бюро соціальних та політичних розробок  реалізує проект  «Збережемо активний «срібний вік» 
в місті Києві» (Let’s keep the elderly active in the city Kyiv) за підтримки Київської міської цільової 
програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), а також в рамках гуманітарної ініціативи «Людяність 
і взаємодопомога» Міжнародного Фонду «Відродження» та Європейського Союзу. Проект має на 
меті імплементацію в існуючі місцеві програми 

пропагує і підтримує створення ініціативних груп взаємодопомоги за принципом “обмін 
досвіду  поколінь” та участі представників вразливих груп у процесах прийнятті рішень. 

ВГО “Жіночий консорціум України” з початку 2020 р. є Північним хабом (міжрегіональним 
ресурсним центром з розвитку потенціалу жіночих організацій) в межах проєкту “Жінки 
України: залучені, спроможні, незламні” та, відповідно, розбудовує потенціал місцевих жіночих 
правозахисних організацій. Крім того, ЖКУ реалізує проєкт “Попередження насильства серед 
дітей та щодо дітей у загальноосвітніх навчальних закладах”.  Паралельно з цим тренерки 
ЖКУ  працюють в регіонах,  інтегруючи гендерний підхід в реформу децентралізації 
безпосередньо в громадах.  

ГО “Всеукраїнська Демократична дія” у співпраці з Громадською Ліга Україна-НАТО реалізує 
проєкт “Створення та поширення відео-контенту щодо співробітництва України з НАТО»  (10 
відео серій), присвячених співпраці України та НАТО та висвітленням її практичних аспектів.  

Експерти ГО залучені до розробки Стратегії комунікації євроатлантичної інтеграції України 2021 
- 2025. 

ГО “Всеукраїнська Демократична дія” реалізує проєкт за підтримки АМУ щодо впровадження 
гендерної політики на місцевому рівні. 

ГО “Бюро гендерних стратегій і бюджетування” у 2020 р. реалізує ряд партнерських ініціатив, 
спрямованих розбудову потенціалу  ОМВ та ОМС  у питання гендерно чутливого планування  та 
бюджетування  у 7 областях України ( за підтримки ООН Жінки). Крім того,  БЮРО є  автором 
посібника “Гендерно орієнтоване бюджжетування на місцевому рівні: від інтеграції приницпц 
гендерної рівності  у бюджетний процес до гендерно чутливих 
політик”  https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-responsive-
budgeting-on-a-local-level, співавтором   серії посібників “Моделювання ефективної фінансової 
діяльності органів місцевого самоврядування ОТГ в умовах децентралізації. Консолідований 
підхід” https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-
peacebuilding/effective-financial-operations-for-local-governance-and-ATC.html, а експерти Бюро у 
складі експертної групи провели  національне  дослідження «Оперативна ґендерна оцінка 
становища та потреб жінок у контексті ситуації з COVID-19 в 
Україні»  https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/05/rapid%20gender%20assessmentu
kr-min.pdf?la=en&vs=4536  

У січні 2020 року Центр глобалістики “Стратегія ХХІ” представив Білу книгу “Стратегічні 
комунікації в енергетичному секторі”, яка була підготовлена в рамках проекту «Енергетична 
безпека та ефективна стратегічна комунікація неурядових та урядових акторів: V4 + Україна» 

http://eesri.org/2019/11/russian-military-presence-in-ukraine-and-its-impact-on-human-rights-situation/
http://eesri.org/2019/11/russian-military-presence-in-ukraine-and-its-impact-on-human-rights-situation/
http://eesri.org/2019/09/russian-black-sea-fleet-presence-in-ukraine-through-the-lens-of-human-rights/
http://eesri.org/2019/09/russian-black-sea-fleet-presence-in-ukraine-through-the-lens-of-human-rights/
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-responsive-budgeting-on-a-local-level
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-responsive-budgeting-on-a-local-level
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/effective-financial-operations-for-local-governance-and-ATC.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/effective-financial-operations-for-local-governance-and-ATC.html
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/05/rapid%20gender%20assessmentukr-min.pdf?la=en&vs=4536
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/05/rapid%20gender%20assessmentukr-min.pdf?la=en&vs=4536
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/05/rapid%20gender%20assessmentukr-min.pdf?la=en&vs=4536
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(2018 - 2019 рр.) за участі  Фонду Казимира Пуласького (Польща), Центру глобалістики 
“Стратегія ХХІ”, Дослідного центру Словацької асоціації зовнішньої політики (Словаччина), KNO 
Česko, spol. s r.o. (Чехія) та Центру точного політичного аналізу (Угорщина). Проект 
реалізовувався за фінансової підтримки Вишеградського Фонду.  

https://geostrategy.org.ua/analityka/analitychna-zapyska/energetychna-bezpeka-ta-strategichne-
spilkuvannya  

Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» представив 12.06.2020р. аналітичну публікацію 
«Російський спрут в дії. Кейс «Україна», підготовлену експертною групою проекту «Російський 
лобізм в Україні в контексті виборів 2019 року: джерела живлення, канали проникнення, 
механізми запобігання» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Публікація 
розкриває широке коло питань, пов’язаних як з інформаційними впливами, веденням 
пропаганди, так і з системною довгостроковою діяльністю, спрямованою на створення 
неофіційних груп впливу, неурядових організацій, ЗМІ та інших елементів розгалуженої мережі 
російських впливів у суспільстві та органах державної влади. 

https://old.geostrategy.org.ua/ua/analitika/item/1612-rosiyskiy-sprut-v-diyi-keys-ukrayina  

Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» і Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні 21 
липня 2020 року провели міжнародну дискусію «Україна і Східне партнерство після 2020 року», 
за участі членів УНП ФГС СхП. Під час дискусії були обговорені перспективи європейської 
інтеграції України у контексті нового бачення подальшого розвитку Східного партнерства після 
2020 року та його підготовки у період Головування Німеччини в Раді ЄС. Участь у дискусії взяли: 
Василь Боднар - заступник міністра закордонних справ України; Михайло Гончар - президент 
Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", Київ; Тоні Міхель - Представництво Фонду Конрада 
Аденауера в Україні, Київ; Павло Клімкін - міністр закордонних справ України (2014-2019); Ян 
Пєкло -  Посол Польщі в Україні (2016-2019);   Олівер Морвінскі - політичний радник з 
європейської конкурентності, Фонд Конрада Аденауера, Берлін; Вероніка Мовчан - директор з 
наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Київ; Ігор 
Стукаленко - керівник енергетичних програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”, Київ; Віталій 
Мартинюк - виконавчий директор Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Спікери зійшлись на 
думці про необхідність закладати амбітні цілі у подальше функціонування Східного партнерства, 
у якому Україна може стати регіональним лідером для прикладом для інших країн-партнерів.   

https://geostrategy.org.ua/podiyi/pres-anons-ukrayina-i-shidne-partnerstvo-pislya-2020-roku 

 

Повернення до Змісту 
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https://old.geostrategy.org.ua/ua/analitika/item/1612-rosiyskiy-sprut-v-diyi-keys-ukrayina
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Діяльність Робочої групи 2 «Економічна інтеграція  та зближення з 

політикою ЄС»   
Координатор: Максим Корявець 

 

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. 

 

Участь у роботі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

Представники РГ2 УНП ФГС СхП протягом звітного періоду брали активну участь у роботі 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) на рівні шести країн 
регіону. 

У 2019 році координатора РГ2 УНП ФГС СхП було обрано на посаду координатора РГ2 ФГС СхП, 
що відкрило можливості активної роботи в рамках керівного комітету ФГС СхП. 

Крім того у тому ж році члена групи, представника організації Центр транскордонного 
співробітництва, Юрія Вдовенка було обрано на посаду національного координатора УНП ФГС 
СхП, що надало можливість увійти до складу керівного комітету ФГС СхП вже другому 
представнику РГ2 УНП ФГС СхП.  
Протягом звітного періоду 4 представники РГ2 УНП ФГС СхП є делегатами на участь у щорічній 
асамблеї ФГС СхП, що надавало можливість для них представляти групу під час засідань РГ2 ФГС 
СхП, зокрема: 

1) Спільне засідання Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та зближення з політикою ЄС» та 
Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог», яке відбулося 4-5 червня 
2019 р. в Брюсселі, дало старт обговоренням про розробку дорожньої карти політики Східного 
партнерства після 2020 р.  

2) У 2020 році засідання Робочої групи 2 «Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС» 
Форуму громадянського суспільства СхП відбулося повністю онлайн через пандемію COVID-19. 
Завдяки онлайн-формату, дискусії про політику та зустрічі з експертами ЄС були відкриті для 
всіх членів та делегатів РГ2. Під час даної зустрічі, що відбулася 15-19 червня 2020 року, експерти 
поділилися найкращими практиками щодо цифрової трансформації для МСП. 

На період 2020-2021 років делегатами ФГС СхП (на 2 роки) було обрано також 4 представники 
від РГ2 УНП СхП. 

Протягом звітного періоду представники РГ2 брали участь у, зокрема, таких важливих заходах в 
рамках роботи ФГС СхП: 
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- участь у Конференції високого рівня з нагоди відзначення 10-річчя Східного партнерства, що 
стала головним офіційним заходом святкувань десятиріччя Східного партнерства, яку приймав 
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та відвідали багато президентів та міністрів 
закордонних справ з країн ЄС та СхП; 

- участь у 11-й Щорічній асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 2019 
року у Брюсселі «EaP2EU: об’єднуючи зусилля для взаємовигідного партнерства». Під час 
асамблеї було прийнято новий Статут ФГС СхП, до розробки якого також залучалися делегати від 
РГ2 УНП ФГС СхП; 

- участь у сьомому семінарі з питань Мережі електронних навичок, на якому були висвітлені 
останні досягнення в сфері цифрових навичок і обговорені поточні базові показники для 
вимірювання показників цифрових навичок в Східних країнах-сусідах; 

- організація та участь у круглому столі «Як забезпечити ефективну громадську участь у 
впровадженні Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі: дискусія та обмін досвідом» 
(за участю Центру досліджень Східної Європи (Литва) та Інституту політики GLOBSEC (Словакія) 
за підтримки Європейського інструменту сусідства ЄС в рамках проекту «Грузія на 
європейському шляху: створення ефективної моделі для реалізації ПВЗВТ та стратегії МСП»). 

 

Участь у роботі Української національної платформи Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства 

Представники РГ2 також беруть активну участь в організаційній роботі УНП ФГС СхП.  

За прямої експертної підтримки членів групи були розроблені новий Статут УНП ФГС СхП та 
Комунікаційна стратегія УНП ФГС СхП. 

З 15 червня 2020 року УНП ФГС СхП отримала підтримку від Секретаріату ФГС СхП на 
фінансування своєї діяльності у вигляді грантової підтримки проекту «Підтримка діяльності 
УНП ФГС СхП»). Для моніторингу і координації роботи в рамках проекту створена Наглядова 
рада до якої від РГ2 УНП ФГС СхП увійшло 2 представники (від Інституту Регіонального Розвитку 
та Асоціації фермерів та приватних землевласників Харківської області).  

 

Проектна діяльність 

Представниками РГ2 було реалізовано низку проектів – як в рамках роботи УНП ФГС СхП в 
національних масштабах, так і на міжнародному рівні регіону Східного партнерства в рамках 
регрантингового компоненту діяльності ФГС СхП.  

В рамках конкурсу регрантингу-2019 Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 
були реалізовані наступні проекти за участю 2-х організацій-представників РГ2 УНП: 

1) «Участь у формуванні порядку денного та інституційних передумов для підвищення цифрової 
компетентності в Білорусі, Україні та Грузії» (провідна організація: Поліський фонд 
міжнародних та регіональних досліджень). В рамках проекту розроблені Путівник для діяльності 
національних цифрових коаліцій в контексті розвитку цифрових навичок та компетентностей 
(https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Digital-Skills-Guide_UA.pdf) і Дорожня карта 
впровадження європейського стандарту електронних компетентностей і системи професійних 
ролей в цільових країнах Східного партнерства (https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/e-CF-
Manual_RU.pdf). 

2) «Розвиток стратегій МСБ та їхній вплив на регіональні підприємства малого та середнього 
бізнесу» (організація-партнер: Центр транскордонного співробітництва). В рамках проекту 

https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Digital-Skills-Guide_UA.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/e-CF-Manual_RU.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/e-CF-Manual_RU.pdf
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розроблено рекомендації щодо підтримки розвитку МСП у регіонах: https://eap-csf.eu/wp-
content/uploads/191010-Recommendations-for-regional-SME-development.pdf.  

В рамках Європейської програмної ініціативи  Міжнародного фонду «Відродження» за 
результатами конкурсу «Громадська синергія: посилення участі громадськості в 
євроінтеграційних реформах» реалізовано три проекти представників РГ2 УНП: 

1) «Чи потрібен Україні протекціонізм? Можливості та обмеження ПВЗВТ з ЄС» (виконавець – 
громадська організація «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»). В 
рамках проекту розроблено аналітичні статті "Яка промислова політика потрібна Україні для 
переходу до Індустрії 4.0?" (http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=6184), "Чи хоче 
бізнес державну підтримку?" (https://www.epravda.com.ua/columns/2019/05/28/648212/), 
"Дизайн європейської держпідтримки: чи пасує він Україні" 
(https://www.epravda.com.ua/columns/2019/06/10/648527/), "Державна підтримка чи рівні 
умови для всіх" (http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=6215). 

2) «Моніторинг та підтримка виконання Угоди про асоціацію у сфері руху капіталів та фінансових 
послуг» (виконавець – громадська організація «Центр економічної стратегії»). В рамках проекту 
розроблено та популяризовано аналітичні публікації «Валютна лібералізація в Україні: крок у 
Європу» (https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Valyutna-liberalizatsiya-v-
Ukrayini_krok-u-YEvropu.pdf), «Нове ліберальне валютне регулювання: коментарі та пропозиції» 
(https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Nove-liberalne-valyutne-
regulyuvannya_komentari-ta-propozytsiyi.pdf) та Звіт про особливості нового валютного 
законодавства (https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Zvit-pro-
osoblyvosti-novogo-valyutnogo-zakonodavstva.pdf). 

3) «Посилення громадського впливу на прискорення реформування енергетичного сектора у 
відповідності до Угоди про асоціацію Україна-ЄС» (виконавець - громадська організація 
«Інститут регіонального розвитку»). В рамках проекту напрацьовано Аналітичний звіт про 
існуючий стан в сфері енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії в 
контексті імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС (https://www.civic-synergy.org.ua/wp-
content/uploads/2018/04/Analitychnyj-zvit-pro-isnuyuchyj-stan-v-sferi-energoefektyvnosti-ta-
vykorystannya-alternatyvnyh-dzherel-energiyi-v-konteksti-implementatsiyi-Ugody-pro-asotsiatsiyu-
Ukrayina-YES.pdf). 

 

Аналітична діяльність 

В рамках Конкурсу ініціатив від членів УНП ФГС СхП, що реалізується в межах проекту 
«Підтримка діяльності УНП ФГС СхП» за фінансової підтримки ФГС СхП підтримано 2 
аналітичні ініціативи Робочої групи 2 «Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС»: 

- «Доступ малого та середнього бізнесу до фінансових ресурсів ЄС: як Україні використати 
можливості отримання фінансової підтримки з ЄС для розвитку МСП під час пандемічної кризи» 
(виконує Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини); 

- «Цифрові трансформації в Україні: чи відповідають вітчизняні інституційні умови зовнішнім 
викликам та європейському порядку денному?» (виконує громадська організація «Поліський 
фонд міжнародних та регіональних досліджень»). 

Аналітичні результати ініціатив стануть відомі до кінця осені 2020 року.   

Також члени РГ2 УНП ФГС СхП активно залучалися до підготовки ряду аналітичних публікації, 
присвячених розробці політики Східного партнерства та виконанню асоціації з ЄС: 

https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/191010-Recommendations-for-regional-SME-development.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/191010-Recommendations-for-regional-SME-development.pdf
http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=6184
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/05/28/648212/
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/06/10/648527/
http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=6215
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Valyutna-liberalizatsiya-v-Ukrayini_krok-u-YEvropu.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Valyutna-liberalizatsiya-v-Ukrayini_krok-u-YEvropu.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Nove-liberalne-valyutne-regulyuvannya_komentari-ta-propozytsiyi.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Nove-liberalne-valyutne-regulyuvannya_komentari-ta-propozytsiyi.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Zvit-pro-osoblyvosti-novogo-valyutnogo-zakonodavstva.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Zvit-pro-osoblyvosti-novogo-valyutnogo-zakonodavstva.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Analitychnyj-zvit-pro-isnuyuchyj-stan-v-sferi-energoefektyvnosti-ta-vykorystannya-alternatyvnyh-dzherel-energiyi-v-konteksti-implementatsiyi-Ugody-pro-asotsiatsiyu-Ukrayina-YES.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Analitychnyj-zvit-pro-isnuyuchyj-stan-v-sferi-energoefektyvnosti-ta-vykorystannya-alternatyvnyh-dzherel-energiyi-v-konteksti-implementatsiyi-Ugody-pro-asotsiatsiyu-Ukrayina-YES.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Analitychnyj-zvit-pro-isnuyuchyj-stan-v-sferi-energoefektyvnosti-ta-vykorystannya-alternatyvnyh-dzherel-energiyi-v-konteksti-implementatsiyi-Ugody-pro-asotsiatsiyu-Ukrayina-YES.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Analitychnyj-zvit-pro-isnuyuchyj-stan-v-sferi-energoefektyvnosti-ta-vykorystannya-alternatyvnyh-dzherel-energiyi-v-konteksti-implementatsiyi-Ugody-pro-asotsiatsiyu-Ukrayina-YES.pdf
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- «Поступ України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства до 2020 року. 
Моніторинговий звіт Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства. Вересень 2018 – Вересень 2019» (https://www.civic-synergy.org.ua/wp-
content/uploads/2018/04/Postup-Ukrayiny-u-vykonanni-dvadtsyaty-dosyagnen-Shidnogo-
partnerstva-do-2020-roku-3-e-vydannya.pdf); 

- «Пріоритети розвитку асоціації з ЄС: очікування українських громадських експертів» 
(https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Priorytety-rozvytku-asotsiatsiyi-z-
YES_ochikuvannya-ukrayinskyh-gromadskyh-ekspertiv.pdf); 

- «Інтеграція у рамках Асоціації: динаміка виконання Угоди між Україною і ЄС» 
(https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Integratsiya-u-ramkah-
asotsiatsiyi_dynamika-vykonannya-Ugody-mizh-Ukrayinoyu-i-YES.pdf;https://www.civic-
synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Integratsiya-u-ramkah-asotsiatsiyi-dynamika-
vykonannya-Ugody-mizh-Ukrayinoyu-i-YES-3-e-vydannya-1.pdf); 

- «Адаптація окремих норм Угоди про Асоціацію Україна – ЄС та підвищення обізнаності МСБ 
про їх виконання в частині ефективного впровадження системи забезпечення якості харчових 
продуктів у Харківській і Вінницькій областях» (https://www.civic-synergy.org.ua/wp-
content/uploads/2018/04/Adaptatsiya-okremyh-norm-Ugody-pro-Asotsiatsiyu-v-chastyni-
efektyvnogo-vprovadzhennya-systemy-zabezpechennya-yakosti-harchovyh-produktiv.pdf); 

- «Розвиток Східного партнерства: 23 ідеї громадянського суспільства щодо його політики після 
2020 р.» (http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/23-civil-society-ideas_policy-
paper.pdf). 

 

На момент завершення звітного періоду загальна кількість членів РГ2 УНП ФГС СхП налічує: 21 
організацію. За звітній період до складу РГ2 увійшли 4 нові організації. 

 

Повернення до Змісту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Postup-Ukrayiny-u-vykonanni-dvadtsyaty-dosyagnen-Shidnogo-partnerstva-do-2020-roku-3-e-vydannya.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Postup-Ukrayiny-u-vykonanni-dvadtsyaty-dosyagnen-Shidnogo-partnerstva-do-2020-roku-3-e-vydannya.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Postup-Ukrayiny-u-vykonanni-dvadtsyaty-dosyagnen-Shidnogo-partnerstva-do-2020-roku-3-e-vydannya.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Priorytety-rozvytku-asotsiatsiyi-z-YES_ochikuvannya-ukrayinskyh-gromadskyh-ekspertiv.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Priorytety-rozvytku-asotsiatsiyi-z-YES_ochikuvannya-ukrayinskyh-gromadskyh-ekspertiv.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Integratsiya-u-ramkah-asotsiatsiyi_dynamika-vykonannya-Ugody-mizh-Ukrayinoyu-i-YES.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Integratsiya-u-ramkah-asotsiatsiyi_dynamika-vykonannya-Ugody-mizh-Ukrayinoyu-i-YES.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Integratsiya-u-ramkah-asotsiatsiyi-dynamika-vykonannya-Ugody-mizh-Ukrayinoyu-i-YES-3-e-vydannya-1.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Integratsiya-u-ramkah-asotsiatsiyi-dynamika-vykonannya-Ugody-mizh-Ukrayinoyu-i-YES-3-e-vydannya-1.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Integratsiya-u-ramkah-asotsiatsiyi-dynamika-vykonannya-Ugody-mizh-Ukrayinoyu-i-YES-3-e-vydannya-1.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Adaptatsiya-okremyh-norm-Ugody-pro-Asotsiatsiyu-v-chastyni-efektyvnogo-vprovadzhennya-systemy-zabezpechennya-yakosti-harchovyh-produktiv.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Adaptatsiya-okremyh-norm-Ugody-pro-Asotsiatsiyu-v-chastyni-efektyvnogo-vprovadzhennya-systemy-zabezpechennya-yakosti-harchovyh-produktiv.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Adaptatsiya-okremyh-norm-Ugody-pro-Asotsiatsiyu-v-chastyni-efektyvnogo-vprovadzhennya-systemy-zabezpechennya-yakosti-harchovyh-produktiv.pdf
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/23-civil-society-ideas_policy-paper.pdf
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/23-civil-society-ideas_policy-paper.pdf
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Діяльність Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату  та енергетична 

безпека»   
Координатор: Руслан Гаврилюк 

Протягом 2019–2020 років діяльність Робочої групи 3 була тісно пов’язана з новими викликами 
в сфері захисту довкілля, зміни клімату, енергетичної безпеки, а також транспорту. Ключовими 
серед яких були ліквідація Міністерства екології та природних ресурсів України, проведення 
парламентських виборів, формування нової політики Східного партнерства після 2020 року, 
кризові явища у секторі відновлюваної енергетики України. На ці та інші виклики РГ3 шляхом 
обговорень як в межах робочої групи, так і в рамках діяльності ФГС СхП, а також з владою різних 
рівнів, через підготовку листів та звернень, надання пропозицій органам влади тощо.  

Водночас РГ3 продовжувала діяльність за визначеними пріоритетами, серед яких: 

 Інтеграція екологічної політики до політик секторів економіки (енергетика, сільське 
господарство, транспорт), сталий розвиток. 

 Розвиток належного екологічного врядування, з особливою увагою до інституційної 
складової. 

 Адаптація до зміни клімату, сприяння переходу до низьковуглецевого розвитку. 

 Впровадження інтегрованого управління водними ресурсами. 

 Збереження біорізноманіття. 

 Сталий транспорт. 

 Розвиток відновлюваної енергетики. 

 Моніторинг виконання 20 досягнень 2017-2020 у екологічній сфері та енергетичній 
сферах. 

На початку червня 2019 року РГ3 долучилась до підготовки Звернення проєвропейських 
громадських платформ до політичних партій напередодні виборів до Верховної Ради України1 з 
закликом включити до передвиборчих програм проєвропейські екологічні та енергетичні 
пріоритети. Після оприлюднення програм партій вони були проаналізовані на відповідність 
євроінтеграційним пріоритетам2. 

Шокуючою для екологічної громадськості стала новина наприкінці серпня 2019 р. про рішення 
новообраного складу Верховної Ради України ліквідувати самостійне профільне екологічне 
міністерство шляхом його об’єднання з Міністерством енергетики. У відповідь РГ3 сумісно з РГ5 
ПГС Україна–ЄС невідкладно звернулася до нового міністра з листом-пропозицією щодо 
зустрічі, яка була проігнорована міністром. Згодом, у жовтні 2019 року обидві робочі групи 
підготували Позиційний документ щодо пріоритетних заходів у сфері екологічної та кліматичної 
політики України з метою висвітлити пріоритетність тих чи інших питань в екологічному 
порядку денному органів державної влади України, визначити першочергові кроки та заходи 
задля проведення ефективних та якісних реформ у сфері охорони довкілля та зміни клімату, 
включаючи виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Позиційний документ був 
надісланий у профільний Комітет з екополітики Верховної Ради України та профільне 
новостворене Міністерство енергетики та захисту довкілля. Документ також був поданий на 
Парламентські слухання на тему «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на 
наступні п'ять років»3, що відбулися 27.11.2019 р. у Верховній Раді України. Відсутність уваги до 
екологічних питань на політичному порядку денному в умовах відсутності профільного 

                                                           
1 http://bit.ly/2EV3nn0 
2 https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/YEvrointegratsijni-zobov-yazannya-politychnyh-
partij_analiz-peredvyborchyh-program.pdf 
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-IX#Text 

http://bit.ly/2EV3nn0
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/YEvrointegratsijni-zobov-yazannya-politychnyh-partij_analiz-peredvyborchyh-program.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/YEvrointegratsijni-zobov-yazannya-politychnyh-partij_analiz-peredvyborchyh-program.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-IX#Text
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міністерства спонукало робочі групи в травні 2020 р. оприлюднити Відкрите звернення4 з 
закликом до влади України створити Міністерство захисту довкілля як інструмент трансформації 
державної політики у відповідності до Європейського зеленого курсу (Green Deal), екологізації 
економіки в умовах її відновлення від COVID-19, забезпечення кроссекторальності кліматичних 
та довкільних питань. Необхідно відмітити, що вже 27 травня теперішня влада визнала свою 
помилку та створила Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України5. 

На міжнародному рівні РГ3 брала активну участь в просуванні довкільних, кліматичних, 
енергетичних пріоритетів в формування політики Східного партнерства. Члени РГ3 долучились 
до розробки аналітичного документу ФГС СхП «Environmental Reform and Climate Change 
Adaptation in the Eastern Partnership Civil Society Analysis and Recommendations»6, брали участь в 
численних консультаціях щодо нової політики Східного партнерства після 2020 року. Зокрема 
члени РГ3 в рамках діяльності ФГС СхП готували пропозиції до Єврокомісії стосовно врахування 
тематичних питань групи в майбутньому Східного партнерства, а також ролі Green Deal для 
Східного партнерства, коментували7 позиційний документ Єврокомісії щодо майбутньої 
політики Східного партнерства. 

Члени РГ3 взяли участь у підготовці аналітичного документу в транспортній сфері «Транспортна 
складова Угоди про асоціацію: стан виконання і перспективи»8, який готувався РГ5 ПГС Україна-
ЄС та був презентований Н.Андрусевич на 8-му засіданні Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС 03 грудня 2020 р. у Брюсселі9. 

В зв’язку з білоруських колег під час хвилі протестів після президентських виборів в цій країні 
9 серпня 2020 р., на початку вересня виступила з зверненням10, в якому рішуче засудила дії 
білоруської влади щодо затримання білоруських екологічних активістів та інших представників 
громадянського суспільства, що стало частиною жорсткого придушення мирних протестних 
акцій. 

Засідання РГ3 

Основним інструментом роботи РГ3 залишається її засідання. В звітній період було проведено 2 
засідання: 27 вересня 2019 р11. та 06 жовтня 2020 р.12. Достатньо велика перерва між засіданнями 
викликана обмеженнями в умовах пандемії COVID-19. Обидва засідання проведені сумісно з 
РГ5 ПГС Україна-ЄС. Останнє засідання відбулося дистанційно. На засіданнях обговорювались 
поточні виклики та рішення щодо реагування на них. Детальна інформація про засідання 
наведена за посиланнями на сайті Платформи. 

                                                           
4 http://eap-csf.org.ua/vidkrite-zvernennya-robochih-grup-z-pitan-ekologiyi-proyevropeyskih-gromadskih-platform-unp-
ta-us-pgs/ 
 
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-2020-%D0%BF#Text 
6 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Policy-Paper-on-
Environment.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_june_2019&utm_te
rm=2019-07-07 
7 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-response-to-EC-Communication-2020-on-the-future-of-EaP.pdf 
8 https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/transportna-skladova-ugody-pro-asotsiatsiyu-stan-vykonannya-i-
perspektyvy/ 
9 http://eu-ua-csp.org.ua/news/231-na-8-mu-zasidanni-platformi-obgovorili-vikonannya-ugodi-pro-a/ 
10 http://eap-csf.org.ua/zvernennya-rg3-unp-shhodo-situatsiyi-iz-zatrimannyam-gromadskih-aktivistiv-v-bilorusi/ 
11 http://eap-csf.org.ua/ekologichni-grupi-oboh-platform-proveli-spilne-zasidannya/ 
12 http://eap-csf.org.ua/6-zhovtnya-2020-roku-v-onlayn-rezhimi-vidbulosya-spilne-zasidannya-rg3-unp-shp-ta-rg5-us-pgs/ 

http://eap-csf.org.ua/vidkrite-zvernennya-robochih-grup-z-pitan-ekologiyi-proyevropeyskih-gromadskih-platform-unp-ta-us-pgs/
http://eap-csf.org.ua/vidkrite-zvernennya-robochih-grup-z-pitan-ekologiyi-proyevropeyskih-gromadskih-platform-unp-ta-us-pgs/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-2020-%D0%BF#Text
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Policy-Paper-on-Environment.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_june_2019&utm_term=2019-07-07
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Policy-Paper-on-Environment.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_june_2019&utm_term=2019-07-07
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Policy-Paper-on-Environment.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_june_2019&utm_term=2019-07-07
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-response-to-EC-Communication-2020-on-the-future-of-EaP.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/transportna-skladova-ugody-pro-asotsiatsiyu-stan-vykonannya-i-perspektyvy/
https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/transportna-skladova-ugody-pro-asotsiatsiyu-stan-vykonannya-i-perspektyvy/
http://eu-ua-csp.org.ua/news/231-na-8-mu-zasidanni-platformi-obgovorili-vikonannya-ugodi-pro-a/
http://eap-csf.org.ua/zvernennya-rg3-unp-shhodo-situatsiyi-iz-zatrimannyam-gromadskih-aktivistiv-v-bilorusi/
http://eap-csf.org.ua/ekologichni-grupi-oboh-platform-proveli-spilne-zasidannya/
http://eap-csf.org.ua/6-zhovtnya-2020-roku-v-onlayn-rezhimi-vidbulosya-spilne-zasidannya-rg3-unp-shp-ta-rg5-us-pgs/
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Адвокаційна діяльність поза межами проектної роботи 

Окрім наведених основних напрямів адвокаційної роботи, а також роботи в рамках проектів 
(див.нижче) РГ3 також адвокатувала деякі окремі гострі для країни питання. Зокрема 
продовжувалась адвокаційна робота щодо недопущення загрозливого для довкілля проекту Е40. 
Сумісно з РГ3 Білоруської платформи було підготовлено та направлено органам державної влади 
та Єврокомісії Декларацію13 з закликами зробити процес розгляду проекту прозорим та 
відкритим. 

Ефективним виявилось спільне звернення РГ3 УНП та РГ5 УС ПГС щодо законопроекту у сфері 
мисливського господарства та полювання, а також боротьби з браконьєрством (реєстр.№3200-
1), ініційоване О.Перегоном («Зелений Фронт»). В результаті активної громадської кампанії 
вдалося досягти зняття зазначеного небезпечного законопроекту з розгляду Верховною Радою. 

Участь в міжнародних заходах ФГС СхП 

Основна подія, що відбулася в 
звітний період, була щорічна 
Асамблея Форуму, 4–6 грудня 
2019 р. в Брюсселі14. РГ3 на ній 
представляли Руслан 
Гаврилюк (НЕЦУ), Ганна 
Голубовська-Онісімова (ВЕГО 
МАМА-86), Тамара Малькова 
(МБФ ІЦ «Зелене Досьє») та 
Олена Павленко (DIXI Group). 
З-поміж іншого варто 
виділити наступні: 

- в сфері енергетики – питання 
чистої енергетики та енергоефективності, розвитку енергоринків та належного впровадження 
реформ, енергетичної безпеки; 

- в сфері транспорту – питання транспортної інфраструктури, сталого та доступного транспорту, 
дорожньої безпеки; 

- в сфері довкілля та зміни клімату – великий комплекс питань пов’язаний з роллю Green Deal 
для країн регіону, посилення інституційної спроможності органів влади, кроссекторальні (ОВД, 
СЕО, адаптація до змін клімату, спільні плани з енергетики та клімату) та тематичні (відходи, 
водний та лісовий менеджмент тощо) питання, питання моніторингу довкілля та інформаційних 
систем з даними про стан довкілля. 

                                                           
13 http://eap-csf.org.ua/deklaratsiya-zupiniti-ekologichno-i-ekonomichno-nedotsilniy-proekt-kontinentalnogo-vodnogo-
shlyahu-e-40-gdansk-herson/ 
14 http://eap-csf.org.ua/delegati-ukrayinskoyi-natsionalnoyi-platformi-vzyali-uchast-u-shhorichniy-asambleyi-forumu-
gromadyanskogo-suspilstva-shidnogo-partnerstva/ 
 

http://eap-csf.org.ua/deklaratsiya-zupiniti-ekologichno-i-ekonomichno-nedotsilniy-proekt-kontinentalnogo-vodnogo-shlyahu-e-40-gdansk-herson/
http://eap-csf.org.ua/deklaratsiya-zupiniti-ekologichno-i-ekonomichno-nedotsilniy-proekt-kontinentalnogo-vodnogo-shlyahu-e-40-gdansk-herson/
http://eap-csf.org.ua/delegati-ukrayinskoyi-natsionalnoyi-platformi-vzyali-uchast-u-shhorichniy-asambleyi-forumu-gromadyanskogo-suspilstva-shidnogo-partnerstva/
http://eap-csf.org.ua/delegati-ukrayinskoyi-natsionalnoyi-platformi-vzyali-uchast-u-shhorichniy-asambleyi-forumu-gromadyanskogo-suspilstva-shidnogo-partnerstva/
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7–10 липня 2020 р. відбулось 
дистанційне засідання РГ3 Форуму15, 
що включало три сесії дебатів 
присвячених відповідно транспорту, 
довкіллю та енергетиці в рамках 
Green Deal. В рамках транспортної 
сесії обговорювались питання 
оновлення транспортних сполучень 
в регіоні та інтеграція в європейську 
мережу, декарбонізація транспорту, 
дорожня безпека тощо. 

Під час довкільної сесії були 
відмічені питання посилення 
управління відходами та очищення стічних вод та, підтримки кращого впровадження ОВД та 
СЕО, в тому числі в транскордонному контексті. Було запропоновано створити моніторингову 
групу ОГС Східного партнерства щодо впровадження ОВД та СЕО. 

Енергетична сесія була зосереджена на двох ключових питаннях: сприяння енергетичному 
переходу в регіоні на зелену енергетику та посилення енергетичного зв’язку між країнами 
Східного партнерства та ЄС. 

Всі сесії торкались питання впливу COVID-19 на поточну ситуацію в кожній сфері. 

Делегатами Форуму на наступний дворічний цикл (2020–2021) від РГ3 були визначені Руслан 
Гаврилюк (НЕЦУ), Олена Кравченко (ЕПЛ), Олександра Гуменюк (ЄУЕА) та Олена Павленко 
(DIXI Group). 

Участь в інших міжнародних заходах 

Члени РГ3 представляли Форум та УНП на низці різноманітних міжнародних заходів. Зокрема: 

1. 7-ма зустріч Панелі Східного партнерства з довкілля та зміни клімату. 27-28 травня 

2019 р., Відень. – Ганна Голубовська-Онісімова (ВЕГО МАМА-86). 

2. Платформа Східного партнерства. 6 регіональна зустріч робочої групи з дорожньої 

безпеки, 18 червня 2019, Світовий банк, Київ. – Олександра Гуменюк (ЄУЕА), Руслан 

Гаврилюк (НЕЦУ). 

3. Регіональна асамблея проекту  EU4Environment, 27.06.2019, Брюссель. – Ганна 

Голубовська-Онісімова (ВЕГО МАМА-86)16. 

4. Регіональний семінар з адаптаційного планування та врахування кліматичних ризиків у 

національних та галузевих процесах планування проекту EU4CLIMATE. 30 жовтня – 

1 листопада 2019, Кишинів. – Руслан Гаврилюк (НЕЦУ). 

5. 4-а Енергетична панель. 17-18 жовтня 2019, Вільнюс. Олександра Гуменюк (ЄУЕА). 

6. Друге засідання двосторонньої Дністровської комісії. 4-5 квітня 2019, Київ17 Руслан 

Гаврилюк (НЕЦУ), Галина Проців (ЕК «Край»). 

 

                                                           
15 https://eap-csf.eu/our-events/working-group-3-meeting-2020/ 
16 http://eap-csf.org.ua/anna-golubovska-onisimova-vego-mama-86-predstavila-forum-gromadyanskogo-suspilstva-
shidnogo-partnerstva-v-ramkah-regionalnoyi-asambleyi-eu4environment/ 
17 https://dniester-commission.com/novosti/vtoroe-zasedanie-dnestrovskoj-komissii/ 

https://eap-csf.eu/our-events/working-group-3-meeting-2020/
http://eap-csf.org.ua/anna-golubovska-onisimova-vego-mama-86-predstavila-forum-gromadyanskogo-suspilstva-shidnogo-partnerstva-v-ramkah-regionalnoyi-asambleyi-eu4environment/
http://eap-csf.org.ua/anna-golubovska-onisimova-vego-mama-86-predstavila-forum-gromadyanskogo-suspilstva-shidnogo-partnerstva-v-ramkah-regionalnoyi-asambleyi-eu4environment/
https://dniester-commission.com/novosti/vtoroe-zasedanie-dnestrovskoj-komissii/
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Проекти учасників РГ3 в рамках Регрантінга-2019 Форуму 

В рамках регрантингової схеми Форму у 2019 році організації-учасники РГ-3 були залучені до 
імплементації двох проектів: 

1. Ecosystem approach to hydropower: facilitating the implementation of European requirements 
to development of hydropower sector in states of 
Eastern Europe Partnership)18, 19.  
Організація лідер Проекту – Національний 
екологічний центр України, участь в 
реалізацій проекту брала ГО «Екосфера», 
Ужгород. 

2. Energy poverty – guidance for state policy and 
public discourse on energy poverty in the time of 
reform (Lead Partner: World Experience for 
Georgia, Partner from Ukraine: DiXi Group)20. 
Участь в реалізацій проекту – DiXi Group. 

Проект під лідерством НЕЦУ був спрямований на 
виявлення специфічних особливостей екосистемного 
підходу до енергетичних проектів, програм і планів у чотирьох країнах Східного партнерства. 
Предметом проектної діяльності є визначення ключових недоліків у національних практиках та 
шляхів їх усунення. На щорічній Асамблеї Форуму проект отримав відзнаку кращого проекту 
року21.  

Проекту за участі DiXi Group забезпечив надання фактичної основи, логічних рамок та 
рекомендацій щодо державної політики та публічного дискурсу з питань енергетичної бідності в 
Україні, Молдові, Грузії та Румунії, що матиме більш широкі наслідки для інших країн Східного 
партнерства та ЄС. 

Проекти учасників РГ3 в рамках Регрантінга-2020 Форуму 

В рамках регрантингової схеми Форму у 2020 році організації-учасники РГ-3 беруть участь у 
імплементації двох проектів: 

1. Ecosystem services and hydropower: pilot application of European tools in the river basins of 
the EaP countries22 23.  
Участь в реалізацій проекту– Національний екологічний центр України та ГО 
«Екосфера», Ужгород. 

2. Energy poverty – guidance for state policy and public discourse on energy poverty in the time of 
reform (Lead Partner: World Experience for Georgia, Partner from Ukraine: DiXi Group)24 
Організація лідер Проекту – DiXi Group. 

Проект за участі НЕЦУ та ГО «Екосфера» направлений на посилення імплементації 
екосистемного підходу та екосистемних послуг у розвиток гідроенергетики на національному та 

                                                           
18 https://eap-csf.eu/ecosystem-approach-to-hydropower/?lang=ru 
19 http://necu.org.ua/ecosystem-approach-to-hydropower-facilitating-the-implementation-of-european-requirements-to-
development-of-hydropower-sector-in-states-of-eastern-europe-partnership/ 
20 https://eap-csf.eu/energy-poverty/?lang=ru 
21 https://www.facebook.com/unp.eap.csf/posts/485037465468152 
22 https://eap-csf.eu/regranting/ecosystem-services-and-hydropower/ 
23 https://necu.org.ua/ecosystem-services-and-hydropower-a-pilot-application-of-european-instruments-in-the-river-
basins-of-the-eastern-partnership-countries/ 
24 https://eap-csf.eu/regranting/energy-transparency-index/ 

https://eap-csf.eu/ecosystem-approach-to-hydropower/?lang=ru
http://necu.org.ua/ecosystem-approach-to-hydropower-facilitating-the-implementation-of-european-requirements-to-development-of-hydropower-sector-in-states-of-eastern-europe-partnership/
http://necu.org.ua/ecosystem-approach-to-hydropower-facilitating-the-implementation-of-european-requirements-to-development-of-hydropower-sector-in-states-of-eastern-europe-partnership/
https://eap-csf.eu/energy-poverty/?lang=ru
https://www.facebook.com/unp.eap.csf/posts/485037465468152
https://eap-csf.eu/regranting/ecosystem-services-and-hydropower/
https://necu.org.ua/ecosystem-services-and-hydropower-a-pilot-application-of-european-instruments-in-the-river-basins-of-the-eastern-partnership-countries/
https://necu.org.ua/ecosystem-services-and-hydropower-a-pilot-application-of-european-instruments-in-the-river-basins-of-the-eastern-partnership-countries/
https://eap-csf.eu/regranting/energy-transparency-index/
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місцевому рівнях країн Східного партнерства, що відповідає принципам Європейського зеленого 
курсу.  

Проект під лідерством DiXi Group має на меті контроль прозорості енергетичного сектору в 
цілому та відповідних підсекторів у трьох країнах Східного партнерства: Грузії, Молдові та 
Україні. 

Ініціативи РГ3, що реалізуються в 2020 р. в рамках проекту «Підтримка діяльності 
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства (ФГС СхП)» 

1. Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення 

в Україні25, за участі Національного екологічного центру України, РАЦ «Суспільство і 

довкілля», МБО «Екологія-Право-Людина», МБО ІЦ «Зелене досьє», а також 

незалежного експерта Анни Голубовської-Онісімової. 

2. Розвиток відновлюваної енергетики та створення балансуючих потужностей – аналіз 

викликів для стійкості енергосистеми України в розрізі досягнення енергетичних та 

кліматичних цілей26, за участі Європейсько-Українського Єнергетичного Агетства та 

Національного екологічного центру України. 

Метою першої ініціативи є наліз перспектив та встановлення ключових індикаторів довкільної 
та кліматичної стійкості України в контексті досягнення цілей Східного партнерства після 2020 
року. 

Метою другої ініціативи є аналіз можливостей розвитку балансуючих потужностей як ключової 
умови «Зеленого» переходу України та збільшення частки відновлюваної енергетики, і надати 
якісні рекомендації галузевим стейкхолдерам для вирішення причини сучасної кризи в розвитку 
ВДЕ. 

Заяви, звернення РГ3 

1. Звернення проєвропейських громадських платформ до політичних партій напередодні 
виборів до Верховної Ради України, 05.06.201927 

2. Декларація Робочих груп 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» 
Національних платформ України і Республіки Білорусь Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства Зупинити екологічно і економічно недоцільний проект 
континентального водного шляху Е-40 Гданськ - Херсон (схвалено 27 вересня 2019 
року)28. 

3. Резолюція конференції «Екосистемний підхід до гідроенергетики: Перспективи 
імплементації у країнах Східного партнерства», м. Київ, 04.10.2019 р. 29 

                                                           
25 https://necu.org.ua/inicziatyva-dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-shidnogo-partnerstva-oczinka-perspektyvy-
dosyagnennya-v-ukrayini/ 
26 https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/initsiatyva-rozvytok-
vidnovlyuvanoyi-energetyky-ta-stvorennya-balansuyuchyh-potuzhnostej-analiz-vyklykiv-dlya-stijkosti-energosystemy-
ukrayiny-v-rozrizi-dosyagnennya-energetychnyh-ta-klimatychnyh-tsil/ 
27 http://eap-csf.org.ua/zvernennya-proyevropeyskih-gromadskih-platform-do-politichnih-partiy-naperedodni-viboriv-do-
verhovnoyi-radi-ukrayini/ 
28 http://eap-csf.org.ua/deklaratsiya-zupiniti-ekologichno-i-ekonomichno-nedotsilniy-proekt-kontinentalnogo-vodnogo-
shlyahu-e-40-gdansk-herson/ 
29 https://necu.org.ua/project-ecosystem-approach-to-hydropower-facilitating-the-implementation-of-european-
requirements-to-development-of-hydropower-sector-in-states-of-the-eastern-partnership/ 

https://necu.org.ua/inicziatyva-dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-shidnogo-partnerstva-oczinka-perspektyvy-dosyagnennya-v-ukrayini/
https://necu.org.ua/inicziatyva-dovkilna-ta-klimatychna-stijkist-shidnogo-partnerstva-oczinka-perspektyvy-dosyagnennya-v-ukrayini/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/initsiatyva-rozvytok-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ta-stvorennya-balansuyuchyh-potuzhnostej-analiz-vyklykiv-dlya-stijkosti-energosystemy-ukrayiny-v-rozrizi-dosyagnennya-energetychnyh-ta-klimatychnyh-tsil/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/initsiatyva-rozvytok-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ta-stvorennya-balansuyuchyh-potuzhnostej-analiz-vyklykiv-dlya-stijkosti-energosystemy-ukrayiny-v-rozrizi-dosyagnennya-energetychnyh-ta-klimatychnyh-tsil/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/initsiatyva-rozvytok-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ta-stvorennya-balansuyuchyh-potuzhnostej-analiz-vyklykiv-dlya-stijkosti-energosystemy-ukrayiny-v-rozrizi-dosyagnennya-energetychnyh-ta-klimatychnyh-tsil/
http://eap-csf.org.ua/zvernennya-proyevropeyskih-gromadskih-platform-do-politichnih-partiy-naperedodni-viboriv-do-verhovnoyi-radi-ukrayini/
http://eap-csf.org.ua/zvernennya-proyevropeyskih-gromadskih-platform-do-politichnih-partiy-naperedodni-viboriv-do-verhovnoyi-radi-ukrayini/
http://eap-csf.org.ua/deklaratsiya-zupiniti-ekologichno-i-ekonomichno-nedotsilniy-proekt-kontinentalnogo-vodnogo-shlyahu-e-40-gdansk-herson/
http://eap-csf.org.ua/deklaratsiya-zupiniti-ekologichno-i-ekonomichno-nedotsilniy-proekt-kontinentalnogo-vodnogo-shlyahu-e-40-gdansk-herson/
https://necu.org.ua/project-ecosystem-approach-to-hydropower-facilitating-the-implementation-of-european-requirements-to-development-of-hydropower-sector-in-states-of-the-eastern-partnership/
https://necu.org.ua/project-ecosystem-approach-to-hydropower-facilitating-the-implementation-of-european-requirements-to-development-of-hydropower-sector-in-states-of-the-eastern-partnership/
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4. Звернення РГ3 УНП та РГ5 УС ПГС щодо законопроекту у сфері мисливського 
господарства та полювання, а також боротьби з браконьєрством (реєстр.№3200-1), 
29.04.202030 

5. Звернення РГ3 УНП щодо ситуації із затриманням громадських активістів в Білорусі, 
09.09.202031 

6. Лист до Президента України та Європейського енергетичного співтовариства щодо загроз 
у реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних 
установок (в процесі узгодження). 

7. Лист до Президента та Прем’єр-Міністра України щодо сталого міського транспорту в 
умовах змін клімату та пандемії COVID-19. 

Аналітичні документи РГ3 

1. Environmental Reform and Climate Change Adaptation in the Eastern Partnership Civil Society 
Analysis and Recommendations (among the authors Anna Golubovska Onisimova, Ruslan 
Gavrilyuk)32 

2. Євроінтеграційні зобов’язання політичних партій: аналіз виборчих програм33 
3. Ecosystem approach to hydropower: facilitating the implementation of European requirements 

to development of hydropower sector in states of Eastern Europe Partnership / О.Tarasova, 
R.Havryliuk, I.Trombitsky, A.Gabrielyan, E.Sultanov and O.Stankiewicz. – Kyiv: LAT & K, 2019. 
– 26 p.34 

4. Позиційний документ РГ3 УНП ФГС СхП та РГ5 НГС Україна-ЄС щодо пріоритетних 
заходів у сфері екологічної та кліматичної політики України. 

5. Транспортна складова Угоди про асоціацію: стан виконання і перспективи35 (за участі 
Н.Андрусевич, Р.Гаврилюка, К.Синило, О.Гуменюк). 

6. Implementation of ecosystem approach and ecosystem services in hydropower sector of EaP 
countries: state and challenges / R. Havrilyuk, A. Gabrielian, E. Sultanov, I. Trombitsky, 
O.Stankevych-Volosianchuk, O. Tarasova. — 2019. — p. 76.  

7. Екосистемні послуги гірських річок Українських Карпат / О. Станкевич-Волосянчук, 
Р. Гаврилюк, В. Шаравара. – Ужгород: «РІК-У», 2019. – 32 с.36 

8. ECOSYSTEM APPROACH TO HYDROPOWER IN EaP COUNTRIES (ARMENIA, 
AZERBAIJAN, MOLDOVA, UKRAINE) / Ruslan Havryliuk, Ilya Trombitsky, Aram Gabrielyan, 
Elchin Sultanov // «Hydropower impact on river ecosystem functioning», international 
conference (2019 ; Tiraspol). Hydropower impact on river ecosystem functioning : Proceedings 
of the International Conference, Tiraspol, Moldova, October 8-9, 2019 / ed. members: Ilya 
Trombitsky [et al.] ; sci. com.: Elena Zubcov [et al.]. – Tiraspol : Eco-Tiras, 2019 (Tipogr. «Print-
Caro»). –p. 50–55.37 

Повернення до Змісту 

                                                           
30 http://eap-csf.org.ua/zvernennya-rg3-unp-ta-rg5-us-pgs-shhodo-zakonoproektu-u-sferi-mislivskogo-gospodarstva-ta-
polyuvannya-a-takozh-borotbi-z-brakonyerstvom-reyestr-3200-1/ 
31 http://eap-csf.org.ua/zvernennya-rg3-unp-shhodo-situatsiyi-iz-zatrimannyam-gromadskih-aktivistiv-v-bilorusi/ 
32 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Policy-Paper-on-
Environment.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_june_2019&utm_te
rm=2019-07-07 
33 https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/YEvrointegratsijni-zobov-yazannya-politychnyh-
partij_analiz-peredvyborchyh-program.pdf 
34 https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Ecosystem-Approach-to-Hydropower.pdf 
35 https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/transportna-skladova-ugody-pro-asotsiatsiyu-stan-vykonannya-i-
perspektyvy/ 
36 https://necu.org.ua/broshura-ekosystemni-posluhy-hirskyh-richok-ukrayinskyh-karpat/ 
37 https://www.eco-tiras.org/books/conferinta_tiraspol_2019.pdf 

http://eap-csf.org.ua/zvernennya-rg3-unp-ta-rg5-us-pgs-shhodo-zakonoproektu-u-sferi-mislivskogo-gospodarstva-ta-polyuvannya-a-takozh-borotbi-z-brakonyerstvom-reyestr-3200-1/
http://eap-csf.org.ua/zvernennya-rg3-unp-ta-rg5-us-pgs-shhodo-zakonoproektu-u-sferi-mislivskogo-gospodarstva-ta-polyuvannya-a-takozh-borotbi-z-brakonyerstvom-reyestr-3200-1/
http://eap-csf.org.ua/zvernennya-rg3-unp-shhodo-situatsiyi-iz-zatrimannyam-gromadskih-aktivistiv-v-bilorusi/
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Policy-Paper-on-Environment.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_june_2019&utm_term=2019-07-07
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Policy-Paper-on-Environment.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_june_2019&utm_term=2019-07-07
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/EaP-CSF-Policy-Paper-on-Environment.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eap_csf_newsletter_june_2019&utm_term=2019-07-07
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/YEvrointegratsijni-zobov-yazannya-politychnyh-partij_analiz-peredvyborchyh-program.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/YEvrointegratsijni-zobov-yazannya-politychnyh-partij_analiz-peredvyborchyh-program.pdf
https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Ecosystem-Approach-to-Hydropower.pdf
https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/transportna-skladova-ugody-pro-asotsiatsiyu-stan-vykonannya-i-perspektyvy/
https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/transportna-skladova-ugody-pro-asotsiatsiyu-stan-vykonannya-i-perspektyvy/
https://necu.org.ua/broshura-ekosystemni-posluhy-hirskyh-richok-ukrayinskyh-karpat/
https://www.eco-tiras.org/books/conferinta_tiraspol_2019.pdf
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Діяльність Робочої групи 4 «Контакти між людьми»   
Координатор: Іван Кульчицький 

Після проведення виборів нового координатора на засіданні РГ4 було домовлено про 
необхідність уточнення пріоритетів діяльності групи на наступний період та перелік тематичних 
підгруп. 

За результатами  обговорення були узгоджені наступні пропозиції щодо пріоритетів діяльності 
РГ4  на  2019-2020  роки. Ці пропозиції були уточнені літом 2020 року з врахуванням впливу 
пандемії COVID-19  і останній варіант пріоритетів став наступним: 

1) Аналіз змін у програмах мобільності, які спричинені пандемією коронавірусу, з 
метою підвищення обізнаності про наявні можливості за тематичними напрямками в 
регіоні СхП та країн ЄС; 
Обговорення змін у сфері освіти, сприяння розвитку неформальної освіти в Україні; 
2) Розвиток традиційних та інноваційних культурно-мистецьких практик, свободи 
самовираження. Розвиток міжкультурного діалогу регіонів України, країн Східного 
Партнерства і Європейського Союзу;  
3) Аналіз та вивчення досліджень ціннісних орієнтирів та соціальних трендів молоді 
Україні і в регіоні СхП і ЄС з метою крос-секторальної та транскордонної співпраці 
навколо визначених викликів молоді з метою підготовки ефективних спільних рішень; 
4) Сприяння суспільній активності людей літнього віку з метою підвищення рівня їх 
поінформованості та участі в євроінтеграційних процесах і побудови діалогу між 
поколіннями; 
5) Вивчення та інтеграція наукових досліджень та інноваційних систем країн 
Східного Партнерства та Європейського Союзу  

Були сформовані наступні робочі підгрупи у складі РГ4: 
● Молодь 
● Культура 
● Дослідження та Інновації 
● Освіта  

З вересня 2019 до кінця 2019 року у фокусі уваги групи були документи і пропозиції форуму 
громадянського суспільства щодо підсумків 10-річчя Східного Партнерства та майбутнього 
обговорення у контексті загальної активності всіх стейкхолдерів в Україні та поза її межами. 
Члени групи брали участь у ряді заходів в Україні та поза її межами, де обговорювалися ці 
питання. Щодо майбутніх пріоритетів групи в контексті діяльності РГ4 форуму громадянського 
суспільства СхП було зазначено на важливості розвитку інструментів онлайн освіти, освіти 
дорослих, мобільності молоді, креативних культурних індустрій, досліджень та інновацій, які 
направлені на вирішення важливих проблем сучасності. Спільні пріоритети діяльності РГ4 на 
рівні ФГС СхП викладено у Гугл-документі за посиланням https://cutt.ly/UgmdrpQ.  

8 листопада 2019 року РГ4 УНП СхП провела спільне засідання з РГ6 «Наука та технології, 
інформаційне суспільство, освіта, навчання та молодь, культура і спорт» Української сторони 
платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС). У фокусі засідання було три 
питання:  

1. 10 років Східного партнерства - основні підсумки за пріоритетами діяльності групи. 

2. Тенденції та зміни, останні новини щодо діяльності ФГС СхП. 

3. Візії майбутнього Східного партнерства.  

Також члени групи обговорили питання комунікацій з делегатами, які були обрані для участі у 
щорічній асамблеї ФГС СхП (Брюссель, 4-6 грудня 2019 р.).  На цьому ж засіданні було вирішено 
встановити більш тісні відносини із РГ6 УС ПГС. На практиці протягом звітного періоду така 
комунікація відбувалась шляхом розсилки інформації та пропозицій на відповідні гугл-розсилки 

https://cutt.ly/UgmdrpQ
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цих груп. Прикладом такої співпраці стала також спільно заява двох груп від 27 березня 2020р. 
(https://www.facebook.com/eu.ua.platform/posts/3835607219847483) щодо недопустимості 
зменшення фінансування на освіту і науку та на підтримку молоді, які планувались у рамках 
формування антиковідного фонду.  Такі пропозиції уряду викликали значний спротив у 
громадському середовищі і пізніше такі пропозиції щодо значного скорочення видатків на ці 
статті не були прийняті. 

Через обмеження пандемії коронавірусу очні засідання групи не проводились, але відбувалась 
активна комунікація щодо обговорення поточних питань шляхом обміну повідомлення у Гугл-
розсилці групи та наданням доступу ло проєктних документів у хмарних середовищах Google та 
Dropbox.  

Члени групи взяли активну участь у конкурсі ініціатив, який проводився УНП СхП. За 
результатами конкурсу групу долучена до реалізації двох ініціатив: 

● «Програми та інструменти підтримки розвитку інноваційної сфери України» 
(Агенція європейських інновацій, РГ4) 

● «Освітня траєкторія: розвиток системи освіти у післякризовий період» (Молодіжна 
організація «СТАН», РГ4) 

17 вересня 2020 року в онлайн режимі відбулось чергове засідання РГ4. Учасники засідання 
розглянули хід реалізації двох ініціатив «Програми та інструменти підтримки розвитку 
інноваційної сфери України» та «Освітня траєкторія: розвиток системи освіти у післякризовий 
період», проблеми молодіжної зайнятості та розвиток молодіжного діалогу у країнах Східного 
Партнерства.  Також обговорювались питання покращення комунікації всередині групи та 
налагодження кращої взаємодії з делегатами форуму громадянського суспільства СхП у 
контексті використання можливостей міжнародної співпраці.  

Учасники засідання отримали детальні пояснення від представників Інституту економічних 
досліджень та політичних консультацій щодо можливих форматів проведення щорічної 
Асамблеї УНП СхП та підтримки діяльності групи.  
За результатами обговорення наданих інформацій від спікерів засідання було прийнято рішення 
про ширше інформування членів групи про заходи ініціатив, які реалізуються,  а також про 
розширення контактів членів групи із ключовими організаціями, які працюють у тих сферах, які 
важливі для РГ4, особливо у питаннях вирішення проблем молоді, освіти та культури.  

Було рекомендовано в залежності від ситуації з коронавірусом провести до кінця 2020 року хоча 
б одне оффлайнове засідання групи, на яке запросити представників відповідних Міністерств та 
організацій, які дотичні до обговорюваних проблем.  

На наступному періоді діяльності групи одним із стратегічним 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 співпраці між громадськими організаціями України. Також доцільно підвищити 
активність членів в англомовному інформаційному просторі.       

(Якщо це стане у нагоді: Асоціація об’єднаних мистецтв разом з MitOst Hamburg (Німеччина) та 
INTERRA (Росія) запровадили проєкт “VOICES - power of love”, що реалізовано 2 - 11 жовтня у 
програмі підтримки “MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді” фонду “Пам’ять, 
відповідальність та майбутнє (EVZ)”). Проєкт відбувався у гібридному форматі (міжнародні 
зустрічі - онлайн, локальні семінари - оффлайн) через обмеження міжнародної мобільності).  
 

Повернення до Змісту 
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Діяльність Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та соціальний 
діалог» 
Координатор: Світлана Внучко 

 

До складу робочої групи 5 УНП входить 27 організацій громадянського суспільства України: 
профспілки, організації роботодавців та громадські організації. Протягом звітного періоду 
комунікація між членами групи підтримувалась через внутрішні канали комунікації – передусім 
через безпосередню участь у засіданнях та google-групу членів Робочої групи 5. 

В рамках діяльності РГ5 за звітний період відбулося 3 засідання групи (20 травня 2019р., 23 
вересня 2019р., 24 вересня 2020р.). Учасниками групи активно обговорювались питання 
соціально-трудової політики та стану соціального діалогу в Україні. 

 20 травня 2019р. 

 

23 вересня 2019 р. 
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24вересня 2020р. 

              

 

Основні напрями роботи за якими група здійснювала діяльність в 2019-2020 
роках: 

- Залучення представників малого та середнього підприємництва до реалізації соціального 
діалогу як основа інвестицій в навички молоді, підприємництво та працевлаштування; 
- Сучасні виклики ринку праці на місцевому та регіональному рівнях; 
- Роль профспілок та організацій роботодавців в формуванні міграційної політики; 
- Інституційна спроможність ОГС щодо впливу на соціально-трудову політику; 
- Аналіз дотримання прав профспілок в Україні відповідно до Угоди про асоціацію; 
- Упровадження норм недискримінації в праці як порядок денний ефективного 
економічного розвитку; 
- Медіація як стратегічна комунікації; 

- Аналіз імплементації в Україні Директив ЄС: 

- Про право працівників на отримання інформації 

- Про право працівників на залучення до управління підприємством; 

- Адвокація розширення підтримки громадянського суспільства в рамках СхП; 
- Вплив карантинних заходів на регулювання соціально-трудових відносин на 
національному та галузевому рівнях. 

 

 

Заяви, підготовлені за участю членів РГ5. 

Організаціями-учасницями групи у вересні 2019 року підготовлено та направлено до органів 
влади та соціальних партнерів заяву Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та соціальний 
діалог» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 
Партнерства щодо проекту Трудового Кодексу України. 
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Участь у діяльності ФГС СхП 

Спільне засідання Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та зближення з політикою ЄС» та 
Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог», яке відбулося 4-5 червня 
2019 р. в Брюсселі, дало старт обговоренням про розробку дорожньої карти політики Східного 
партнерства після 2020 р. 

 

 

Учасники засідання також обговорили важливі для діяльності Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства питання, такі як реформа Форуму, кодекс етики чи Арбітражна 
комісія.  

https://eap-csf.eu/reform/
http://eap-csf.eu/arbitration-committee/
http://eap-csf.eu/arbitration-committee/
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Он-лайн засідання Робочої групи 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог» 
Форуму громадянського суспільства СхП, 24 червня – 1 липня 2020р.  

Онлайн формат надав можливість зробити 
сесії зустрічі доступними для всіх членів та 
делегатів РГ5.  

Обговорення було зосереджено на впливі 
COVID-19 на зайнятість та ринки праці в 
державах Східного партнерства. Пандемія 
COVID-19 серйозно вплинула на 
працевлаштування та ринок праці, 
загострила вже існуючі питання безробіття та 
бідності. За цей час деякі уряди країн 
Східного партнерства надали фінансову 
підтримку вразливим групам населення. 

Учасники засідання РГ5 закликали зробити 
більше для захисту прав працівників, 
розширення програми страхування 

безробіття та заходів щодо збереження робочих місць. Дивлячись у майбутнє, учасники 
погодилися, що вихід з кризи стане можливим лише шляхом посилення соціального діалогу та 
можливостей працевлаштування. 

Представники РГ5 долучилися до аналізу проблеми і перспективи майбутніх 
взаємовідносин країн Східного Партнерства з ЄС.  

В рамках консультацій щодо майбутнього політики Східного партнерства членами групи 
напрацьовані пропозиції до пріоритетів СхП: 

1. Створення спільної платформи для трьох країн СхП, які підписали УА;  
2. Посилення соціального діалогу на всіх рівнях та ролі соціальних партнерів в процесі 
прийняття рішень в рамках СхП; 
3. Увиразнення соціальної складової в пріоритетах СхП та подолання бідності;  
4. Створення тематичної платформи для РГ5; 
5. Досягнення гендерної рівності, протидія дискримінації, еджизму 
6. Посилення колективно-договірного регулювання трудових відносин для збереження та 
розвитку трудового потенціалу;  
7. Правове регулювання статусу осіб, зайнятих індивідуальною працею.  

Аналітична робота РГ5. 

В рамках проекту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу 
проведено два дослідження: 

1. «Covid 19 та соціальний діалог в туристичній галузі: практика ЄС та український реалії» 
(Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та 
готельного господарства та Всеукраїнська федерація роботодавців в сфері туризму України); 
2. «Видимі та латентні наслідки COVID 19 для регулювання соціально-трудових відносин 
в сфері МСБ України» (Всеукраїнська професійна спілка «Столиця-Регіони» та Федерація 
професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України). 

 
 

Повернення до Змісту 


