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Шановні колеги!

Ефективне виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, досягнення цілей Східного 

партнерства та, у цьому зв’язку, здійснення реформ, які сприяють європейській 

інтеграції України, потребує активного і системного залучення громадянського 

суспільства. Для цього існує два інституційно визначені механізми громадської участі. 

Це утворена у 2011 році Українська національна платформа Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства (скорочено — УНП ФГС СхП) та Українська сторона 

створеної в квітні 2015 року відповідно до ст. 469 Угоди про асоціацію Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС (скорочено — УС ПГС). Ці дві Платформи мають 

як спільні (спрямованість на успіх європейської інтеграції України), так і відмінні риси — 

зокрема, змістовні акценти на Східному партнерстві і на Угоді про асоціацію, а також 

мають різних міжнародних інституційних партнерів.

Міжнародний фонд «Відродження» (скорочено — МФВ) був фактично єдиним донором 

в Україні, який у рамках своєї Європейської програмної ініціативи з самого початку 

підтримував створення обох Платформ та проведення їхніх головних статутних заходів, 

у тому числі міжнародних. Починаючи з другої половини 2016 року, МФВ за фінансової 

підтримки ЄС реалізує проект «Громадська синергія: посилення участі громадськості в 

євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП ФГС СхП». Очікується, що 

завдяки реалізації цього трирічного Проекту Платформи посилять свою спроможність 

здійснювати активну, цілеспрямовану і результативну аналітичну, адвокаційну та 

інформаційно-просвітницьку діяльність, що матиме реальний вплив.

До початку цього Проекту дві Платформи підійшли з різним досвідом: УНП існувала 

вже 5 років, а УС ПГС офіційно діяла неповний рік. Проте обидві Платформи мали 

багато схожих викликів. Внутрішня організація роботи Платформ та їхня зовнішня 

комунікація були явно недостатніми. Багато членів Платформ банально мало знали один 

одного, адже засідання робочих груп та інші внутрішні зустрічі членів відбувалися лише 

спорадично. Платформи не мали своїх «продуктів», а органи влади України та інституції 

ЄС мало що знали про їхню діяльність. Про це, зокрема, йшлося у Звіті про незалежну 

зовнішню оцінку організаційної спроможності та аналізу потреб проєвропейських 

платформ громадянського суспільства, з якої розпочалась реалізація Проекту 

«Громадська синергія» 2016 року. Цей документ підтвердив основні слабкі місця 

Платформ, на виправлення яких було спрямовано Проект.

Півтора роки потому маємо вже багато в чому іншу картину. Налагоджено роботу 

Секретаріатів, які організовують робочі процеси та забезпечують постійну внутрішню та 

зовнішню комунікацію Платформ. У повному обсязі та на належному рівні реалізується 

статутна діяльність Платформ — проводяться регулярні засідання їхніх керівних 

органів та робочих груп, асамблеї УС ПГС, річні конференції УНП ФГС СхП, двосторонні 

засідання ПГС. Для членів Платформ проводяться навчальні та просвітницькі заходи, 

з метою підвищення обізнаності у євроінтеграційній сфері та покращення практичних 

навиків. Проект забезпечує роботу сайтів Платформ, постійне наповнення Фейсбук-

сторінок Платформ і Проекту, а також створення щомісячних бюлетенів Платформ та 

щодвотижневих дайджестів новин у сфері євроінтеграції, ЄС та Східного партнерства. 

Започатковано роботу зі ЗМІ, у яких регулярно з’являються матеріали з посиланнями 

1 ВСТУПНЕ  
 СЛОВО
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на Проект та Платформи. Налагоджено практику регулярних зустрічей та діалогу 

Платформ з представниками виконавчої та законодавчої влади, відповідальними 

за політику європейської інтеграції. Міжнародна діяльність не обмежується лише 

статутними заходами Платформ, але й включає проведення таких міжнародних заходів, 

як Форум асоціацій, що збирає громадських експертів та посадовців з України, Грузії, 

Молдови та ЄС для обговорення спільних викликів та успішних практик у виконанні Угод 

про асоціацію з ЄС.

Важливою (і найбільшою з точки зору витрачених фінансових ресурсів) складовою 

діяльності «Громадської синергії» є грантова підтримка проектів, що дозволяє організаціям-

членам Платформ здійснювати різноманітну та різноформатну діяльність, спрямовану на 

реалізацію пріоритетів Угоди про асоціацію та ініціативи Східного партнерства. Загалом 

на сьогодні підтримано 27 таких проектів. Більшість з них здійснюються під егідою обох 

Платформ, а часто і під егідою декількох тематичних груп. Кожен подібний успішний проект 

додає впізнаваності до загального «бренду» обох Платформ.

Звичайно, наразі Проект ще досить далекий від досягнення своєї мети. У обох 

Платформ попереду ще великий шлях зростання. У 2017 році УНП напрацювала 

стратегічне бачення своєї діяльності, яке великою мірою орієнтується на «20 очікуваних 

досягнень Східного партнерства до 2020 року». Експертний звіт УНП з оцінкою цих 

офіційно визначених пріоритетів Східного партнерства став найбільш комплексним 

відгуком, наданим громадянським суспільством будь-якої з країн-партнерів напередодні 

саміту Східного партнерства восени 2017 р. Відштовхуючись від цих напрацювань, УНП 

має великий простір для подальшої роботи і діалогу з владою України та інституціями 

ЄС. УС ПГС у 2017 році напрацювала цілу низку аналітичних документів, досліджуючи 

виклики та пропонуючи рішення для виконання Угоди про асоціацію у різних сферах. 

Поки що УС ПГС ще не має свого стратегічного документу, але наблизилася до 

розуміння своєї місії балансування інтересів різних груп та секторів громадянського 

суспільства. Відповідно, пошук ефективних конструктивних механізмів внутрішньої 

роботи, побудова консенсусу, незважаючи на розбіжності інтересів, робота на результат 

із дотриманням стандартів якості своїх «продуктів» — головні виклики на майбутнє. 

Основним показником успішності Платформ буде їхнє сприйняття та авторитет не лише 

як інституцій, формально створених у рамках відносин України і ЄС, але як реальних, 

спроможних учасників процесу євроінтеграційних реформ. Важливо вибудовувати 

довіру до Платформ, у тому числі, відповідаючи тим запитам та очікуванням, які мають 

до них офіційні партнери в органах влади та інституціях ЄС. Платформи мають для цього 

всі передумови, створені проектом «Громадська синергія». Тож працюймо разом на 

досягнення нашої спільної мети.

З повагою,

Дмитро Шульга
Керівник проекту  

«Громадська синергія»,

Директор Європейської програмної 

ініціативи Міжнародного фонду 

«Відродження»

Зоряна Міщук
Керівник команди та ключовий експерт 

проекту «Громадська синергія»
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Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громадськості 

у впровадженні євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розбудови 

інституційної спроможності та посилення діяльності Української сторони Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. 

Платформи отримують від Проекту організаційну, фінансову, комунікаційну, 

методологічну та іншу підтримку у своїй аналітично-адвокаційній та інформаційно-

просвітницькій діяльності, спрямованій на просування ефективної реалізації Угоди 

про асоціацію та ініціативи Східного партнерства.

Проект фінансується Європейським Союзом і Міжнародним фондом 

«Відродження» (МФВ) та виконується Європейською програмною ініціативою МФВ.

Термін реалізації Проекту – 2016-2019 роки.

2 ПРО ПРОЕКТ  
 ТА ПЛАТФОРМИ

Компоненти Проекту

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЛАТФОРМ 
Забезпечення статутної діяльності Платформ, 

збільшення системності та узгодженості в їхній роботі, 

а також розвиток знань та навичок їхніх членів для 

ефективного виконання поставлених завдань.

СПІВПРАЦЯ З ЄС ТА СХІДНИМ ПАРТНЕРСТВОМ 
Посилення взаємодії між громадянським 

суспільством України, ЄС та регіону Східного 

партнерства через налагодження ефективного 

інформаційного обміну та сприяння 

налагодженню співпраці. Донесення позиції та 

напрацювань Платформ до важливих цільових 

аудиторій поза межами України.
АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ, АДВОКАЦІЯ ТА ДІАЛОГ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 
Підтримка аналітично-адвокаційної діяльності 

Платформ: моніторинг і оцінка виконання 

Угоди про асоціацію та реалізації можливостей 

Східного партнерства, підготовка аналітичних 

документів з різних аспектів євроінтеграційних 

реформ, організація дискусійних заходів та 

діалогів зацікавлених сторін, проведення 

адвокаційних кампаній.

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЯ 
Покращення інформування про діяльність Платформ через 

розробку комунікаційних стратегій, активну взаємодію 

зі ЗМІ, наповнення веб-сайтів та сторінок в соціальних 

мережах. Підтримка інформаційно-просвітницьких кампаній 

про завдання та можливості Угоди про асоціацію, політику 

Східного партнерства тощо.

НАДАННЯ ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ  
ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТФОРМ 

Надання фінансової підтримки на 

конкурсних умовах організаціям-учасницям 

Платформ для забезпечення активних та 

скоординованих дій у виконанні Угоди про 

асоціацію, пріоритетів Східного партнерства 

та розвитку потенціалу Платформ.

2.1. Про проект 
«Громадська синергія»

Загальні індикатори досягнень Проекту: 

 z Платформи розглядаються ключовими стейкхолдерами як важливі і авторитетні учасники процесу євроінтеграційних реформ; 

 z Підвищення якості та кількості аналітичних та інформаційних продуктів Платформ; 

 z Кількість успішних прикладів адвокаційних дій Платформ у процесі євроінтеграційних реформ;

 z Кількість проектів, успішно виконаних під егідою Платформ. 



Європейський
Парламент

Європейська служба
зовнішньої дії

Проекти ЄС в Україні

ЗМІУряд

Верховна Рада

Президент

Громадянське 
суспільство

Громадянське 
суспільство

Європейська Комісія

Члени Форуму 
громадянського 

суспільства 
СхП від ЄС

Європейський 
економічний 
і соціальний 

комітет

Платформа
громадянського 
суспільства 
Україна-ЄС

Форум 
громадянського 

суспільства 
Східного 

партнерства

Українська національна 
платформа Форуму 

громадянського 
суспільства Східного 

партнерства

Українська сторона 
Платформи 
громадянського 
суспільства
Україна-ЄС
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2.2. Про Платформи

Українська національна платформа Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства (УНП) – це мережа з 

понад 200 громадських організацій України, що має на 

меті відстоювання українських інтересів в рамках Східного 

партнерства. Платформа створена в 2011 році та є частиною 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства  – 

об’єднання представників громадських організацій України, 

Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, а також 

ЄС, спрямованого на посилення потенціалу громадянського 

суспільства регіону, налагодження співробітництва і обміну 

досвідом між ним та інституціями і громадянським суспільством 

ЄС, а також громадський контроль за досягненням цілей 

Східного партнерства.  

Українська національна платформа представляє інтереси 

українського громадянського суспільства в рамках Форуму, 

доносить свою позицію до українських органів влади та 

інституцій ЄС і держав-членів, готує аналітику, організовує 

дискусійні заходи, інформує громадськість про потенціал та 

виклики Східного партнерства. 

Громадські організації УНП працюють в 5 робочих групах 

та 18 підгрупах за напрямами та пріоритетами Східного 

партнерства. Загальне управління УНП здійснюється Керівним 

комітетом (Національний координатор плюс координатори 

робочих груп). Раз на рік проводиться Конференція УНП, де 

обирається Керівний комітет на наступний рік, затверджуються 

стратегічно-планові документи, заслуховуються звіти та 

обговорюються плани діяльності.

6 
засідань 

Керівного комітету, 

10 засідань  
робочих груп

17 зустрічей  
з зацікавленими  

сторонами 

Прийнято 3 заяви  

і звернення  
на національному  

рівні 

Підготовлено 
глибокий 

аналітичний звіт щодо  
виконання Україною 

20 очікуваних 
досягнень Східного 

партнерства  
до 2020 р.

Понад 

200 
організацій-членів  

(близько 85 
організацій подали 

в 2017 р. заявку 
на вступ до 

УНП)

Ініційовано  
4заяви,  

прийняті на рівні Форуму 
громадянського 

суспільства Східного 
партнерства

3 
стратегічні  

сесії

 Щорічна 
конференція 

УНП-2017 

об’єднала близько 
140 

учасників
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Українська сторона Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС (УС ПГС), що складається з 15 членів – 

представників громадських об’єднань, профспілок та 

організацій роботодавців, – є частиною Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС (ПГС), створеної 

відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

(ст. 469-470). Її зав дання – забезпечити участь громадськості 

у процесі виконання Угоди про асоціацію та здійснення 

громадського контролю за цим виконанням. ПГС – це один із 

чотирьох органів Асоціації поряд із Радою асоціації, Комітетом 

асоціації та Парламентським комітетом асоціації. Вона може 

надавати рекомендації Раді асоціації; Комітет асоціації та 

Парламентський комітет асоціації повинні здійснювати 

регулярні контакти з представниками ПГС з метою отримання 

їхньої думки щодо досягнення цілей Угоди.

Основною формою роботи ПГС є засідання, що відбуваються 

двічі на рік і передбачають підготовку та обговорення 

тематичних доповідей з пріоритетних питань виконання 

Угоди, а також підготовку підсумкової спільної декларації, 

що складається з оцінок стану виконання Угоди та 

рекомендацій щодо пріоритетних завдань для прискорення 

євроінтеграційних реформ.

УС ПГС має ширше поле діяльності. Спираючись на діяльність 

6 тематичних робочих груп, які об’єднують близько 250 

організацій, УС ПГС моніторить виконання Угоди, готує 

аналітику,  проводить дискусії із залученням різних 

стейкхолдерів з пріоритетних питань євроінтеграційних 

реформ, а також надає відповідні рекомендації українським 

і європейським органам влади та іншим стейкхолдерам. 

Раз на 15 місяців УС ПГС збирається на Асамблею (зібрання 

членів УС ПГС та ї ї робочих груп) та раз на 2,5 роки проводить 

переобрання своїх членів.

До 
2-х 

засідань 
Платформи 

громадянського 
суспільства Україна-ЄС 

підготовлені та затверджені 

4 тематичні доповіді – охорона 
довкілля, свобода ЗМІ, наука 

та технології, внутрішньо 
переміщені особи.

Близько 
250

організацій в системі 
УС ПГС (у 2017 р. 
кількість організацій 

зросла на 36%)

5 засідань 

УС ПГС 

3 сесії 

стратегічного 

планування

13 засідань 

робочих груп

Підготовлено 
першу аналітичну 

доповідь в Україні з 
оцінкою імплементації 

Угоди про асоціацію у  

8 сферах на основі 
опитування різних 

стейкхолдерів

12 
зустрічей зі 

стейкхолдерами 

у 2017 році (у т.ч. 

4 спільних з 

УНП)2 заяви 

УС ПГС

Асамблея 
УС ПГС у березні 

2017 року об’єднала 
понад 

170 
учасників



 9 забезпечив 

функціонування штаб-

квартири Платформ – 

офісу Проекту/

Секретаріатів з можливістю 

проведення зустрічей та 

зібрань керівних органів 

та робочих груп 

Платформ
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3  КОМПОНЕНТ  
 «ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЛАТФОРМ»

Статутна діяльність (в сенсі внутрішньої організаційно-комунікаційної роботи 

та проведення передбачених статутом обов’язкових заходів)  – це фундамент 

функціонування Платформ, на якому вибудовується решта їхньої роботи. 

Налагодження безперебійного функціонування Секретаріату, створення 

можливостей для регулярних зустрічей керівних органів та робочих груп і 

проведення річних зібрань Платформ у широкому членському складі, налагодження 

постійної внутрішньої комунікації, впровадження стратегічного планування та 

контролю за виконанням планів – такі завдання ставив перед собою проект 

«Громадська синергія»  у цьому блоці.

За підсумками 
2017 року  

в рамках статутної 
підтримки 

Платформ Проект:

 9налагодив постійну і 

системну діяльність 

Секретаріатів, які 

організовують роботу 

Платформ та забезпечують 

внутрішню і зовнішню 

комунікацію

 9на якісному рівні 

організував великі статутні 

заходи Платформ – Щорічну 

конференцію УНП, Асамблею 

УС ПГС, засідання Платформи 

громадянського суспільства 

Україна-ЄС у Києві та 

участь членів УС 

ПГС у засіданні 

в Брюсселі 

 9 

забезпечив 

стратегічне 

планування діяльності 

Платформ та розробку 

документів, що регулюють окремі 

аспекти організації діяльності  

УНП та УС ПГС

 9 забезпечив 

можливість 

регулярних засідань 

керівних органів та зібрань 

робочих груп за участю всіх 

зацікавлених членів

3.1. Підтримка 
статутної діяльності 

Платформ
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Практично більшість часу з моменту свого створення УНП функціонувала у 

волонтерсько-віртуальному форматі, адже коштів на регулярні зустрічі, системну 

повсякденну роботу за підтримки Секретаріату та проведення заходів бракувало. 

З появою можливостей Проекту діяльність УНП значно пожвавилася. У 2017 

році відбувалися регулярні засідання Керівного комітету і робочих груп, УНП 

готувала аналітичні документи та обмінювалася оцінками реформ з профільними 

високопосадовцями, готувала спільні заяви і адвокатувала пропозиції на 

українському та європейському рівні. Але передумовою цього було впорядкування 

діяльності самої Платформи. Ключовим досягненням УНП 2017 року у статутній сфері 

можна вважати затвердження нею свого Стратегічного плану на 2017-2020 рр. 

Розроблений вперше за час існування Платформи протягом 10 стратегічних сесій 

(більша частина з них відбулася ще в 2016 році), план визначає мету діяльності та 

цінності Платформи, ї ї місію і стратегічну візію, засади взаємодії із зацікавленими 

сторонами (стейкхолдерами), стратегічні і операційні цілі діяльності. Документ 

«перекидає місток» до операційного планування і дозволяє відстежувати прогрес 

у реалізації стратегічних завдань на основі розробленої системи індикаторів 

виконання.

У 2017 році УНП розробила та прийняла й інші важливі документи, що регламентують 

ї ї діяльність: політику членства та організаційно-комунікаційні принципи. 

Політика членства визначає процедуру прийняття в члени УНП, права та обов’язки 

членів, а також підстави та процедуру виключення з Платформи. Нові правила 

покликані залучити до Платформи фахові організації, здатні посилити експертний 

та адвокаційний потенціал Платформи. Очікується, що Політика членства також 

сприятиме більш відповідальному ставленню діючих членів до своїх прав і 

обов’язків в рамках УНП. Організаційно-комунікаційні принципи визначають 

правила внутрішньої комунікації всередині Платформи, а також порядок зовнішніх 

комунікацій і алгоритм прийняття позиційних документів УНП. Нові правила 

дозволили учасникам отримувати більше інформації, яка їм справді цікава, 

і  впорядкувати спілкування з колегами навколо пріоритетів робочих груп. 

Над підготовкою згаданих документів працювали в першу чергу члени Керівного 

комітету, але й решта членів УНП мали змогу долучитися: стратегічному плануванню 

була присвячена одна з сесій Щорічної конференції 2016 р., а під час Щорічної 

конференції 2017 р. обговорювались проекти політики членства та організаційно-

комунікаційних принципів УНП.   

Завдяки проекту «Громадська синергія» 

Платформа отримала можливість 

інституційно розвиватись — регулярно 

проводити засідання робочих груп і 

Керівного комітету, організовувати 

зустрічі з новими організаціями-

членами, напрацьовувати стратегічні 

документи, посилювати свою 

експертизу по напрямках, які 

стосуються саме Східного партнерства. 

Раніше цього не було. Ми також 

налагодили контакти з органами 

влади в Україні, у Брюсселі і країнах 

ЄС. Це великий плюс, тому що тепер 

ми можемо доносити інформацію, 

нашу аналітику та готувати на їх запит 

клієнто-орієнтовану експертизу.

Геннадій Максак,  
Національний координатор УНП (2017-2018), 

Голова Ради зовнішньої політики «Українська 
призма»
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Щорічна конференція УНП, яка проходила 3-4 жовтня 2017 р. в м. Києві, об’єднала 

найбільшу за всі попередні роки діяльності Платформи кількість учасників 

(близько 140). Окрім членів Платформи, участь у конференції взяли представники 

органів державної влади, проектів технічної допомоги ЄС в Україні та в рамках 

Східного партнерства, дипломати країн ЄС. Ключовою подією конференції стала 

презентація дослідження «Україна в координатах Східного партнерства 2017-

2020 рр.» – експертної оцінки Спільного робочого документу «Східне партнерство – 

20 очікуваних досягнень до 2020 р.», здійсненої експертами УНП за підтримки 

проекту «Громадська синергія». За словами урядовців, дослідження є важливим 

дороговказом імплементації євроінтеграційних реформ в Україні та розвитку 

співпраці в регіоні Східного парт нерства. 
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Регулярно проводяться засідання Керівного комітету УНП. У 2017 році було 

проведено 6 засідань, під час яких керівництво Платформи, окрім внутрішньо-

організаційних питань, обговорювало ідеї та визначало конкретні кроки для 

розвитку діалогу з органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами 

і посилення впливу Платформи на діяльність Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства.

Під час конференції також було обрано 

новий склад Керівного комітету 

Платформи, а учасники робочих груп 

визначили пріоритетні теми і плани 

спільної роботи на кінець 2017 р. — 

початок 2018 р.
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Робочі групи отримали можливість активізувати свою роботу завдяки своїм 

регулярним  засіданням, під час яких обговорюються і узгоджуються плани спільної 

аналітичної та адвокаційної діяльності. Учасники також обговорюють актуальні  

питання євроінтеграційних реформ у своїх тематичних сферах і обмінюються 

досвідом та інформацією щодо проектів, які вони втілюють. Всього у 2017 році 

відбулось 10 засідань робочих груп, без урахування сесій робочих груп в рамках 

Щорічної конференції УНП. 
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«Стаж» роботи УС ПГС значно менший за період діяльності УНП, але без ресурсної 

підтримки виклики у цієї Платформи були схожими на описані вище – зокрема, й 

труднощі з виконанням статутної діяльності – проведенням засідань УС ПГС та ї ї 

робочих груп, організацією Асамблей, координацією роботи та забезпеченням 

належної зовнішньої і внутрішньої комунікації.

Нині діє постійний Секретаріат Платформи, який забезпечує координацію роботи та 

інформаційний обмін всередині 15-ки УС ПГС і робочих груп, здійснює комунікацію 

зі стороною ЄС (ЕКОСОКом), а також Урядом і парламентом, іншими зацікавленими 

сторонами. З’явилася можливість проводити регулярні засідання на усіх рівнях 

діяльності Платформи, готувати якісну аналітику, проводити адвокаційні та 

інформаційно-просвітницькі заходи.

Члени УС ПГС стали частіше збиратися. У 2017 році відбулися 5 засідань УС 

ПГС, на яких учасники розглядали питання планування діяльності Платформи, 

моніторингу Угоди про асоціацію, роботи над аналітичними документами, визначення 

пріоритетних питань діалогу з владою та ін. Засідання краще готуються, зокрема 

ведеться контроль за виконанням прийнятих рішень.



Проект підтримав три сесії 
стратегічного планування  

УС ПГС
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Проект «Громадська синергія» 

підтримав три сесії стратегічного 

планування, спрямовані на 

формулювання візії, місії та цінностей 

УС ПГС, визначення цільових аудиторій 

та унікальних переваг Платформи, 

пріоритетних напрямів діяльності 

на 2018-2022 рр. Процес роботи над 

Стратегічним планом незавершений, 

адже стратегічні сесії виявили певні 

розбіжності у поглядах на завдання 

Платформи між представниками 

різних секторів. Вочевидь, потрібно 

більше часу для того, щоб члени УС 

ПГС вийшли на узгоджене бачення 

того, як перетворити УС ПГС на дієвий 

орган громадського контролю за 

виконанням Угоди. Але підготовлений 

за результатами сесій проект 

Стратегічного плану є гарною основою 

для подальшого пошуку спільного 

бачення, визначення амбітних, але 

реалістичних завдань, які ставить перед 

собою УС ПГС на виконання своєї місії і, 

врешті, більш ефективного планування 

і реалізації поточної діяльності.



civic-synergy.org.ua

17Звіт проекту «Громадська синергія» за 2017 рік

Одна зі стратегічних сесій відбулася спільно з Керівним 

комітетом УНП і дозволила лідерам двох Платформ порівняти 

специфіку їхньої діяльності, зокрема, на міжнародному рівні, 

а також обговорити напрями, за якими ініціативи Платформ 

можуть взаємодоповнювати та посилювати одна одну. 

У березні 2017 року Проект забезпечив організацію важливої 

для УС ПГС події –  Асамблеї УС ПГС, яка зібрала близько 

170 учасників – представників громадських організацій з 

різних регіонів України та гостей з органів влади, інституцій та 

проектів ЄС в Україні. В Асамблеї взяли участь Віце-прем’єр-

міністр України з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції І.Клипуш-Цинцадзе та Посол ЄС в Україні 

Х.Мінгарелі. Вони висловили свої оцінки стану виконання 

Угоди про асоціацію і розповіли про те, що вважають 

ключовими викликами та пріоритетними завданнями, які стоять 

перед євроінтеграторами. Також говорили про очікування 

зацікавлених сторін (Уряду та інституцій ЄС) щодо внеску 

УС ПГС та громадськості в цілому в процес виконання Угоди 

і можливі шляхи збільшення ефективності діалогу влади з 

громадянським суспільством в євроінтеграційних реформах. 

Також в рамках Асамблеї відбулися секторальні дискусії, де 

члени груп разом із запрошеними гостями з Уряду, Делегації 

ЄС та проектів технічної допомоги обговорювали ситуацію 

в окремих сферах виконання Угоди, в т.ч. на основі проектів 

аналітичних документів УС ПГС.

Українська сторона Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС — це своєрідний інститут відображення інтересів 

громадськості і важливий інструмент впливу суспільства 

на прийняття державних рішень. Вона має забезпечити 

включеність громадянського суспільства у контроль за 

виконанням Угоди про асоціацію. Завдяки взаємодії з 

Європейським економічним та соціальним комітетом через 

Платформу ми доносимо і бачення, і думки, і пропозиції як 

до української влади, так і до відповідних органів ЄС. Ця 

робота опирається на проект «Громадська синергія», який 

забезпечує відповідний майданчик та фінансову підтримку 

діяльності Платформи. 

Григорій Осовий,  
Голова Федерації профспілок України,  

член Координаційної ради УС ПГС
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Завдяки «Громадській синергії» активізувалася діяльність робочих груп: у 2017 році 

Проект організаційно забезпечив 15 їхніх засідань. Учасники визначали пріоритети 

та плани діяльності груп, обговорювали стан виконання Угоди про асоціацію за 

тематичними напрямами, підготовку доповідей та рекомендацій ПГС.

Для впорядкування діяльності УС ПГС, передусім ї ї робочих груп, було розроблено 

та затверджено Регламент Робочої групи УС ПГС. Документ визначає основні 

завдання робочих груп, права та обов’язки їх координаторів та організацій-учасниць, 

процедури вступу/виключення та ухвалення рішень, порядок організації та 

проведення засідань й інші аспекти діяльності УС ПГС на цьому рівні.

Про збільшення інтересу до роботи УС ПГС свідчить постійне зростання кількості 

організацій, що подають заявки на приєднання до робочих груп. Якщо на початок 

2017 року до системи УС ПГС входило 179 організацій, то за підсумками року статус 

члена робочої групи мали вже 244 організації. Тобто, загальна кількість членів у 

системі УС ПГС зросла на 36%.

За підтримки проекту «Громадська 

синергія» Робоча група «Наука та 

технології, інформаційне суспільство, 

освіта, навчання та молодь, культура і 

спорт» Української сторони Платформи 

проводить регулярні зустрічі, які 

допомагають нашим експертам знайти 

порозуміння та розвивати співпрацю, 

спільну роботу групи в цілому. Від 

команди Проекту ми отримували 

експертну підтримку при підготовці 

аналітичних документів, особливо 

при обговоренні рекомендацій для 

українських органів влади. Проект 

також допомагав налагодити контакти 

з центральними органами виконавчої 

влади, проведенні зустрічей з 

Міністерством освіти і науки.

Іван Кульчицький,  
Президент ГО «Агенція Європейських 

Інновацій», координатор Робочої групи 6 УС 
ПГС «Наука та технології, інформаційне 
суспільство, освіта, навчання та молодь, 

культура і спорт»
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Платформи мають різноманітний склад учасників. Є серед них досвідчені 

громадські організації, що впродовж багатьох років успішно здійснюють 

аналітично-адвокаційну діяльність, реалізують грантові проекти та  мають 

досвідчених співробітників з фаховими знаннями за тематичними пріоритетами 

організацій і в європейській інтеграції в цілому, а також аналітичними, 

комунікаційними та іншими навиками.  Проте переважна більшість організацій-

членів має менший досвід подібної діяльності. Тому вони потребують посилення  

знань і навиків своїх співробітників, щоби активно діяти в рамках Платформ 

і повною мірою скористатися з можливостей, які надає Проект. Відтак цей 

підкомпонент є важливим для досягнення цілей Проекту в цілому. 

Оцінка пріоритетів розвитку спроможностей Платформ була частиною зовнішньої 

оцінки діяльності Платформ, проведеної у серпні-вересні 2016 р.  Тоді було 

проведено опитування керівництва та активістів Платформ, а також анкетування 

членів робочих груп Платформ. Опрацьовані результати цього оцінювання в частині 

розвитку спроможностей були враховані у подальшому плануванні діяльності 

Проекту.

Основними напрямами розвитку знань і навиків на першому етапі визначено 

аналіз політики та адвокацію, зважаючи на те, що це основні напрями діяльності 

Платформ. Як підготувати якісний документ аналізу політики, які основні 

стейкхолдери в сфері європейської інтеграції і як з ними працювати, як розробити 

адвокаційну кампанію, щоби вона була успішною — на ці та інші питання члени 

Платформ шукали відповіді під час навчально-тренінгових заходів, організованих 

Проектом. Загалом такі заходи відвідали 53 активісти Платформ (деякі з них 

брали участь у декількох тренінгах). 

Навчально-тренінгова робота була практично-орієнтованою та тісно інтегрованою 

з рештою діяльності, щоб знання й навики, отриманні під час тренінгів, не 

3.2. Розвиток 
інституційної 

спроможності через 
навчально-тренінгові 

програми
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залишалися «теоретичними». Тому, наприклад, на тренінги з аналізу державної 

політики та підготовки аналітичних документів, були запрошені представники 

організацій, що пройшли перший етап відбору з підготовки аналітичних 

документів Платформи, а також організації-переможці грантового конкурсу. 

Учасники отримали методологічні рекомендації щодо написання аналітичних 

документів і закріпили свої навички шляхом виконання практичних завдань.  

Пізніше отримані знання стали в нагоді учасникам при підготовці документів в 

рамках аналітичного компоненту Проекту.

Так само тренінг передував початку роботи над аналізом виконання Угоди про 

асоціацію із залученням стейкхолдерів, тобто учасниками були ті члени робочих 

груп УС ПГС, які були визначені робочими групами як відповідальні за підготовку 

тематичних розділів майбутнього дослідження. При цьому важливо, що інструктажі зі 

згаданих вище тренінгів були у записі викладені на youtube-каналі Проекту, тобто, за 

бажанням, ознайомитися з ними могли й будь-які інші члени Платформ.

У березні, спільно з проектом «Association4U», організовано семінар для 

робочих груп УС ПГС. Учасники більше дізналися про вплив політичної ситуації в 

Європейському Союзі на імплементацію Угоди про асоціацію. Експерти розповіли, як 

працюють інші двосторонні органи асоціації — Рада та Комітет асоціації, підкомітети, а 

також порівняли механізми координації при виконанні Угоди в Україні та країнах ЄС.

У липні 2017 р. Проект провів «Школу громадської синергії», у фокусі якої були 

розвиток адвокаційних навиків та алгоритм проведення адвокаційних кампаній: 

аналіз проблеми, вибір шляхів рішення, залучення зацікавлених сторін та їхньої 

Завдяки Школі «Громадської синергії» 

ми познайомились з авторитетними 

експертами та отримали цінний 

досвід з адвокації. Тепер наша 

організація розглядає співпрацю зі 

стейкхолдерами більш комплексно. 

Наприклад, ми долучились до адвокації 

змін у Цивільно-процесуальний кодекс 

України, які набули чинності 15 грудня 

2017 року. Зараз ми застосовуємо 

отриманий досвід у наступному проекті. 

Він спрямований на забезпечення 

рівних можливостей працевлаштування 

в контексті імплементації Угоди про 

асоціацію. 

Віталій Дроботун,  
Директор правозахисної організації  

«Права людини»

https://www.youtube.com/channel/UCZiPkU8TptYr8co4y8xfUiA
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мотивації, формування плану проведення кампанії, розробка комунікативних 

повідомлень, співпраця зі ЗМІ тощо. З допомогою досвідчених фасилітаторів 

учасники тренінгу розробили теми та плани адвокаційних кампаній, над втіленням 

окремих компонентів яких пізніше працюватимуть, а також отримали знання і навики, 

за допомогою яких зможуть більш ефективно планувати та реалізовувати подальшу 

проектну діяльність.

Ще одним прикладом взаємопов’язаності тренінгової роботи та інших компонентів 

«Громадської синергії» був тренінг із фандрайзингу (підготовки проектів), 

спрямований на вирішення проблеми недостатньої якості заявок, які надходять на 

конкурс з надання грантової підтримки Проекту. Серед учасників тренінгу були члени 

Платформ, які подали проектні пропозиції під час першого грантового конкурсу, 

однак їхні заявки були відхилені Експертною радою, хоча й могли потенційно 

бути підтриманими у разі якісного доопрацювання. Також у тренінгу взяли участь 

зацікавлені координатори робочих груп. На тренінгу розглядали ключові питання, 

які потрібно проаналізувати під час підготовки проектної пропозиції — як обрати 

проблему, на вирішення якої спрямована проектна пропозиція, як визначити стратегію 

реалізації проекту, основні етапи та компоненти діяльності, індикатори успішності.

З метою ознайомлення нових членів УНП та кандидатів на членство з основними 

засадами діяльності Платформи, ФГС СхП та політикою Східного партнерства 

в цілому, у березні 2017 р.  на запит Керівного комітету УНП Проект підтримав 

проведення ознайомчого семінару-тренінгу. Доцільність такого тренінгу була 

зумовлена прагненням керівництва Платформи підвищити якість членства — 

тобто, приймаючи до складу нових членів УНП, бути впевненими, що ці організації 
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усвідомлюють сферу і засади діяльності Платформи і готові продуктивно працювати. 

За оцінками учасників, цей захід виправдав покладені на нього сподівання, а отже, 

може бути повторений пізніше для нових кандидатів у члени.

Проект також організував вступний тренінг для організацій, що отримали грантову 

підтримку, щоб посприяти їхньому мережуванню, пояснити особливості фінансової 

звітності відповідно до вимог МФВ та ЄС, представити комунікаційні вимоги до 

проектів за підтримки ЄС, а також обговорити ідеї ефективної взаємодії усіх 

учасників процесу.
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Відповідно до статутів Платформ, аналітично-адвокаційна діяльність — це основна 

форма їхньої роботи.  Її підтримка Проектом має найбільший запит з боку членів: 

переважна кількість заявок, які надходять на грантовий конкурс Проекту і врешті 

отримують фінансування, стосується саме аналітично-адвокаційної діяльності. Окрім 

грантової підтримки ініціатив окремих організацій-членів, в рамках аналітично-

адвокаційного напрямку Проект також підтримує централізовано: а) підготовку 

колективних аналітичних документів з наскрізною тематикою; б) підготовку 

аналітичних документів, що пропонують вирішення конкретних проблем в окремих 

сферах євроінтеграційних реформ (policy papers); в) підготовку доповідей на 

засідання ПГС;  г) проведення дискусійних заходів для обговорення позицій різних 

зацікавлених осіб та формування спільних рекомендацій. Секретаріати Платформ 

також організовують регулярні зустрічі Платформ з відповідальними посадовцями 

(Віце-прем’єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Директором 

Урядового офісу з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, заступниками 

міністрів з питань євроінтеграції, представниками профільного комітету ВРУ  

тощо). Такий діалог дозволяє членам Платформ дізнатися більше про стан 

євроінтеграційних реформ, а, з іншого боку, донести до осіб, які приймають рішення, 

громадські оцінки щодо виконання Угоди про асоціацію та реалізації ініціатив 

Східного партнерства і проговорити потреби та можливості тіснішої взаємодії між 

Урядом і громадянським суспільством.

4  КОМПОНЕНТ «АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ, АДВОКАЦІЯ  
 ТА ДІАЛОГ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН»

4.1. Аналітична 
діяльність Платформ

Важливим завданням, що стояло перед Платформами і «Громадською синергією» 

у 2017 році, було напрацювання «брендових» аналітичних продуктів, які б в очах 

цільових аудиторій чітко асоціювалися з відповідними Платформами і дозволяли їм 

зайняти свою унікальну нішу серед різнопланової аналітики, яку готують громадські 

організації.
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Для УНП пошук формули свого знакового аналітичного продукта був відносно 

недовгим. Поява робочого документа Європейської Комісії «Східне партнерство — 

20 ключових очікуваних досягнень до 2020 р.» в контексті запланованого на 

листопад 2017 року Саміту Східного партнерства підштовхнули Керівний комітет 

УНП та команду Проекту до думки, що саме аналіз відповідності положень 

згаданого документа потребам України, а також реалістичності досягнення 

індикаторів, визначених на 2017 рік, найбільше затребуваний і в Брюсселі, і 

в Києві. Це підтвердили і зустрічі з представниками відповідних міністерств 

та відомств — УОЄЄІ, МЗС, Мінінформполітики та інших, які перед самітом 

СхП потребували аналітичних документів для визначення своїх позицій та 

напрацювання пропозицій для передачі європейським партнерам та колегам 

зі Східного партнерства. Секретаріат УНП/команда Проекту забезпечили 

координацію колективної роботи над аналітичним документом, до якої долучилися 

20 провідних експертів УНП — від напрацювання методології до редагування 

зведеного документа. Проект аналітичного документа надсилався відповідним 

органам влади для коментувань, а фінальний текст — публікацію «Україна в 

координатах Східного партнерства 2017-2020 рр.» (експертна оцінка Спільного 

робочого документу «Східне партнерство — 20 очікуваних досягнень до 

2020 р.») — було презентовано та обговорено із представниками ключових 

зацікавлених осіб у жовтні 2017 р. — спочатку в Києві на Щорічній конференції 

УНП, а пізніше в Таллінні на Щорічній асамблеї Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства. 

Щоб познайомити ширшу громадськість з висновками експертів з цієї публікації, 

напередодні Саміту Східного партнерства, що проходив в Брюсселі наприкінці 

листопада 2017 р.,  «Європейська правда» опублікувала цикл статей, підготовлених 

авторами окремих розділів аналітичного звіту: 

 z «Виміряти Східне партнерство: як оцінити успішність ініціативи ЄС» та «Рівняння 

на аутсайдерів: як ЄС бачить майбутнє Східного партнерства» (Г. Максак), 

 z «Безпека для Східного партнерства: які зміни варто лобіювати Україні» 

(В. Мартинюк),

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

 z «Енергетика Східного партнерства: на яку допомогу варто розраховувати 

Києву» (А. Чубик). 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/10/11/7072039/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/10/19/7072480/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/10/19/7072480/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/20/7073879/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/30/7074419/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/5/7074639/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/5/7074639/
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В статтях розглядається, наскільки Україна впоралася із завданнями СхП на 2017 рік, 

які перспективи виконання інших поставлених цілей та основні поточні виклики у 

відповідних сферах.

   

У пошуку ідеї та методології власного ключового аналітичного продукту завдання 

УС ПГС було складнішим, адже обсяг Угоди про асоціацію, моніторити виконання 

якої покликана ця Платформа, дуже великий і наявна в УС ПГС експертиза не 

покриває всі сфери. Не було і готових ефективних та узгоджених різними сторонами 

методик моніторингу, зокрема, не існувало системи індикаторів, за якими оцінювати 

результативність виконання. Урядова система моніторингу виконання та звітування 

Уряду «Пульс угоди», інформація з якої могла б полегшити роботу, була тільки в 

проектній стадії. 

Зважаючи на особливість Платформи — присутність в ній стейкхолдерів з різних 

секторів громадянського суспільства — аналітики Проекту запропонували зробити 

акцент у методології аналізу Угоди, що здійснюватиме УС ПГС, саме на цьому 

аспекті — залученні до оцінювання різних зацікавлених сторін (стейкхолдерів). 

В основі застосованої методології лежав підхід т.зв. «дерев цілей», — моделювання 

необхідних рішень та заходів, які необхідно ухвалити або здійснити уповноваженим 

виробникам державної політики для повної реалізації відповідних частин і положень 

Угоди про асоціацію — з подальшим співставленням з ними рішень і заходів, що були 

насправді ухвалені і реалізовані, за критеріями: фактичної наявності, адекватності, 

повноти та відкритості. Глави та положення, які аналізувалися, обирали робочі 

групи УС ПГС. Для авторів окремих розділів аналітики Проекту провели тренінг-

інструктаж, а згодом, консультували авторів щодо побудови «дерев цілей», організації 

консультацій зі стейкхолдерами та доопрацювання матеріалів. 

В результаті роботи за цією методологією у пілотну доповідь «Від цілей до 

результатів: виконання Угоди про асоціацію очима стейкхолдерів» увійшло 

8 розділів (щодо ратифікації Римського статуту, ефективності судової влади, 

управління водними ресурсами, зміцнення наукового потенціалу України, 
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доступності інформаційно-комунікаційних технологій, захисту прав споживачів, 

дотримання рівності та недискримінації в галузі зайнятості та розвитку професійно-

технічної освіти).

Результати дослідження були представлені зацікавленим сторонам на спеціальних 

заходах. Зокрема, було проведено спеціальну зустріч УС ПГС з Віце-прем’єр 

міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і заступниками 

міністрів з питань європейської інтеграції, де останні надали свої коментарі 

авторам відповідних розділів. Детальне обговорення дослідження відбулося і в 

Представництві Європейського Союзу в Україні за участю Посла ЄС в Україні Х. 

Мінгареллі та представників профільних секторальних підрозділів Представництва. 

Також результати дослідження презентовано ширшій аудиторії в рамках прес-

конференції в Українському кризовому медіа-центрі, що транслювалася онлайн.

Аналітичні документи. Поряд із роботою над колективними документами, Проект 

підтримував  роботу авторів, які готували документи з аналізу політики в окремих 

сферах європейської інтеграції. Відбір авторів здійснювався на конкурсних 

засадах на основі розгляду концепцій майбутніх документів. Перед поданням 

концепцій зацікавлені члени Платформ проходили тренінг-інструктаж щодо 

написання аналітичних документів. Переможці конкурсу аналітичних документів 

одержували впродовж повного періоду підготовки документа методологічні 

консультації аналітиків Проекту. Наразі за результатами цієї роботи завершено 

3 аналітичні документи: 

 z «Як Україні досягти підвищення рівня реальних трудових доходів працюючих 

громадян?»

 z «Як уряду України розбудувати державну політику у сфері е-торгівлі»

 z «Як налагодити ефективний соціальний діалог в Україні?».

Триває робота над ще трьома аналітичними документами, підготовка яких 

розпочалась у 2017 році. Проект забезпечує оформлення та публікацію готових 

документів (за доцільності також англійською мовою), а також сприяє їхньому 

обговоренню зі стейкхолдерами і максимальному поширенню.

Доповіді ПГС. Проект надавав фінансову та методологічну підтримку у підготовці 

доповідей УС ПГС на засідання двосторонньої Платформи, а саме:

Представлені в Платформах 

громадські екологічні організації 

підготували за останній рік низку 

цікавих матеріалів та досліджень, всі 

з яких зробили свій вагомий внесок 

у процес формування та реалізації 

відповідних політик. Поруч з фаховими 

пропозиціями щодо політики, 

зміцнення ролі Платформ є важливим 

як виразника і провідника запиту на 

реформи. Співпраця з громадянами, 

артикуляція інтересу суспільних 

груп, їхнього організованого та 

стійкого запиту на передбачені 

Угодою про асоціацію реформи — є 

критично необхідним для успіху 

євроінтеграційного курсу України. 

Микола Кузьо,  
Заступник Міністра екології та природних 
ресурсів України з питань європейської 

інтеграції
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доповідь, представлена в Брюсселі на 4-му засіданні ПГС 18 травня 2017 року: 

 z «Охорона довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС»

доповіді, представлені в Києві на 5-му засіданні ПГС 15 листопада 2017 року :

 z «Державна політика України щодо внутрішньо переміщених осіб у контексті 

виконання Угоди про асоціацію»

 z «Імплементація євроінтеграційних реформ у сфері науки й технологій».

Про ці та інші аналітичні документи, зокрема, підготовлені в рамках грантових 

проектів, можна детальніше прочитати в розділі 8 цього звіту.

4.2. Адвокаційна 
діяльність 

Аналітична діяльність Платформ — моніторинг  євроінтеграційних реформ, 

виявлення прогалин у цій роботі та напрацювання рекомендацій щодо їхнього 

усунення — не буде дієвою без адвокаційного компонента — донесення цих 

висновків і рекомендацій до осіб, що приймають рішення, та інших зацікавлених 

сторін. Створення постійних Секретаріатів Платформ стало важливою передумовою 

для посилення їхньої взаємодії з органами влади, адже дозволило налагодити і 

підтримувати постійну комунікацію і в цілому підвищило імідж Платформ як фахових 

та постійних структур. 

У 2017 році Платформи стали сприйматися як ключові громадські об’єдання у 

євроінтеграційний сфері, консультації з якими є обов’язковою частиною процесу 

виконання Угоди про асоціацію та ініціативи Східного партнерства. Відбувалися 

регулярні зустрічі Платформ з профільними посадовцями євроінтеграційної сфери 

(Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, 

Директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, 

заступниками міністрів з питань європейської інтеграції, в.о. Голови Комітету ВРУ з 

питань європейської інтеграції). Керівництво та/чи членів Платформ запрошують на 

профільні урядові дискусійні заходи. Також Представництво Європейського Союзу 

в Україні запрошує представників Платформ до відповідних обговорень (зустрічей 

з посадовцями ЄС під час їхніх візитів в Україну, обговорень у Представництві, що 

стосуються участі громадськості в євроінтеграційних процесах тощо).

Поява якісних аналітичних продуктів також збільшила зацікавленість органів влади 

в отриманні оцінок Платформ. Під час численних зустрічей з представниками УНП та 

УС ПГС ключові посадовці євроінтеграційної сфери говорили про бажання отримати 

аналітику Платформ за пріоритетними питаннями виконання Угоди про асоціацію та 

реалізації ініціативи Східного партнерства, а також відзначали корисність готових 

аналітичних продуктів Платформ, врахування наданих рекомендацій у нормативно-

правових актах чи інших діях на виконання Угоди про асоціацію.  Наступним кроком 

має стати збільшення кількості якісного аналізу викликів у євроінтеграційній сфері та 

відстежування впливу аналітично-адвокаційної роботи Платформ. 

Для того, щоб з'ясувати, які очікування різних зацікавлених сторін щодо участі 

громадськості у виконанні Угоди про асоціацію, та обговорити пріоритети 

адвокаційних дій Платформ  у різних тематичних сферах, Проект організував 

спеціальну сесію в рамках 5-ої щорічної конференції аналітичних центрів в 

Україні, яку традиційно проводить Міжнародний фонд «Відродження» в межах 

«Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні». Під час першої панелі сесії 

українські та міжнародні експерти обговорювали потреби громадських організацій 

для забезпечення якісного аналітичного супроводу Угоди, підходи до оцінки 
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ї ї виконання, стан забезпечення 

врахування пропозицій громадських 

експертів  тощо. На заході були 

присутні ключові стейкхолдери з 

питань євроінтеграції: Віце-прем’єр-

міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Іванна 

Климпуш-Цинцадзе, в.о. Голови комітету 

з питань європейської інтеграції ВРУ 

Марія Іонова, посол ЄС в Україні Хюґ 

Мінгареллі та інші. Пізніше в рамках 

паралельних тематичних сесій учасники 

проговорили конкретні кроки, що 

можна здійснити для просування 

євроінтеграційних реформ в окремих 

пріоритетних сферах.

Раніше адвокаційні зусилля Платформи обмежувалися направленням до Ради 

асоціації через виконавчі структури України та ЄС тексту спільної декларації з 

рекомендаціями громадянського суспільства та періодичними зустрічами з Віце-

прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

Проект «Громадська синергія» допоміг Українській стороні Платформи розширити 

інструменти власної адвокаційної діяльності, та коло стейкхолдерів, з якими 

відбувається взаємодія. Так, у  2017 році Українська сторона Платформи провела 

12 зустрічей з органами влади та іншими стейкхолдерами. 

Окрім двох окремих зустрічей з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе та ї ї комунікації з членами УС ПГС 

і робочих груп під час Асамблеї УС ПГС, відбулося 5 окремих зустрічей УС ПГС з 

високопосадовцями різних міністерств, під час яких обговорювався стан реалізації 

євроінтеграційних реформ та залучення експертизи громадянського суспільства. 

Також представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства 

соціальної політики брали участь у засіданнях Робочих груп 3 та 4.

Наявність якісних аналітичних продуктів Платформи зробила зустрічі 

зі стейкхолдерами більш акцентованими на обговоренні можливостей 

впровадження рекомендацій громадянського суспільства в державну політику у 

тій чи іншій сфері.

Зокрема, впровадженню урядом рекомендацій доповіді УС ПГС з охорони 

довкілля в Угоді про асоціацію був присвячений дискусійний захід з Міністром 

екології та природних ресурсів України О.Семераком (вересень 2017 р.), який 

висвітлювався у ЗМІ. Учасники дискусії прийшли до висновку, що рекомендації 

громадянського суспільства були в цілому враховані. В подальшому Міністерство 

залучало авторів доповідей для консультацій та продовжує, за свідченням 

співробітників Мінприроди, використовувати доповідь у своїй роботі. Висновки 

доповіді також стали поштовхом для ініціювання та підготовки доповіді 

Платформи, присвяченій змінам клімату.
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Крім цього, тематична доповідь Платформи, присвячена імплементації 

євроінтеграційних реформ у сфері науки і технологій, представлена Міністру 

освіти та науки України Л.Гриневич (листопад 2017 р.). Донесення рекомендацій 

документа до керівництва МОН допомогло спрямувати процес підготовки Дорожньої 

карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA) в 

конструктивне русло та активізувати діалог за участю авторів доповіді УС ПГС у 

робочих групах Міністерства. Після очікуваного схвалення Дорожньої карти має 

бути підготовлений відповідний План заходів. При цьому висновки доповіді УС ПГС 

слугуватимуть орієнтирами при підготовці цього Плану. 

 

Налагоджений діалог з Комітетом Верховної Ради з питань європейської 

інтеграції був сфокусований на потребах Комітету в додатковій експертизі щодо 

євроінтеграційних законопроектів.

3 Представництвом ЄС в Україні був започаткований інноваційний формат 

співпраці — проведення тристоронніх консультацій з дипломатами ЄС та урядовцями 

напередодні засідань галузевих підкомітетів за Угодою про асоціацію. Пілотна 

зустріч у жовтні 2017 року була присвячена питанням довкілля, зміни клімату, 

енергетики та транспорту.

Рекомендації засідань Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та 

аналітичні документи, підготовлені за підтримки Проекту, у 2017 році регулярно 

надсилалися до урядових стейкхолдерів для врахування в їх роботі, а також 

поширювалися через мас-медіа. Зокрема, на прес-конференціях  представлені 

результати 3-го засідання Платформи в Києві (листопад 2016 р.) та висновки Звіту УС 

ПГС «Від цілей до результатів: виконання Угоди про асоціацію очима стейкхолдерів» 

(грудень 2017 р.).

Започатковано практику заяв Української сторони Платформи. У 2017 році прийняті 

2 такі заяви — з нагоди проведення Форуму громадянського суспільства Україна-ЄС 

(травень 2017 р.) та щодо відкритості кліматичної дипломатії України (вересень 2017 р.).

Питання термінового створення української Дорадчої групи з питань торгівлі 

і сталого розвитку, якій була присвячена перша зі згаданих заяв, постійно 

порушувалося Українською стороною Платформи перед Урядом України. 

Через те, що така група й досі не сформована, делегація УС ПГС, за фінансової 

підтримки Проекту, представляла Україну на Форумі громадянського суспільства 

Україна-ЄС (м. Брюссель, травень 2017 р.). 
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У 2017 році проектом «Громадська синергія» також підтримані дискусійні 

заходи, спільно ініційовані робочими групами 2 та 3 Української сторони 

Платформи:

 z Семінар «Workshop: E-commerce» (березень);

 z Круглий стіл «Вплив Угоди про асоціацію з ЄС на забезпечення прав 

незахищених верств населення, що потребують поліпшення житлових умов, прав 

забудовників і інвесторів житла» (грудень).

У 2017 році УНП суттєво активізувала свою адвокаційну діяльність. Передусім це 

стосується налагодження співпраці зі стейкхолдерами на національному рівні, 

оскільки канал комунікації на рівні Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства активно використовувався і раніше. Загалом було проведено 

17 зустрічей керівництва УНП спільно з представниками Проекту з органами 

державної влади та іншими зацікавленими сторонами — дипломатами, 

проектами міжнародної технічної допомоги, мережами громадських організацій 

тощо. Метою зустрічей було підвищити обізнаність профільних органів влади 

з діяльністю проєвропейських громадських платформ і проекту «Громадська 

синергія», а також узгодити конкретні спільні ініціативи. 

Наприклад, за підсумками зустрічі з Віце-прем’єр-міністром з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції І.Климпуш-Цинцадзе, що відбулась 

30 березня 2017 р., народилась ініціатива здійснити експертну оцінку Спільного 

робочого документу «20 очікуваних досягнень до 2020 р.». Цю ініціативу 

згодом було успішно втілено експертами УНП. Також експерти УНП, спільно 

з представниками УС ПГС, долучалися до обговорення та доопрацювання 

проекту Стратегії комунікацій у сфері європейської інтеграції України на 2018-

2021 рр.

Регулярно здійснюється комунікація з Урядовим офісом з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції, МЗС та Комітетом Верховної Ради України з 

питань європейської інтеграції. Так, 

у лютому-березні відбулось дві 

зустрічі керівництва Платформи 

з Заступником голови Комітету 

Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції М.Іоновою та 

представниками Секретаріату Комітету, 

а 10 березня — зустріч з Директором 

Урядового офісу з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції 

О. Стефанішиною. 

Коли у 2017 р. у Києві проходило 

засідання Парламентської асамблеї 

ЄВРОНЕСТ (парламентського 

органу Східного партнерства), яке 

організовував Секретаріат Комітету, 

представники УНП були запрошені взяти 
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участь у заході у складі спікерів, а Національний координатор Г. Максак — виступити 

з офіційною промовою на відкритті.  

Одним із результатів зустрічей з керівництвом Міністерства сім’ї, молоді та спорту 

України стало залучення представників Робочої групи 4 «Контакти між людьми» УНП 

до підготовки проведення Міжнародного експертного форуму «Молодь і держава — 

партнерство заради розвитку», що відбудеться у жовтні 2018 р.  

Натомість ідеї, що обговорювалися під час зустрічі з посадовцями асоційованих країн 

Східного партнерства Грузії і Молдови у серпні 2017 р. та встановлені контакти стали 

основою для більш поглибленої дискусії під час Форуму асоціацій, що проводився 

проектом «Громадська синергія» кількома місяцями пізніше.

Позитивною виявилася й співпраця з Посольством Естонії в контексті Головування 

Естонії в Раді ЄС (червень-грудень 2017 р.). Основні підсумки виконання Україною 

«20 очікуваних цілей Східного партнерства до 2020 р.», що аналізували експерти 

Платформ, вперше обговорювалися саме на зустрічі експертів з представниками 

посольств країн ЄС, яку організувало Посольство Естонії в Україні. Пізніше 

керівництво Платформи мало також змогу зустрітися з Міністром закордонних 

справ Естонії Свеном Міксером під час Медіа-конференції Східного партнерства, що 

проходила у вересні в Києві. Сторони обговорили окремі перспективні ініціативи та 

напрями співпраці, а також погодили спільні теми для адвокації на рівні ЄС.

Представники УНП беруть участь у роботі громадських рад при Міністерстві 

закордонних справ, Міністерстві інформаційної політики, Міністерстві соціальної 

політики і праці, Міністерстві екології та природних ресурсів, Пенсійному фонді, 



32 Звіт проекту «Громадська синергія» за 2017 рік

civic-synergy.org.ua

в інших галузевих органах влади, намагаючись використати ці майданчики для 

донесення позицій членів УНП (до ряду Громадських рад представники УНП увійшли 

саме завдяки адвокаційній діяльності Платформи).

Ще одним з інструментів адвокаційної діяльності, який активно застосовує УНП, 

є підготовка заяв на актуальну тематику, з метою привернення уваги до окремих 

проблем чи запобігання діям влади, що можуть мати негативні для суспільства і 

політичного іміджу України наслідки. Зокрема, у 2017 році на національному рівні 

Українською національною платформою було прийнято три заяви:

 z Заява УНП щодо реформи державного управління в Україні (березень 2017 р.), 

якою було озвучено ряд рекомендацій з метою оптимізації функціонування 

сфери державного управління в Україні; 

 z Відкрите звернення УНП щодо дотримання євроінтеграційних зобов’язань 

України у питаннях боротьби з корупцією та законодавства про державні 

закупівлі (грудень 2017 р.). Члени УНП звернулися до президента, прем’єра, 

спікера та народних депутатів з закликом не підтримувати законопроект 

«Купуй українське, плати українцям», а також відмовитись від прийняття 

законопроекту, що обмежить незалежність діяльності антикорупційних 

органів та дозволить органам влади на них впливати. Члени Платформи також 

закликали докласти зусиль до створення незалежного антикорупційного 

суду;

 z Заява Робочої групи 5 УНП щодо проекту Трудового кодексу України (квітень 

2017 р.) до Кабінету міністрів та Верховної Ради України з закликом не приймати 

пропонований проект Трудового кодексу України як такий, що суперечить 

стандартам ЄС у сфері трудового права.
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Окрім того, у 2017 р. за підтримки проекту «Громадська синергія» Платформа провела 

2 заходи:

 z Прес-конференцію «Як кремлівська пропаганда проникає в медіа 

пострадянських країн» (10 березня 2017 р.), під час якої було представлено 

дослідження меседжів російської пропаганди в країнах Східного партнерства, яке 

проводилося ГО «Інтерньюз-Україна» у співпраці з організаціями-членами Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства;

 z Дискусію «Кримські татари: проблеми правового статусу, захисту прав, 

самоідентифікації і самореалізації в умовах сучасної України» (23 травня 

2017 р.). Захід включав презентацію книги Н.Беліцер, експерта Інституту 

демократії ім. Пилипа Орлика «Кримські татари як корінний народ (Історія питання 

і сучасні реалії)» з подальшим обговоренням за участю членів Платформи та 

представників органів влади. 
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5  КОМПОНЕНТ «ПІДВИЩЕННЯ  
 ОБІЗНАНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЯ»

Проект «Громадська синергія» надає підтримку у посиленні комунікаційної функції 

Платформ, зокрема, забезпечуючи постійне наповнення їхніх вебсайтів  та  сторінок 

у соціальних мережах, готуючи щомісячні бюлетені, підтримуючи проведення прес-

конференцій та інших заходів, орієнтованих на підвищення обізнаності суспільства 

з потребами та викликами євроінтеграційних реформ. Також Проект забезпечує 

власну комунікаційну діяльність, що має на меті донесення інформації про роботу, що 

виконується в його рамках, до ширших аудиторій

5.1. Веб-сайти Традиційно веб-сторінки є одним з основних джерел інформації в Україні про 

діяльність тієї чи іншої організації. Певний час ці комунікаційні інструменти 

Платформ були майже статичними, адже повсякденне наповнення сайтів потребує 

істотних зусиль. З появою постійних Секретаріатів та за підтримки комунікаційного 

менеджера Проекту, динаміка наповнення веб-сторінок УНП та УС ПГС значно 

зросла. Зокрема, у 2017 році на веб-сторінці УНП опубліковано 144 інформаційні 

повідомлення (для порівняння: у 2014 році було лише 33 повідомлення, у 2015 р. — 

66, у 2016 р. — 46). На сайті УС ПГС у звітному році розміщено 97 постів (проти 20 за 

2016 рік). Сьогодні ці вебсайти є депозитарієм аналітичних і позиційних документів 

Платформ, а також регулярно інформують про ключові заходи, що відбуваються під 

егідою Платформ та за підтримки Проекту.
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Графік 1. Динаміка наповнення веб-сторінок (кількість постів/рік)
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Для збільшення зручності у користуванні сайтом УС ПГС готується нова версія — 

з покращеним технічним функціоналом, більш чіткою структурою та сучаснішим 

дизайном. Триває перенесення інформації зі старої версії, після чого оновлений сайт 

Платформи стане основним.

Щодо сайту «Громадської синергії», то до певного часу його функції покладалися 

на окремий підрозділ в структурі веб-сайту Міжнародного фонду «Відродження». 

Але стало зрозуміло, що при існуючій кількості активностей є потреба в 

окремому веб-сайті, який би був інтегрованим із сайтами Платформ, містив повну 

інформацію про заходи за підтримки Проекту, готові аналітичні продукти тощо 

та мав зручну навігацію і розширені можливості пошуку. Робота над таким сайтом 

тривала півроку і зовсім скоро він замінить поточну тимчасову інформаційну 

сторінку Проекту за новою веб-адресою Проекту — http://www.civic-synergy.org.ua/ 
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Комунікаційну роботу Платформ неможливо уявити без власних сторінок у Фейсбуці, 

які дозволяють динамічно відображати діяльність Платформ і постійно розширювати 

аудиторію, яка  знає про їхні завдання та цікавиться напрацюваннями. Тим не 

менше, до початку Проекту цією роботою ніхто системно не займався — УНП мала 

немодеровану Фейсбук-групу, контент якої формувався спорадично самими членами 

групи, а в УС ПГС існувала окрема Фейсбук-сторінка, однак постів і підписників там 

майже не було. Наразі сторінка УС ПГС має 567 підписників — переважно молоду й 

активну аудиторію, що цікавиться можливостями, які відкривають євроінтеграційні 

реформи. УНП також має Фейсбук сторінку, де секретаріат регулярно розміщує 

новини про діяльність Платформи, а, поряд з тим, про важливі події та можливості у 

сфері європейської інтеграції. Вона об’єднана із Фейсбук-групою, що діяла з початку 

роботи УНП, і сукупно вони мають понад 1500 підписників. 

До запуску власного сайту Проекту, ключовим комунікаційним каналом Проекту 

стала  веб-сторінка «Громадської синергії» у Фейсбуці. На кінець 2017 року вона мала 

580 підписників, а середнє охоплення аудиторії за місяць складало близько 17 тисяч 

показів. Найбільш популярними матеріалами серед читачів є аналітичні дослідження 

з євроінтеграції та власні дайджести Проекту про головні події у відносинах України 

з ЄС, Східного партнерства та новин Євросоюзу: аналітична доповідь УНП «Україна 

в координатах Східного Партнерства 2017-2020 рр.» охопила 2158 людей, звіт УС ПГС 

«Від цілей до результатів: виконання Угоди про асоціацію очима стейкхолдерів» — 

2382, а дайджест Проекту за 18-30 вересня — 6 133. Сторінка активно інформує 

про всі події, що відбуваються за його підтримки, конкурси та надає можливість 

ознайомитись з найбільш цікавими цитатами спікерів з наших заходів в реальному 

часі. 

5.2. Соціальні мережі

13-17 років 18-24 роки 25-34 роки 35-44 роки 45-54 роки 55-64 роки 65+ років

0,138%
7%

24%
16%

6% 3% 2%

0,138% 3%

13% 13%

7% 3% 0,828%

Жінки

Чоловіки

59%

40%

Графік 2. Хто наші підписники?
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 5.3. Інформаційні 
бюлетені Платформ 

До проекту «Громадська синергія» в Платформах не було налагодженого 

регулярного випуску інформаційних бюлетенів. УС ПГС раніше взагалі не готувала 

таких бюлетенів, а УНП  деякий час випускала щоквартальний електронний 

бюлетень, але у 2015 році припинила цю практику. 

У 2017 році електронні бюлетені Платформ  

почали виходити регулярно (зазвичай щомісяця). 

Загалом у 2017 році підготовлено та поширено 

10 бюлетенів УС ПГС та 7 бюлетенів УНП.  Зміст 

бюлетенів охоплює новини про події Платформ та 

їхніх робочих груп, результати реалізації проектів 

в рамках грантового компоненту «Громадської 

синергії» (заходи, аналітика), анонси майбутніх подій. 

Бюлетені також містять інформацію про грантові 

можливості та конкурси на євроінтеграційну 

тематику, оголошені для українських громадських 

організацій. Окрім того, бюлетень УНП висвітлює 

діяльність ФГС СхП — важливі рішення та 

адвокаційні ініціативи в рамках Форуму, результати 

засідань робочих груп та тематичних заходів, 

діяльність в рамках його регрантингової схеми. 

Проект також розглядає можливість підготовки 

регулярного інформаційного бюлетеня про 

діяльність Платформ і Проекту англійською 

мовою —  передусім для надсилання до інституцій 

та зацікавлених організацій громадянського 

суспільства ЄС.
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Дайджест новин з ЄС, євроінтеграції та Східного партнерства

Двічі на місяць проект «Громадська синергія» готує аналітично-інформаційний 

огляд головних подій з Європейського Союзу, євроінтеграції України та Східного 

партнерства. Дайджест також включає огляд досліджень, що виходили за 

підтримки Проекту, та найбільш цікавих публікацій з провідних аналітичних 

центрів світу, що стосуються європейської інтеграції, політики ЄС чи реформ в 

Україні та країнах регіону. З березня 2017 року, коли стартувала ця діяльність, 

Проект випустив 17 дайджестів. Огляд новин користується значним попитом серед 

підписників нашого Фейсбуку — середнє охоплення одного дайджесту складає 

приблизно 3200 людей.  Його поширюють й інші інформаційні євроінтеграційні 

ресурси, зокрема, Фейсбук-сторінка УОЄЄІ.

 «Однозначно корисним є 

євроінтеграційний дайджест, який 

допомагає бути в курсі останніх подій 

у сфері євроінтеграції. Також це 

можливість дізнаватись про публікації 

західних аналітичних центрів, що 

може допомогти знайти партнерів 

для спільної аналітичної діяльності 

та сприятиме поширенню власних 

напрацювань організацій-членів.» 

Ірина Сушко,  
Виконавчий директор  

ГО «Європа без бар'єрів» 



civic-synergy.org.ua

39Звіт проекту «Громадська синергія» за 2017 рік

Публікації, розміщені за ініціативи 

«Громадської синергії» на 

«Європейській правді», є цінним 

продуктом для журналістської 

спільноти. Адже вони розкривають 

кухню європейської інтеграції — в 

тому числі  щодо реалізації Угоди про 

асоціацію — в окремо взятих сферах. 

Такі публікації слугують своєрідним 

посібником для медіа та журналістів, 

які хочуть відпрацювати ту чи іншу 

тему. «Європейська правда», серед 

іншого, регулярно рекомендує  ці 

тексти для ознайомлення регіональним 

медіа, які реалізують грантові проекти 

в рамках спільної програми Інституту 

економічних досліджень та політичних 

консультацій та «Європравди» 

«Просування реформ в регіони» – 

як базові публікації для розуміння 

аспектів євроінтеграції в тій чи іншій 

сфері.  

Анатолій Марциновський,  
Регіональний  координатор інтернет-видання 

«Європейська правда»

5.4. Робота зі ЗМІ

За період реалізації проекту «Громадська синергія» вдалося посилити присутність 

Платформ в українських інтернет-ЗМІ та на телеканалах. Новини із заходів 

організацій-учасниць Платформ з’являлись на: УНІАН, Главред, Дзеркало тижня, 

Hubs, Фокус, ТВІ, 24 канал, UNN, Цензор.нет, ТСН, Слово і Діло, 112 канал, NewsOne, 

5 канал, ICTV, Hromadske, Espreso, Інтерфакс-Україна, Український кризовий медіа-

центр тощо. 

Постійним медіа-партнером Проекту є провідне профільне інтернет видання  

«Європейська правда». На його сайті опубліковано 14 статей за матеріалами 

досліджень, що виходили в рамках Проекту, зокрема спеціальну серію публікацій 

експертів УНП, в якій читачів знайомили з висновками окремих розділів дослідження 

«Україна в координатах Східного партнерства 2017-2020 рр.» (з повним переліком 

публікацій можна ознайомитися у Розділі 8 цього звіту).

В грудні 2017 року «Європейська правда» опублікувала звернення Української 

національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

із закликом до Президента, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради та народних 

депутатів України щодо дотримання євроінтеграційних зобов’язань України у 

питаннях боротьби з корупцією та законодавства про державні закупівлі.

Проект на постійній основі консультує організації-членів  Платформ (передусім 

виконавців грантових проектів) щодо написання прес-анонсів та прес-релізів 

відповідно до журналістських стандартів. «Громадська синергія» також надає 

підтримку Платформам у розповсюдженні цих матеріалів серед українських 

журналістів.

http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/21/7075398/
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Форум асоціацій. Серед заходів Проекту, що привернули 

увагу ЗМІ, був, серед іншого, Форум асоціацій, організований 

Проектом 13-14 листопада (див. детальніше розділ 6). 

Інформація про Форум висвітлювалася в ключових 

українських ЗМІ: Європейська правда, УНІАН, 24 канал, 

Новое время, Espreso. Новина була також розміщена на 

Урядовому порталі. За підсумками Форуму на Європейській 

правді вийшла стаття про моніторинг виконання Угоди в 

трьох країнах «Асоціація без нагляду: чому Україна відстає 

від Молдови та Грузії у моніторингу Угоди з ЄС». 

Учасники заходу — високопосадовці та відомі експерти — 

писали про Форум на своїх сторінках у соціальних мережах, 

що дозволило привернути увагу нових аудиторій до Проекту 

та Платформ. 

5.5. Висвітлення окремих заходів Проекту

Пітер Вагнер,  
Керівник Групи підтримки України в Європейській Комісії

Іванна Климпуш-Цинцадзе,  
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України

 Ева Синов’єц,  
Головний радник Генерального директорату Єврокомісії з питань 

торгівлі
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Спеціальний медійний захід — перший 

безвізовий потяг. В день відкриття 

безвізового режиму України з ЄС, 

11 червня, Проект підтримав спеціальну 

акцію, спрямовану на тісну взаємодію 

громадських організацій і ЗМІ — 

символічне відправлення «безвізового 

потягу» до польського Перемишля. 

Перший перетин кордону здійснили 

відомі українські експерти, митці, 

журналісти та громадські діячі, які 

тривалий час виборювали безвізовий 

режим для України. Захід відкрили Віце-

прем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Іванна 

Климпуш-Цинцадзе, Посол Польщі в 

Україні Ян Пєкло, керівник відділу преси 

та інформації Представництва ЄС Юргіс 

Вілчінскас. 
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А вже в Польщі поїзд зустріли представники місцевої влади та Посол України в 

Польщі Андрій Дещиця. Завдяки поїздці, і, зокрема, можливостям взяти інтерв’ю 

в громадських експертів з числа учасників,  журналісти змогли підготувати 

фахові матеріали про безвізовий режим, реформи, що передували його наданню, 

роль громадськості у цьому процесі, подальші виклики європейської інтеграції 

та багато інших питань. А те, що акція відбувалася під егідою УНП, дозволило 

привернути додаткову увагу журналістів до ї ї діяльності і зав’язати тісніші контакти 

представникам Платформи з медіа, що будуть корисними  для висвітлення діяльності 

УНП у майбутньому.

 

Інформація про перший «безвізовий потяг» була широко висвітлена в провідних 

українських медіа: ТСН, 5 канал, ICTV, 112 канал, Громадське телебачення,  УНІАН, 

Дзеркало тижня, Європейська правда, Главред, Фокус, 24 канал та інших.



civic-synergy.org.ua

43Звіт проекту «Громадська синергія» за 2017 рік

6 КОМПОНЕНТ «СПІВПРАЦЯ З ЄС  
 ТА СХІДНИМ ПАРТНЕРСТВОМ»

Цей компонент проекту «Громадська синергія» має на меті допомогу Платформам у 

зовнішній адвокації реформ, посиленні обізнаності із їхньою діяльністю в інституціях 

та серед громадянського суспільства ЄС і країн Східного партнерства, налагодженні 

взаємодії із експертами та зацікавленими громадськими організаціями в ЄС.

6.1. Міжнародна 
статутна діяльність 

Платформ 

Поряд із статутною діяльністю, що відбувається на національному рівні, Платформи 

мають постійні зобов’язання щодо діяльності  міжнародного характеру, і Проект 

допомагає з їхнім виконанням. У випадку УС ПГС це стосується ї ї роботи у 

двосторонньому форматі — засіданнях Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС (ПГС), що відбуваються двічі на рік по черзі у Києві та Брюсселі. Засідання 

ПГС передбачають підготовку тематичних доповідей щодо стану реалізації Угоди 

про асоціацію в сферах пріоритетного інтересу для громадянського суспільства 

(принаймні дві теми на кожне засідання, причому обидві сторони готують свої 

варіанти доповідей), а також напрацювання спільної декларації за результатами 

обговорення представлених доповідей та ширших дискусій про досягнення та 

виклики виконання Угоди про асоціацію в цілому.
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У 2017 році Проект успішно організував візит членів УС ПГС до Брюсселя для 

участі у засіданні двосторонньої Платформи, що відбулося 18 травня, — надав 

логістичне забезпечення поїздки, підтримав підготовку і переклад доповідей 

Української сторони та проекту спільної декларації, організував зустріч української 

делегації із Місією України у Брюсселі. Проведення засідання ПГС 15 листопада 

у Києві вимагало дещо більших зусиль, адже приймаюча сторона несе повну 

відповідальність за захід — від забезпечення якісного організаційного рівня до 

запрошення представників ключових стейкхолдерів та редагування підсумкових 

документів, чим опікувався Секретаріат УС ПГС та команда Проекту. Члени ПГС 

зі сторони ЄС високо оцінили організацію київського засідання Платформи та 

висловили думку, що, завдяки якісній підготовці заходів і документів Української 

сторони та активній позиції ї ї членів, Платформа Україна-ЄС може вважатися 

найдієвішою серед подібних двосторонніх структур за участю ЕКОСОКу.
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Поряд з ПГС, Угода про асоціацію передбачає створення ще одного 

двостороннього громадського інституту — Форуму громадянського суспільства 

відповідно до глави 13 Розділу IV «Сталий розвиток і торгівля» (річної зустрічі 

Дорадчих рад з питань сталого розвитку і торгівлі з боку України та ЄС). 

Оскільки на момент першого Форуму українську Дорадчу групу не було 

сформовано, Мінекономрозвитку, відповідальне за виконання Глави 13, 

запропонувало сформувати ad hoc українську сторону делегації з числа 

представників УС ПГС. Відтак Проект забезпечив участь у Форумі делегації у 

складі Голови УС ПГС та представників двох профільних робочих груп (4 і 5), які 

представили на заході Заяву УС ПГС щодо Дорадчої групи та короткі позиційні 

документи профільних робочих груп щодо пріоритетних питань у сфері сталого 

розвитку і торгівлі. Хоча без  створення української Дорадчої групи інституційна 

структура Угоди залишається незавершеною, тим не менше, участь Делегації УС 

ПГС дозволила дещо зняти критичність ситуації через можливу односторонність 

заходу, а заодно розпочати дискусію з Дорадчою групою ЄС щодо соціальних та 

екологічних викликів в контексті ПВЗВТ, що потребують першочергової уваги.

Форум громадянського суспільства у значенні Глави 13 Угоди про асоціацію не 

слід плутати з Форумом громадянського суспільства Східного партнерства 

(ФГС СхП) — громадським об’єднанням, що складається із шести національних 

платформ Східного партнерства, включаючи УНП, та представників громадських 

організацій ЄС. 

Належна участь у діяльності Форуму є міжнародним статутним зобов’язанням 

УНП. Участь української делегації у Щорічній асамблеї Форуму, засіданнях 

Керівного комітету та робочих груп організовує Секретаріат Форуму, тому навіть 

за відсутності власного фінансування УНП присутність українських учасників було 

гарантовано. Однак посилення аналітично-адвокаційної діяльності Платформи 

завдяки проекту «Громадська синергія» зробило УНП більш впізнаваною на рівні 

ЄС. При цьому важливо зазначити, що, серед інших національних платформ, які 

входять до Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, лише УНП 

має подібний комплексний Проект, що забезпечує ї ї системне функціонування. 

Наявність Секретаріату УНП, що забезпечує операційну діяльність Платформи, 

також сприяє постійній комунікації Платформи з Секретаріатом ФГС СхП, завдяки 

чому члени УНП стали отримувати більш повну інформацію про роботу Форуму, 

і навпаки. За ініціативою Керівного комітету та інших членів, УНП підготувала 

ряд заяв щодо викликів в Україні, що потребують міжнародного розголосу 

та реагування — тобто УНП активно використовує Форум як майданчик для 

адвокації позицій громадянського суспільства на рівні Східного партнерства та 

ЄС.Серед іншого, інструментарій Форуму передбачає можливість підтримки заяв, 

ініційованих національними платформами, від імені усього Форуму, що додає ваги 

таким документам та дозволяє привернути більше уваги в Брюсселі. У 2017 р. УНП 

чотири рази задіювала такий інструмент, ініціювавши та запропонувавши ФГС СхП 

підтримати наступні заяви:

 z Заяву у відповідь на ескалацію конфлікту на Донбасі і зростання кількості 

жертв серед українських військових в Авдіївці (лютий 2017 р.), якою Керівний 

комітет ФГС СхП закликав інститути ЄС та міжнародних партнерів посилити 

політичний і дипломатичний тиск на Кремль;
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 z Заяву Керівного комітету ФГС СхП щодо погіршення ситуації з дотриманням 

прав людини в Криму (лютий 2017 р.) із закликом до інституцій ЄС та 

міжнародних партнерів належним чином відреагувати на переслідування, 

репресії та порушення прав людини в окупованому Криму з боку РФ;

 z Заяву щодо змін до закону про електронне декларування статків, прийнятих 

українською владою (квітень 2017 р.), якою Керівний комітет ФГС СхП закликав 

українську владу скасувати відповідні зміни до закону, щоб не допустити 

обмеження свободи діяльності антикорупційних організацій і активістів, організацій, 

що надають їм підтримку, і громадянського суспільства України в цілому;

 z Заяву Робочої групи 5 ФГС СхП щодо проекту Трудового кодексу України 

(липень 2017 р.). 

Також в рамках Щорічної асамблеї ФГС СхП, що відбувалася 25-27 жовтня 2017 р. 

в Таллінні, УНП, за підтримки Проекту, організувала 2 заходи:

 z презентацію аналітичної доповіді «Україна в координатах Східного парт нерства 

2017-2020 рр.», під час якої представники УНП, інституцій ЄС та українських 

органів влади обговорили ключові висновки документу УНП;

 z дискусію «Twists and Turns of Reforms in Ukraine», темою обговорення якої стали 

успіхи, виклики і негативний досвід в процесі втілення реформ в Україні. Основна 

увага дискусії була присвячена судовій реформі, децентралізації та сфері 

боротьби з корупцією.
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6.2. Дослідження 
цільових аудиторій 

Платформ у Брюсселі 

Для того, щоб Платформи могли більш системно проводити адвокаційну діяльність 

у Брюсселі та ширше використовувати потенціал співпраці з громадянським 

суспільством ЄС, на замовлення «Громадської синергії» було проведене дослідження 

цільових аудиторій Платформ у Брюсселі. Аналіз побудовано на кількох компонентах: 

анкетуванні представників членів Платформ щодо поточної та очікуваної співпраці 

з європейськими колегами і нинішніх адвокаційних зусиль організацій-членів, 

анкетуванні організацій громадянського суспільства, представлених у Брюсселі, 

стосовно їхнього бачення взаємодії з українським громадянським суспільством, 

а також структурованих інтерв’ю з посадовцями інституцій ЄС, які опікуються 

Україною, щодо їхніх оцінок та очікувань відносно адвокаційної діяльності Платформ. 

Базуючись на результатах дослідження, виконавчий директор Офісу зв’язку 

українських аналітичних центрів в Брюсселі Олена Пристайко, яка його виконувала, 

запропонувала ряд рекомендацій щодо того, як Платформам ефективніше 

працювати з цільовими аудиторіями у Брюсселі, зокрема, як забезпечити більшу 

поінформованість про роботу Платформ, а також ефективніше відстоювати важливі 

для Платформ пропозиції, використовуючи брюссельські канали впливу.
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13-14 листопада Проект організував у Києві перший Форум асоціацій (Association 

Exchange Forum) — де-факто перший міжнародний експертно-дискусійний захід, 

присвячений обговоренню тенденцій, здобутків та складнощів у виконанні Угод 

про асоціацію з Європейським Союзом в Україні, Грузії та Молдові, на якому 

були присутні як представники органів влади трьох країн, так і громадянського 

суспільства.

Форум  започаткований як щорічний міжнародний захід, що стане майданчиком для 

спілкування та мережування різних стейкхолдерів з України, Грузії та Молдови з метою:

 z  огляду досягнень та набутого досвіду імплементації трьома країнами Угод про 

асоціацію з ЄС, а також обговорення відповідних спільних трендів, викликів та 

потреб;

 z  обміну досвідом та формування передових практик імплементації, зокрема, 

в частині інституційних механізмів, моніторингу та залучення до процесу 

імплементації громадянського суспільства та інших стейкхолдерів;

 z  напрацювання підходів до посилення динаміки імплементації Угод про асоціацію 

та досягнення максимальної ефективності цього процесу, зокрема, через обмін 

6.3. Форум асоціацій 
(Association Exchange 

Forum)
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знаннями та співробітництво між асоційованими країнами, колективний пошук 

рішень для розв’язання існуючих проблем та визначення спільних очікувань 

стосовно підтримки ЄС.

Перший Форум  зібрав близько ста учасників з трьох асоційованих країн та ЄС — 

високопосадовців, відповідальних за координацію виконання Угод, громадських 

експертів, представників міжнародних організацій та проектів, дипломатів тощо. 

Усі вони впродовж півтора днів ділилися досвідом та інформацією про стан справ у 

своїх країнах, а також шукали відповіді на непрості питання: як зробити виконання 

Угод таким, що б відповідало потребам та можливостям країн, яку роль має 

відігравати ЄС для ефективної реалізації Угод, які інституційні механізми здатні 

забезпечити належну координацію процесу виконання, як налагодити ефективний 

моніторинг виконання Угод і залучити громадськість до прийняття рішень.

Захід отримав високу оцінку учасників, які відзначили важливість такого 

обміну знаннями і досвідом між трьома країнами, об’єднаними однією метою 

євроінтеграційних реформ, якість експертного складу учасників та цікавий порядок 

денний. Проект розвиватиме цю ініціативу і надалі — у 2018 році заплановано 

черговий Форум, де виконання трьох Угод буде розглядатися більш поглиблено.

Найбільшою доданою вартістю 

Форуму був обмін досвідом, 

оскільки на заході були присутні 

представники влади, експерти з 

питань євроінтеграції та члени 

громадянського суспільства трьох 

асоційованих країн та країн ЄС, які 

спілкувались один з одним. Рівень 

аналізу та деталізації був досить 

вражаючим.

Даріус Жеруоліс,  
Колишній заступник державного 

секретаря Литви з питань європейської 
інтеграції
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7 КОМПОНЕНТ «НАДАННЯ  
 ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ»

Останній компонент Проекту — надання грантової підтримки діяльності Платформ — 

є найбільшим за обсягом ресурсів і різноманітним за тематиками, видами 

підтримуваної діяльності та цільовою аудиторією. Безпосередніми виконавцями 

грантових проектів є організації-члени Платформ, заявки яких було підтримано 

у рамках конкурсів, що регулярно оголошуються Європейською програмною 

ініціативою Міжнародного фонду «Відродження».

Цей компонент Проекту, напевно, найбільш «синергетичний», адже більшість 

підтриманих проектів здійснюються під егідою обох Платформ, а часто і під егідою 

декількох тематичних груп. За умовами конкурсу, коло учасників обмежено членами 

Платформ, а тематична спрямованість проектних пропозицій повинна відповідати 

пріоритетам Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та самих Платформ 

та/або їхніх робочих груп.

Розгляд проектних пропозицій та ухвалення рішень щодо грантової підтримки 

за результатами конкурсного відбору здійснює Експертна рада Європейської 

програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження». Це незалежний 

орган, який складається з фахівців різних галузей, що не можуть мати будь-якої 

матеріальної зацікавленості від пропонованих проектів і не можуть бути піддані будь-

якому тиску при їхньому розгляді.

При визначенні переможців конкурсу Експертна рада застосовує стандартні критерії 

відбору, визначенні у тексті конкурсного оголошення: відповідність вимогам 

конкурсу до проектних пропозицій; ефективність та реалістичність запланованої 

діяльності; організаційна та фінансова спроможність; адекватність бюджету.

У 2017 році відбулося два основних та один допоміжний конкурс, за результатами 

яких сумарно було підтримано 27 грантових проектів:  17 з них виконувалися 

протягом 2017 року, а ще 10 — підтримано у грудні цього ж року, отже, основний 

період їхньої реалізації припадає на 2018 рік.

У 2018 році планується розгляд ще одного додаткового конкурсу (кінцевий термін 

подання пропозицій минув 12 березня) і ще як мінімум одне оголошення основного 

грантового конкурсу.

Крім фінансової підтримки відібраних грантових проектів, проект «Громадська 

синергія» також здійснює моніторинг їхньої реалізації, допомагає з поширенням 

інформації про ключові активності, залученням спікерів та учасників заходів, 

і проводить тренінгові заходи для підвищення спроможності грантерів якісно 

реалізовувати проекти.

Значна частка підтриманих проектів фокусується на аналітичній роботі, узгодженні 

позицій різних зацікавлених сторін та адвокаційній діяльності на національному 

і європейському рівні. Дещо менше проектів, що орієнтуються в основному на 

інформаційно-просвітницьку роботу. Наявні проекти з наскрізною тематикою — 

які стосуються моніторингу виконання євроінтеграційних реформ чи перевірки 

законопроектів на відповідність  Угоді про асоціацію у різних сферах. Проте 
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більшість проектів стосується окремих секторів — безпеки; соціальної політики; 

ПВЗВТ, економічного та транскордонного співробітництва; довкілля і транспорту; 

науки та інновацій тощо.

Нижче подається інформація про перебіг виконання 17 проектів та список проектів, 

підтриманих наприкінці 2017 року і реалізація яких має розпочатися у 2018 році. 

Детальнішу інформацію про ці проекти можна отримати безпосередньо у їхніх 

виконавців.

7.1. Грантові проекти, підтримані на початку 2017 р.  
(реалізація — до травня 2018 р.)

ПРОЕКТ: «Індекс європейської інтеграції країн Східного партнерства 2015-2016»
ВИКОНАВЦІ: І етап — Громадська організація «Інститут світової політики»,  
 ІІ етап — Громадська організація  «Центр Нова Європа»
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ: 515 474 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: http://www.eap-index.eu/ 

Індекс Східного партнерства є унікальним регулярним міжнародним дослідженням, 

що порівнює прогрес 6-ти країн Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, 

Вірменія, Грузія, Молдова, Україна) у внутрішніх перетвореннях з наближення до 

стандартів і практик ЄС, а також у зв’язках із ЄС на різних рівнях. 

Методологія Індексу була розроблена за зразком відомих міжнародних індексів. 

Його результати виводяться на основі більше 700 показників, які комбінують відомі 

статистичні та інші дані з експертними відповідями на дуже конкретні запитання. 

Для аналізу виділені тематичні блоки: демократія і права людини; інтеграція та 

конвергенція з ЄС; сталий розвиток; міжнародна безпека, політичний діалог і 

співпраця; секторальна співпраця та торгівля; громадяни у Європі.

«Індекс Східного партнерства 2015-

2016 рр.» готувався за координації 

Секретаріату Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства 

аналітичною групою, до складу якої 

увійшли більше 50 незалежних експертів 

з шести країн Східного партнерства та 

ЄС. Підтриманий у рамках «Громадської 

синергії» проект стосувався роботи 

українських експертів щодо підготовки 

української частини Індексу та їхньої 

участі у презентації результатів на 

початку 2018 року у Брюсселі та Києві.

Результати «Індексу Східного 

партнерства — 2015-2016 рр.» 

загалом співпадають з нинішнім 

Індекс європейської 
ІнтеграцІї 
країн схІдного 
партнерства 

2015-2016

ПРОЕКТИ З НАСКРІЗНОЮ ТЕМАТИКОЮ
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диференційованим станом відносин ЄС з різними країнами 

Східного партнерства. Наявні три лідери — Молдова, Грузія, 

Україна — до яких у деяких сферах приєднується Вірменія, — 

у той час як Білорусь та Азербайджан у більшості сфер 

залишаються аутсайдерами.

Більше висновків можна зробити при глибшому аналізі 

вужчих питань, які показують цікаві парадокси. Наприклад, 

Україна стала лідером інтеграції та конвергенції з ЄС, але має 

найгірший бізнес-клімат серед усіх країн Східного партнерства. 

Порівняно з іншими країнами Україна має найкращу 

ситуацію з незалежністю судів, але у боротьбі з корупцією 

перебуває на передостанньому місці. Низькі показники у 

сфері взаємозв’язків на рівні громадян (тематичний блок 

«громадяни у Європі») пояснюються найнижчими показниками 

залученості до проектів ЄС у сферах культури, науки та освіти 

у розрахунку на кількість населення.

Результати «Індексу Східного партнерства — 2015-2016 рр.» 

можуть допомогти урядам країн-партнерів і інституціям ЄС 

побудувати більш ефективну співпрацю у рамках Східного 

партнерства. Вони доступні у повному обсязі англійською 

мовою і у скороченому обсязі українською мовою.
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EASTERN PARTNERSHIP INDEX 2015-2016

UKRAINE

Linkage Approximation

DEEP AND SUSTAINABLE DEMOCRACY 
(DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS)

EU INTEGRATION AND CONvERGENCE

SUSTAINABLE DEvELOPMENT

INTERNATIONAL SECURITY, POLITICAL 
DIALOGUE AND CO-OPERATION

SECTORAL CO-OPERATION  
AND TRADE FLOWS

CITIZENS IN EUROPE

0.78

0.64

0.46

0.70

0.70

0.77

0.720.62

ПРОЕКТ: «Громадський моніторинг законопроектів щодо відповідності Угоді  
 про асоціацію та праву ЄС»
ВИКОНАВЕЦЬ: Громадська організація «Фундація «Відкрите суспільство» 
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  421 000 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:  http://peg.org.ua

Ключовим завданням виконання Угоди про асоціацію є гармонізація приведення 

законодавства України у відповідність до права ЄС. На практиці законотворча 

діяльність Верховної Ради на забезпечення виконання Угоди про асоціацію має 

низку проблем. Це, зокрема, перевантаження законопроектами, ініційованими 

народними депутатами України (переважно стосовно економічної та регуляторної 

політики), коли на розгляді комітетів Верховної Ради перебуває майже 5 тисяч 

законопроектів (з них більше 3 тисяч — у Комітеті з питань європейської інтеграції). 

Брак експертизи та обізнаності з нормами законодавства ЄС, нехтування ними 

при підготовці законопроектів, що подаються урядом і особливо народними 

депутатами, призводить до прийняття законопроектів, що не відповідають або 

навіть суперечать Угоді про асоціацію і викликають критику з боку ЄС.

У цьому контексті важливою є діяльність незалежної громадської Парламентської 

експертної групи з права ЄС (ПЕГ). Вона надає Комітету Верховної Ради з питань 

європейської інтеграції незалежну, неупереджену, максимально об’єктивну 

фахову експертизу стосовно відповідності отриманих Комітетом законопроектів 

Угоді про асоціацію та праву ЄС. У 2017 році за підтримки проекту «Громадська 

синергія» експерти ПЕГ надали 100 своїх висновків, які допомагали Комітету 

http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP_Index_2015-16_1.pdf
http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP_Index_2015-16_1.pdf
http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Indeks-yevropejskoyi-integratsiyi-krayin-Shidnogo-partnerstva-2015-2016-4.pdf
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приймати зважені рішення на основі 

неупередженого юридичного аналізу. 

Аналіз найбільш резонансних 

законопроектів було публічно 

висвітлено у медіа-просторі (загалом 32 

статті протягом проекту).

Крім того, у рамках проекту у 

2017 році ПЕГ здійснив моніторинг 

стану підготовки та прийняття 

законопроектів, передбачених Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС. 

Результати моніторингу доступні 

онлайн.

http://peg.org.ua/association-agreement
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За висновками експертів ПЕГ, відмінність позицій зацікавлених сторін, брак 

комунікації між урядом та депутатами, а також різні технічні недоліки законопроектів 

призводять до значної затримки розгляду євроінтеграційних законопроектів:  

середня тривалість їхнього розгляду у Верховній Раді зараз становить близько двох 

років. Такий темп не відповідає строкам виконання Угоди про асоціацію, яка досі 

не стала основним орієнтиром у законотворчій діяльності парламенту: у 2017 році 

із загальної кількості ухвалених Верховною Радою законів (180) лише 11% (20) були 

євроінтеграційними.

За результатами проведеного аналізу експерти ПЕГ запропонували дорожню 

карту євроінтеграційних законопроектів на 2018 рік, яка складається з 22 позицій. 

Більшість цих позицій було включено до офіційної парламентсько-урядової 

дорожньої карти, яка була схвалена наприкінці лютого 2018 року.

ПРОЕКТИ ЗА ТЕМАТИКОЮ БЕЗПЕКИ

ПРОЕКТ: «Вплив «машини пропаганди» Кремля на український медіа-простір»
ВИКОНАВЕЦЬ: Громадська організація «Інтерньюз-Україна»  
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ: 420 950 грн.
САЙТ ОРГАНІЗАЦІЇ:  http://internews.ua/

Для Комітету з питань європейської 

інтеграції надзвичайно важливо 

отримувати неупереджену експертизу 

законопроектів, що здійснюється 

фахівцями  Парламентської експертної 

групи з європейської інтеграції. Адже 

здебільшого в супровідних документах 

до законопроектів, що подають суб’єкти 

законодавчої ініціативи, міститься 

обмаль інформації щодо їх відповідності 

зобов’язанням України, а коли така 

інформація присутня – вона часто є 

однобокою та спотвореною впливами 

груп інтересів або обставинами 

політичного характеру. Тому ми 

потребуємо експертизи, яка базується 

на об'єктивному та неупередженому 

аналізі відповідності положень проектів 

законів України праву Європейського 

Союзу та зобов’язанням України в 

рамках Угоди про асоціацію.

Богдан Фостик,  
Заступник завідувача секретаріату Комітету 

ВРУ з питань європейської інтеграції

У Європі та світі зростає розуміння небезпеки, яку становить кремлівська 

пропаганда та дезінформація. Україна має чи не наймасштабніший досвід зіткнення з 

інформаційною агресією. Цей досвід слід вивчати для кращого розуміння, як працює 

пропагандистська машина Кремля, і пошуку тих ефективних дій, які демократичні 

суспільства можуть їй протиставити.

Книга «Слова і війни: Україна в боротьбі з російською пропагандою» — це огляд 

українського досвіду боротьби з російською пропагандою та дезінформацією. 

Публікація є результатом роботи групи незалежних авторів, які підготували 

власні дослідження, провели інтерв’ю з ключовими українськими громадськими 

організаціями, експертами з вивчення російської пропаганди, фактчекінгу та 
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інформаційної безпеки. У цьому виданні 

вперше зроблено комплексний аналіз 

механізмів пропаганди та дезінформації 

в Україні, в тому числі основних підходів 

та комунікаційних каналів впливу. 

Видання окреслює конкретні загрози 

російської пропаганди суспільній думці 

та медіа в Україні. У книзі описані 

способи, за допомогою яких Кремль 

намагається знищити позитивний образ 

європейських цінностей, зупинити 

процес європейської інтеграції та 

послабити співпрацю між Україною та 

західними партнерами. 

Книга містить також рекомендації 

українській владі та міжнародному 

співтовариству щодо засобів ефективної протидії російським маніпуляціям та 

дезінформації. Видання було опубліковано англійською та українською мовою 

і презентоване у Стразбурзі (для Ради Європи, у співпраці з Представництвом 

України), Брюсселі (для інституцій ЄС, у співпраці з Офісом зв’язку українських 

аналітичних центрів у Брюсселі), Парижі (на найбільшому французькому книжковому 

ярмарку Salon du livre de Paris) та у Києві.

Онлайн-версія видання доступна для завантаження українською мовою та 

англійською мовами.

https://issuu.com/internews-ukraine/docs/words_and_wars_ukr
https://issuu.com/internews-ukraine/docs/words_and_wars
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Особливістю війни гібридного типу є те, що вона ведеться замасковано і націлена не 

на захоплення усієї території країни, а на отримання патронату над державою, який 

досягається через вплив на населення, політикум, бізнес, силові структури. Методи 

гібридної війни передбачають використання громадськості країни-жертви у процесі 

досягнення поставлених агресором цілей. Тому гібридні загрози мають бути чітко 

ідентифіковані, а протидія їм вимагає уваги до підвищення стійкості суспільства та 

залучення практично усіх міністерств та відомств, недержавних організацій, бізнесу, 

громадянського суспільства. 

Під ударом російської агресії опинилось не тільки суспільство України, але й інших 

країн Східного партнерства та окремих країн-членів ЄС. Методика гібридних 

впливів РФ у цих країнах має схожі характеристики, а тому вироблені в одній країні 

заходи протидії можуть бути застосовані в інших. Постійне вивчення та аналіз 

міжнародного досвіду є необхідним для гарантування безпеки суспільства від 

гібридного наступу Москви.

Відповідно, метою проекту стала оцінка досвіду та кращих практик протидії 

гібридним безпековим викликам і загрозам в Україні та сприяння міжнародним 

стратегічним комунікаціям у сфері безпеки на рівні експертів країн Східного 

партнерства та ЄС. Проведені експертні дискусії, опитування, міжнародний круглий 

стіл дозволили опрацювати широкий спектр експертних оцінок і поглядів в Україні, 

країнах Східного партнерства та ЄС і підготувати комплексний аналітичний документ 

«Гібридні загрози Україні і суспільна безпека. Досвід ЄС і Східного партнерства».

За висновками експертів, війна на сході України показала, що суспільство має 

бути не тільки споживачем безпеки, але й учасником ї ї збереження, а державі слід 

зміцнювати власні спроможності протистояти новим викликам і загрозам. На сьогодні 

держава Україна не реформована до того рівня, який би дозволяв ефективно 

протидіяти загрозам з боку Росії. Значна частина прогалин в системі безпеки 

України, що дозволили Росії окупувати Крим та частину Донбасу, існують і досі. 

Експерти сформулювали рекомендації у сферах 

політичного реформування держави та стійкості 

інституцій в умовах гібридної війни; воєнної організації 

та правоохоронної системи України; енергетичного 

сектору; інформаційної безпеки; політики національної 

пам'яті; захисту прав людини та національних меншин, 

консолідації суспільства та підтримки громадян 

України на тимчасово окупованих територіях. Також 

рекомендації стосуються посилення міжнародної 

співпраці, передусім, з країнами Балтії, які мають 

значний успішний досвід ефективної протидії гібридним 

загрозам з боку Росії.

ПРОЕКТ: «Сприяння розбудові можливостей України гарантувати безпеку 
 суспільства в умовах гібридних загроз»
ВИКОНАВЕЦЬ:  Громадська організація «Центр глобалістики «Стратегія XXI» 
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  519 330 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:   https://geostrategy.org.ua/ua/proekt/potochni/eu4uaresilience

https://geostrategy.org.ua/images/blok_XXI-end_0202.pdf


civic-synergy.org.ua

57Звіт проекту «Громадська синергія» за 2017 рік

Рівні права жінок і чоловіків на зайнятість та працю відіграють важливу роль у 

забезпеченні рівності їхніх прав та можливостей загалом. За даними Держстату, 

між чоловіками та жінками в Україні існує значний гендерний розрив в оплаті праці. 

Серед жінок спостерігається вищий рівень безробіття та маргінальної зайнятості, 

вони залежні від соціальної допомоги, мають ускладнений доступ до отримання 

кредитів тощо. Змінити цю ситуацію можливо завдяки впровадженню шести 

антидискримінаційних Директив ЄС відповідно до Угоди про асоціацію. 

В рамках проекту експерти ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» та його 

партнери проаналізували стан справ із недискримінацією за статтю у сферах, що 

охоплюють Директиви та процес їх імплементації в Україні. За результатами роботи 

було представлено дослідження «Гендерна дискримінація у доступі до праці й 

послуг: оцінка стану впровадження Україною антидискримінаційних Директив 

Ради ЄС». На основі дослідження організації також випустили публікацію з його 

висновками та рекомендаціями. 

Рекомендації були представлені на міжнародній конференції «Уряд і бізнес: чи 

є перспективи впровадженню недискримінаційних норм на українському ринку 

праці?». Захід пройшов за участю представників Міністерства соціальної політики, 

Державної служби зайнятості, Державної служби України з питань праці, науковців 

НАН України з Науково-дослідницького інституту з питань праці і зайнятості 

населення, міжнародних експертів з Ради Європи та країн Східного партнерства 

(Молдова, Грузія, Вірменія), експертів 

Центру проблем імплементації 

європейського соціального права, 

Коаліції з протидії дискримінації 

в Україні, а також  представників 

профспілок та бізнесу. За підсумками 

конференції було прийнято резолюцію, 

в якій учасники надали пропозиції щодо 

посилення недискримінаційної політики 

на українському ринку праці.

ПРОЕКТ: «Практики роботи Мінсоцполітики із забезпечення рівності жінок і  
 чоловіків на ринку праці в контексті імплементації відповідних директив  
 Ради ЄС»
ВИКОНАВЕЦЬ: Громадська організація «Бюро соціальних та політичних розробок»   
 у співпраці з коаліцією із 4-х організацій — Київським інститутом  
 гендерних досліджень, ГО «Трудові ініціативи», Конфедерацією вільних  
 профспілок України та Науково-дослідницьким інститутом праці і  
 зайнятості населення Міністертсва соціальної політики України і НАН  
 України
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ: 275 000 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:  https://bureau.in.ua/index.php/proekty

ПРОЕКТИ НАПРЯМУ «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ДІАЛОГ»

https://bureau.in.ua/downloads/2017_IRF.pdf
https://bureau.in.ua/downloads/2017_IRF.pdf
https://bureau.in.ua/downloads/2017_IRF.pdf
https://bureau.in.ua/downloads/Vysnovky%20%2812.12.2017%20FIN%29.pdf
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В Україні серед 2 млн. осіб з інвалідністю працездатного віку 73,8% осіб залишаються 

непрацевлаштованими. Для порівняння — в Європі рівень зайнятості громадян з 

інвалідністю сягає біля 40%. 

Проект, який реалізовувала ГПО «Права людини», спрямований на забезпечення 

особам з інвалідністю рівних можливостей у працевлаштуванні через розробку 

рекомендацій українським органам влади щодо імплементації Угоди про асоціацію. 

Протягом серпня-жовтня 2017 року експерти проекту проаналізували: 

 z впровадження державних програм та стратегій про доступ осіб з інвалідністю до 

працевлаштування;

 z єдиний реєстр судових рішень щодо дискримінації в сфері працевлаштування;

 z ефективність судових звернень Фонду соціального захисту щодо дотримання 

суб’єктами господарювання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю;

Експерти також провели опитування роботодавців про ефективність практик 

Державної служби зайнятості та Міністерства соціальної політики у працевлаштуванні 

осіб з інвалідністю. 

За підсумками роботи громадська 

організація презентувала аналітичний 

документ «Практики роботи Міністерства 

соціальної політики України та Державної 

служби зайнятості України у забезпеченні 

рівності доступу людей з інвалідністю 

у сфері працевлаштування».  

В рамках інформаційної кампанії 

ГПО «Права людини» підготувала 

1 відеоролик та близько 20 статей з 

інфографіками, в яких проаналізувала 

проблеми працевлаштування осіб з 

інвалідністю в Україні та європейські 

практики їх працевлаштування. 

 

Реалізація проекту відбулась досить вчасно, оскільки в 2018 році Угодою про 

асоціацію передбачено удосконалення системи контролю за дотриманням 

законодавства в частині недопущення дискримінації працівників. Дослідження, 

підготовлене в рамках проекту, допомогло Мінсоцполітики актуалізувати для себе цю 

проблематику. 

ПРОЕКТ: «Забезпечення особам з інвалідністю рівних можливостей до  
 працевлаштування в контексті імплементації Угоди про Асоціацію»
ВИКОНАВЕЦЬ: Громадська організація «Правозахисна організація «Права людини» 
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ: 214 200 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:  http://prava-lyudyny.org/rivni-mozhlyvosti-do-pratsevlashtuvannya/

http://prava-lyudyny.org/analitychnyj-zvit-praktyky-roboty-ministerstva-sotsialnoyi-polityky-ukrayiny-ta-derzhavnoyi-sluzhby-zajnyatosti-ukrayiny-u-zabezpechenni-rivnosti-dostupu-lyudej-z-invalidnistyu-u-sferi-pratsevlashtuva/
http://prava-lyudyny.org/analitychnyj-zvit-praktyky-roboty-ministerstva-sotsialnoyi-polityky-ukrayiny-ta-derzhavnoyi-sluzhby-zajnyatosti-ukrayiny-u-zabezpechenni-rivnosti-dostupu-lyudej-z-invalidnistyu-u-sferi-pratsevlashtuva/
http://prava-lyudyny.org/analitychnyj-zvit-praktyky-roboty-ministerstva-sotsialnoyi-polityky-ukrayiny-ta-derzhavnoyi-sluzhby-zajnyatosti-ukrayiny-u-zabezpechenni-rivnosti-dostupu-lyudej-z-invalidnistyu-u-sferi-pratsevlashtuva/
http://prava-lyudyny.org/analitychnyj-zvit-praktyky-roboty-ministerstva-sotsialnoyi-polityky-ukrayiny-ta-derzhavnoyi-sluzhby-zajnyatosti-ukrayiny-u-zabezpechenni-rivnosti-dostupu-lyudej-z-invalidnistyu-u-sferi-pratsevlashtuva/
http://prava-lyudyny.org/analitychnyj-zvit-praktyky-roboty-ministerstva-sotsialnoyi-polityky-ukrayiny-ta-derzhavnoyi-sluzhby-zajnyatosti-ukrayiny-u-zabezpechenni-rivnosti-dostupu-lyudej-z-invalidnistyu-u-sferi-pratsevlashtuva/
https://www.youtube.com/watch?v=s29egpcF1n4
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ПРОЕКТ:  «Аналіз практик участі організацій малого та середнього бізнесу у  
 переговорному процесі з органами влади при формуванні політики  
 регулювання соціально-трудової сфери»
ВИКОНАВЕЦЬ:  Громадська організація «Центр соціальної безпеки  
 та регіональних ініціатив» 
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  263 651 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:  http://scc.org.ua/ 

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ) 

є однією з цілей Урядової Стратегії розвитку до 2020 року. Для ї ї успішної 

реалізації необхідно залучати МСБ до розробки регіональних програм розвитку, 

підвищити рівень взаємодії та довіри між стейкхолдерами. Однак, недосконалість 

законодавства  заважає проведенню дієвих переговорів між МСБ та органами влади, 

що суперечить положеннями Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації 

Україна-ЄС. 

Щоб знайти шляхи вирішення цієї проблеми, експерти проекту проаналізували 

українське й міжнародне законодавство та провели ряд круглих столів в регіонах 

України. Заходи об’єднали представників малого та середнього бізнесу, органів 

місцевої влади, членів національних і регіональних бізнес-об’єднань, підприємців 

та представників громадських організацій. Вони обговорили комунікацію між МСБ 

і владою, а  також розробили рекомендації для удосконалення переговорних 

процесів при формуванні політики регулювання соціально-трудової сфери.

За результатами проведеної роботи було презентовано аналітичний документ  

«Аналіз практик участі організацій малого та середнього бізнесу у переговорному 

процесі з органами влади при формуванні політики регулювання соціально-

трудової сфери».

В ході реалізації проекту експертам 

вдалося привернути увагу органів 

влади до необхідності залучення 

представників МСБ до переговорного 

процесу в сфері соціально-трудових 

відносин. 

http://scc.org.ua/content/uchast-organizaciy-malogo-ta-serednogo-biznesu-u-peregovornomu-procesi-z-organami-vladi-0
http://scc.org.ua/content/uchast-organizaciy-malogo-ta-serednogo-biznesu-u-peregovornomu-procesi-z-organami-vladi-0
http://scc.org.ua/content/uchast-organizaciy-malogo-ta-serednogo-biznesu-u-peregovornomu-procesi-z-organami-vladi-0
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ПРОЕКТИ НАПРЯМУ «ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ, ПВЗВТ, 
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО І ЗАХИСТ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ»

ПРОЕКТ : «Підвищення поінформованості малих сільськогосподарських  
 виробників щодо адаптації до європейського законодавства»
ВИКОНАВЕЦЬ:  Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр  
 «Зелене досьє»  
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  443 850 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:  http://www.dossier.org.ua/adaptation

Угодою про асоціацію поставлено амбітні завдання перед українськими аграріями. 

В галузі сільського господарства необхідно адаптувати та впровадити 44 акти 

права ЄС, а в частині санітарних та фітосанітарних заходів, які нерозривно пов‘язані 

з можливістю отримати доступ до ринку ЄС українським харчовим продуктам, — 

255 документів. Нововведення невдовзі торкнуться абсолютно всіх українських 

аграріїв. Пристосовуватися до нових умов праці доведеться й дрібним виробникам.

Саме на ці завдання був спрямований проект — допомогти малим 

сільськогосподарським виробникам адаптуватися та успішно розвивати свою 

діяльність у нових законодавчих умовах. 

В рамках проекту експерти проаналізували та порівняли стандарти ЄС з українським 

законодавством, визначили проблемні питання  адаптації та розробили рекомендації 

щодо необхідних змін в українському законодавстві. За результатами дослідження 

було презентовано дослідження «Адаптація до законодавства ЄС: у фокусі малі 

та середні виробники аграрної продукції». Експерти також розробили путівник-

інфографіку для сільгоспвиробників про зміни, які вони мають запровадити в своїх 

господарствах відповідно до Угоди про асоціацію. Путівник складається з:   

 z загальної інформації; 

 z 6 тематичних листівок про молочні продукти та жири, яйця та птицю, м’ясну 

продукцію, мед, напої, джеми та інші солодощі;

 z листівки про органічне виробництво, як преміум-продукту. 

У грудні-січні 2017-2018 рр. було проведено три тренінги в Києві, Ужгороді та Полтаві 

за участю біля 170 виробників, держслужбовців та працівників просвітницьких 

АДАПТАЦІЯ 
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС: 
у фокусі малі та середні виробники аграрної продукції

БАЗОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

КИЇВ  — 2018

http://www.dossier.org.ua/adaptaciya-do-zakonodavstva-ies-u-fokusi-mali-ta-seredni-virobniki-agrarnoyi-produkciyi
http://www.dossier.org.ua/adaptaciya-do-zakonodavstva-ies-u-fokusi-mali-ta-seredni-virobniki-agrarnoyi-produkciyi
http://www.dossier.org.ua/adaptaciya-do-zakonodavstva-ies-u-fokusi-mali-ta-seredni-virobniki-agrarnoyi-produkciyi-0
http://www.dossier.org.ua/adaptaciya-do-zakonodavstva-ies-u-fokusi-mali-ta-seredni-virobniki-agrarnoyi-produkciyi-0
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організацій з 10 областей України. Для учасників було створено презентацію-

інструкцію, яка допоможе їм в подальшому поширювати отримані знання. 

Завдяки матеріалам, підготовленим в рамках проекту:

 z Виробники сільгосппродукції можуть покроково розібратися у змінах, які вони 

мають запровадити відповідно до нових ринкових умов; 

 z Державні службовці отримали своєрідний порадник, який допомагатиме їм у 

повсякденній роботі та консультуванні фермерів;

 z Науковці та громадські організації зможуть ґрунтовно досліджувати цю тему 

та  розробляти нові навчальні курси для навчальних закладів. Наприклад, у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, викладачі 

якого брали участь у тренінгу в Полтаві, вже впроваджується курс адаптації 

сільгоспвиробництва до стандартів ЄС;

 z Консультаційні служби отримали докладно розроблений навчальний курс з 

наочними матеріалами. Зокрема, партнер усіх тренінгів Національна асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада» вже використовує ці 

матеріали. 

ПРОЕКТ: «Посилення участі громадськості в реалізації вимог ЄС щодо технічного 
 регулювання»
ВИКОНАВЕЦЬ: Громадська організація «Сіверський інститут регіональних досліджень» 
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  570 750 грн.
САЙТ ОРГАНІЗАЦІЇ:  https://institute.sivertraining.org.ua/

Мета проекту — аналіз впровадження європейських вимог щодо технічного 

регулювання в Україні в окремих секторах економіки, порядку виконання 

вимог до організації виробництва, а також впливу стандартів та регламентів на 

конкурентоспроможність підприємств та їхньої продукції. 

Експерти проекту підготували збірник «Реалізація вимог щодо технічного 

регулювання в Україні» про запровадження технічного регулювання у 

вітчизняному аграрному секторі, харчовій промисловості та туризмі. Він розкриває 

нормативно-правові вимоги ЄС до технічного регулювання, зокрема, міжнародні 

вимоги до системи менеджменту, сертифікації продукції та послуг. У збірнику також 

представлена інформація щодо міжнародної технічної підтримки та грантових 

програм ЄС для допомоги підприємцям у впровадженні технічного регулювання. 

Надаються практичні рекомендації туристичним організаціям та виробникам 

продукції щодо приведення їхньої діяльності та надання послуг до європейських 

стандартів, запровадження системи технічного регулювання.

 

В рамках проекту було проведено 5 регіональних семінарів у Полтаві, Сумах, 

Чернігові, Луцьку та Львові. Експерти проекту ознайомили понад 240 учасників, 

які представляли фермерські господарства, департаменти агропромислового 

розвитку та культури і туризму обласних державних адміністрацій, а також вищі 

навчальні заклади аграрного спрямування з підходами до технічного регулювання, 

досвідом діяльності міжнародних організацій, що працюють в системі стандартизації 

та метрології, відмінностями між стандартами та вимогами в ЄС і Україні. Також 

обговорювалися шляхи подолання перепон у доступі до європейських грантових  

програм та практичних інструментів щодо приведення діяльності малих та середніх 

http://www.dossier.org.ua/sites/default/files/recommendations_for_trainings.pdf
http://www.dossier.org.ua/sites/default/files/recommendations_for_trainings.pdf
http://institute.sivertraining.org.ua/biblioteka2/Realizacia.pdf
http://institute.sivertraining.org.ua/biblioteka2/Realizacia.pdf
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підприємств, виробництва продукції 

або надання послуг до європейських 

стандартів.

За підсумками проекту експерти дійшли 

висновку, що основні труднощі у 

розвитку регіональних малих та середніх 

підприємств пов’язані з обмеженим 

доступом до європейських програм, 

інвестицій, практичних інструментів щодо 

приведення до європейських стандартів 

в логістиці МСП, виробництві продукції 

та наданні послуг, а також з відсутністю 

підтримки з боку місцевої влади. 

ПРОЕКТ:  «Синергія програм транскордонного співробітництва та стратегій 
  регіонального розвитку в Україні — вікно можливостей для  
 прикордонних областей»
ВИКОНАВЕЦЬ: Громадська організація «Поліський фонд міжнародних та  
 регіональних досліджень» 
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  649 250 грн.
САЙТ ОРГАНІЗАЦІЇ:  http://pfirs.org/

Забезпечення сталого розвитку прикордонних областей України в контексті 

транскордонної співпраці — одна з цілей реалізації Угоди про асоціацію та ініціативи 

ЄС «Східне партнерство». Однак, цьому заважають слабкий зв'язок між стратегіями 

регіонального розвитку (СРР), прийнятими до 2020 року, діючими програмами 

транскордонного співробітництва (ПТКС) та проектами, що фінансуються за 

рахунок цих програм. Ресурси для реалізації СРР не завжди підкріплюються 

можливостями фінансування за рахунок ПТКС, а виконавці програм, як правило, не 

шукають підтримки з боку виконавців СРР. Це призводить до дублювання зусиль 

при вирішенні проблем розвитку областей, нівелюючи можливості для створення 

«ефекту синергії» від реалізації цих стратегій та програм. 

Проект, який виконував «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», 

покликаний виявити недоліки та шляхи підвищення ефективності взаємодії 

регіональної політики та транскордонного співробітництва в 11 прикордонних 

регіонах України. Це сприятиме ефективнішому використанню Україною допомоги 

з боку ЄС у сфері транскордонного та регіонального співробітництва. Вирішення 

проблеми у довгостроковій перспективі забезпечить сталий розвиток прикордонних 

областей України та сприятиме зниженню відмінностей в рівні життя і вирішенню 

проблем, що притаманні прикордонним регіонам.

Експерти в рамках проекту розробили методологію оцінки для проведення 

дослідження та разом з регіональними партнерами підготували 11 аналітичних 

записок про узгодженість регіональної політики та транскордонної співпраці в 

11 прикордонних регіонах. Команда проекту також провела ряд круглих столів в 
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регіонах України, де були обговорені 

результати досліджень за участю 

експертів та представників місцевої 

влади. 

Фінальні висновки дослідження 

будуть зведені  в аналітичний звіт 

та презентовані під час  підсумкової 

конференції «Регіональна політика 

в Україні: європейський вимір 

транскордонного співробітництва», 

запланованої на травень 2018 року. 

ПРОЕКТ: «Реформування системи захисту прав споживачів для забезпечення  
 високого рівня захисту цих прав згідно Угоди про асоціацію Україна-ЄС»
ВИКОНАВЕЦЬ:  Всеукраїнська федерація споживачів «Пульс»
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  450 000 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:   http://www.consumerinfo.org.ua/about/projects/ua-eu-assoc-protection.php  

В умовах глобалізації світової торгівлі і спільного ринку зростає попит на послуги 

незалежних споживчих організацій. Україна не залишилася осторонь світових 

тенденцій.  До того ж, поглиблення економічної кризи та низька фінансова 

платоспроможність багатьох  громадян посилюють суспільний запит на проведення 

реформи системи захисту прав споживачів та наближення до кращих європейських 

практик . 

Проект був спрямований на включення завдань з Угоди про асоціацію до 

Плану заходів з реалізації Концепції споживчої політики, а головне — створення 

незалежного в галузевому відношенні Державного органу захисту прав споживачів. 
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Для цього команда проекту підготувала серію аналітичних оглядів:  

 z  Захист прав споживачів в Україні. Аналітичний огляд стану справ в системі 

захисту прав споживачів (досягнення 1992-2010 рр., період організаційно-

правових змін 2011, 2014-2017 рр.)

 z Роль уповноваженого державного органу в системі захисту прав споживачів. 

Аналітичний огляд щодо здійснення в Україні державних функцій захисту прав 

споживачів (період 1992-2010 рр., період структурних змін 2011, 2014-2017 рр.) 

 z Розгляд скарг споживачів. Огляд стану справ в Україні, підходів ЄС 

 z Мораторій на перевірки: ЗА та ПРОТИ. Аналітичний огляд (період 2014-2017рр.) 

 z Модель Державного органу виконавчої влади України з реалізації споживчої 

політики та захисту прав споживачів в контексті європейської інтеграції 

 z Захист прав споживачів на ринку харчової продукції в контексті виконання 

Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Аналітичний огляд 

 z Система захисту прав споживачів Європейського Союзу. Аналітичний огляд

Експерти проекту підготували  пропозиції до законопроекту №5548 про 

внесення змін і доповнень до Закону України «Про захист прав споживачів». 

Також до відповідних комітетів ВРУ та Урядового офісу з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції було направлено висновки до проекту Закону України 

№4126-1 «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». В результаті 

законопроект відправили на доопрацювання та перейменували на «Про обов’язки 

операторів ринку щодо інформації для споживачів щодо харчових продуктів». 

У довгостроковій перспективі діяльність в рамках проекту сприятиме підвищенню 

прозорості, реальній участі громадських організацій у прийнятті владних рішень 

щодо захисту прав споживачів, створенню умов для підвищення рівня довіри 

споживачів до системи і реального використання своїх прав.

В рамках проектної діяльності нам 

вдалося досягти визнання Урядом 

України вимог споживчої громадськості 

щодо невідкладності реформи системи 

захисту прав споживачів, посилити 

діалог з органами державної влади 

та залучити ширше коло експертів 

і стейкхолдерів до формування 

державної споживчої політики на 

засадах ЄС. Зокрема, ми розширили 

діалог з бізнес-коаліцією за детінізацію 

споживчого ринку та захист інтересів 

споживачів і добропорядних 

підприємців. Ті матеріали, які були 

напрацьовані в рамках проекту, ми 

тепер використовуватимемо для 

просування реформи захисту прав 

споживачів на регіональному та 

місцевому рівнях.

Наталія Бородачова,  
Віце-президент Всеукраїнської федерації 

споживачів «ПУЛЬС»

http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/2017.ua-eu-assoc.consumer-protection.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/2017.ua-eu-assoc.consumer-protection.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/2017.ua-eu-assoc.consumer-protection.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/2017.ua-eu-assoc.derzprodspozhyvsluzhba.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/2017.ua-eu-assoc.derzprodspozhyvsluzhba.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/2017.ua-eu-assoc.derzprodspozhyvsluzhba.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/Ogliad.Rozgliad_skarg_spozhyvachiv.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/2017.ua-eu-assoc-maratorij.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/Model_derzavnogo_organu_ZPS.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/Model_derzavnogo_organu_ZPS.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/FoodMarketConsumerProtectionUkraine2017.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/FoodMarketConsumerProtectionUkraine2017.pdf
http://www.consumerinfo.org.ua/about/atts/AnaliticalRewiewEUConsumerProtection.pdf
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ПРОЕКТИ НАПРЯМУ «ТРАНСПОРТ, ДОВКІЛЛЯ  
ТА ЗМІНА КЛІМАТУ»

ПРОЕКТ: «Громадське сприяння імплементації Угоди про Асоціацію через 
 гармонізацію законодавства України та ЄС у сфері авіації на основі  
 досвіду країн Східного партнерства»
ВИКОНАВЕЦЬ:  Громадська організація «Європа без бар’єрів» 
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  588 240 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:  https://europewb.org.ua/gromadske-spryyannya-ua-aviatsiia-shidne-partnerstvo/

Для більшості українських громадян авіаційний транспорт малодоступний через 

високі ціни на авіаперевезення. Угода про асоціацію в частині щодо цивільної авіації 

передбачає підписання та імплементацію Угоди про Спільний авіаційний простір між 

Україною та ЄС (Угоди про САП). Україна має впровадити в своєму законодавстві 

64 регламенти та директиви ЄС у сфері авіації. Гармонізація авіаційного 

законодавства України та ЄС підвищить доступність авіаперевезень  для українців. 

Для реалізації цього завдання ГО «Європа без бар’єрів» налагодила сталий діалог з 

Міністерством інфраструктури та Державною авіаційною службою України. 

Експерти проекту долучилися до розробки проекту наказу Державіаслужби про 

«Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах», що розроблявся 

при урядово-громадській ініціативі «Разом проти корупції». Також експерти взяли 

участь в розробці проекту наказу «Про затвердження  Авіаційних правил України 

«Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній».

Із залученням міжнародних партнерів було підготовлено 

аналітичний звіт «Авіаційний вектор Східного 

партнерства: оцінка прогресу України, Молдови та 

Грузії у наближенні до авіаційного законодавства ЄС». 

Дослідження аналізує та порівнює прогрес трьох країн 

Східного партнерства щодо гармонізації авіаційного 

законодавства з ЄС. 

Восени 2017 року ГО «Європа без бар’єрів» разом з 

партнерами проекту — Фондом «Демократичні ініціативи» 

імені Ілька Кучеріва та  Київським міжнародним 

інститутом соціології, провели всеукраїнське опитування 

громадян щодо користування авіаційним транспортом, 

зокрема, в європейському напрямку. Результати 

соціологічного опитування  були представлені в 

інфографіці. 

 АВІАЦІЙНИЙ ВЕКТОР 
  СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: 
    ОЦІНКА ПРОГРЕСУ УКРАЇНИ, 
      МОЛДОВИ ТА ГРУЗІЇ У 
       НАБЛИЖЕННІ ДО АВІАЦІЙНОГО                      
         ЗАКОНОДАВСТВА ЄС.

             ІРИНА КОССЕ
               КАТЕРИНА КУЛЬЧИЦЬКА

КИЇВ 2017

https://europewb.org.ua/aviatsijnyj-vektor-shidnogo-partnerstva-otsinka-progresu-ukrayiny-moldovy-ta-gruziyi-u-nablyzhenni-do-aviatsijnogo-zakonodavstva-yes/
https://europewb.org.ua/aviatsijnyj-vektor-shidnogo-partnerstva-otsinka-progresu-ukrayiny-moldovy-ta-gruziyi-u-nablyzhenni-do-aviatsijnogo-zakonodavstva-yes/
https://europewb.org.ua/aviatsijnyj-vektor-shidnogo-partnerstva-otsinka-progresu-ukrayiny-moldovy-ta-gruziyi-u-nablyzhenni-do-aviatsijnogo-zakonodavstva-yes/
https://europewb.org.ua/bar-yery-mizh-ukrayinoyu-ta-yes-u-vymiri-tsyvilnoyi-aviatsiyi-rezultaty-opytuvannya-ta-infografika/
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Наприкінці 2017 року в Одесі та Львові були проведені публічні обговорення 

цих досліджень. Саме в аеропортах цих двох міст з 2015 року діє пілотний режим 

«Відкритого неба», що дало можливість більш  сфокусовано проговорити практичні 

виклики української авіації, ї ї перспективи розвитку після отримання безвізового 

режиму з ЄС та кращі практики країн-сусідів.

Експертна робота у цій сфері дозволяє сформувати певний громадський тиск на 

представників авіаційної влади в Україні у питанні пришвидшення імплементації 

законодавства та стандартів ЄС у авіаційній галузі. Це також знизить корупційні 

ризики під час підготовки та ухвалення нових, адаптованих до українського 

законодавства нормативно-правових актів, визначених у Плані імплементації САП.

В довгостроковій перспективі проект сприятиме підвищенню доступності 

авіатранспорту для громадян та поступовому зниженню цін на авіаперевезення, а 

також посилить безпеку польотів та сприятиме розвитку міжнародних транспортних 

коридорів.

ПРОЕКТ: «Сприяння європейським реформам у сфері довкілля і зміни клімату  
 в Україні»
ВИКОНАВЕЦЬ: Громадська організація «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство  
 і довкілля» 
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  520 392 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:  http://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна має конкретні зобов’язання щодо 

реформування екологічної сфери — наближення законодавства України до 

29 директив і регламентів ЄС. Тим не менше, державні органи влади, громадянське 

суспільство та інші зацікавлені особи не можуть належним чином бути залученими до 

процесу без розуміння процесів й обговорень у кліматичній та екологічній сфері ЄС, 

без інформації про досвід ЄС щодо імплементації таких правових зобов’язань. 

В Україні також бракує публічного дискурсу про бачення, вигоди та варіанти 

екологічних реформ відповідно до Угоди про асоціацію. Власне на вирішення 

проблеми відсутності достатньої інформації та діалогу з питань імплементації Угоди в 

екологічній та кліматичній сфері спрямований цей проект.

Мета проекту — підтримати проведення реформ у сфері довкілля та зміни клімату 

відповідно до Угоди про асоціацію через аналіз та поширення інформації про тренди 

у відповідних сферах в Європейському Союзі та зміцнення діалогу між цільовими 

групами в Україні.

Для підвищення обізнаності українських експертів та високопосадовців команда 

проекту випускала щомісячний інформаційно-аналітичний огляд «Довкілля і 

клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики 

і права ЄС». Ці матеріали активно перепощувались у фейсбуці  організаціями, 

що займаються питаннями довкілля. Окремі висвітлені питання обговорюються 

експертами з робочих груп Української сторони Платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС.

http://www.rac.org.ua/oglyad/spetsialni-oglyady
http://www.rac.org.ua/oglyad/spetsialni-oglyady
http://www.rac.org.ua/oglyad/spetsialni-oglyady
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Експерти проекту також підготували 4 аналітичні вузькогалузеві документи: 

1. Імплементація екологічних зобов’язань в умовах дерегуляції в Європейському 

Союзі: досвід кращих практик для України; 

2. Кліматична дипломатія в ЄС: висновки та рекомендації для України; 

3. Екологічні питання у торговельній політиці ЄС та України;

4. Перевірка доцільності пташиної та оселищної директив.

Кожен аналітичний матеріал був обговорений під час круглих столів із 

стейкхолдерами та прес-заходу спільно з Міністерством екології та природних 

ресурсів. 

Результати досліджень активно поширюються в медіа через розсилки, інфографіку 

та статті.  

ПЕРЕВІРКА ДОЦІЛЬНОСТІ  
ПТАШИНОЇ ТА 
ОСЕЛИЩНОЇ ДИРЕКТИВ:
УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Аналітичний документ

Січень 2018 року

ПРОЕКТ: «Моніторинг та оцінка впровадження Україною положень Люксембурзької  
 Декларації, що cтосуються екологічного врядування»
ВИКОНАВЕЦЬ:  Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86»
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  400 000 грн.
ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:  https://mama-86.org/index.php/ua/ekolohizatsiia/diialnist

Актуальність проекту зумовлена необхідністю 

виконати низку зобов’язань в рамках Східного 

партнерства та Угоди про асоціацію для 

досягнення такого рівня ефективності держаного 

екологічного управління, який дозволить побачити 

реальне покращення стану довкілля. Важливим 

інструментом для забезпечення прогресу в 

покращенні екологічного врядування є План 

впровадження Люксембурзької декларації. Він 

був випущений, як «живий» документ, на основі 

пропозицій учасників Панелі з довкілля та зміни 

клімату Східного партнерства наприкінці липня 

2017 року.

http://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/implementatsiya-ekologichnykh-zobovyazan-v-umovakh-deregulyatsiyi-v-evropeyskomu-soyuzi-dosvid-kraschykh-praktyk-dlya-ukrayiny-analitychnyy-dokument-2017
http://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/implementatsiya-ekologichnykh-zobovyazan-v-umovakh-deregulyatsiyi-v-evropeyskomu-soyuzi-dosvid-kraschykh-praktyk-dlya-ukrayiny-analitychnyy-dokument-2017
http://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/klimatychna-dyplomatiya-v-es-vysnovky-ta-rekomendatsiyi-dlya-ukrayiny-analitychnyy-dokument-2017
http://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/ekologichni-pytannya-u-torgovelniy-politytsi-es-ta-ukrayiny-shlyakh-do-stalogo-rozvytku--analitychnyy-dokument--2017
http://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/nature-directives-fitness-check-lessons-for-Ukraine
https://mama-86.org/images/attachments/044/UKR_Action_Plan_2017-2018FINAL.pdf
https://mama-86.org/images/attachments/044/UKR_Action_Plan_2017-2018FINAL.pdf
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За допомогою проекту налагоджено діалог та проведено низку зустрічей 

громадськості з представниками Міністерства екології та природних ресурсів щодо 

виконання Люксембурзької декларації Міністрів охорони довкілля СхП.  

У жовтні 2017 року Мінприроди оприлюднило Дорожню карту з впровадження 

Люксембурзької декларації . Проект розпочав підготовку  методики і першої Оцінки 

впровадження положень декларації щодо належного екологічного врядування. 

В рамках проекту систематизовано документи стратегічного планування , а також 

проаналізовано  ефективність реалізації проектів міжнародної технічної допомоги 

та національних програмних документів. За результатами аналізу було презентовано 

аналітичну записку «з проведення оцінки результативності проектів міжнародної 

технічної допомоги та національних програмних документів, що стосуються 

сфери охорони навколишнього природного середовища, зокрема екологічного 

врядування та реформування природоохоронної сфери». Для ширшої громадськості 

експерти підготували інформаційний бюлетень «Екологічне партнерство», що 

комплексно характеризує стан справ та події у сфері екологічного врядування .

На квітень-травень 2018 року заплановано фіналізацію аналітичного документу, 

що міститиме оновлену методику Оцінки впровадження екологічного врядування в 

країнах СхП. Він буде презентований під час публічного заходу  за участю ключових 

стейкхолдерів з екологічного врядування. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО

ДОВКІЛЛЯ І СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО:

ОСНОВНІ ВІХИ 

Бюлетень проекту «Моніторинг та оцінка впровадження Україною положень Люксембурзької декларації, що cтосуються 
екологічного врядування»

Проект спрямований на розвиток 
співпраці між громадськими ор-
ганізаціями, які входять до двох 
національних платформ – Форуму 
громадянського суспільства Східного 
Партнерства та Української сторони 
Платформи громадянського суспіль-
ства Україна-ЄС (УНП ФГС СхП та УС 
ПГС), – задля спільної адвокації еколо-
гічної реформи в Україні. Актуальність 
проекту зумовлена необхідністю вико-
нати низку зобов’язань в рамках Схід-
ного Партнерства та Угоди про асоціа-
цію з ЄС для досягнення такого рівня 
ефективності державного екологічного 

управління, який дозволить відчути й 
побачити реальне покращення стану 
довкілля. Тематика проекту безпосе-
редньо відповідає спільно визначеним 
пріоритетам діяльності тематичних 
робочих груп обох платформ. У плані 
діяльності – систематизація діалогу з 
Міністерством екології та природних 
ресурсів на основі аналізу ефектив-
ності реформи за проектами техніч-
ної допомоги ЄС, підготовка Policy 
paper щодо визначення стратегічних 
та середньострокових цілей в галузі 
охорони довкілля, моніторинг підго-
товки плану впровадження Декларації, 

підготовка методики оцінювання та 
першого звіту з оцінки впровадження 
положень Декларації Україною, а та-
кож аналіз відображення реформи еко-
логічного врядування у ЗМІ та інфор-
мування. Проект дозволить ефективно 
спланувати подальше впровадження 
Декларації та звітування на нарадах 
високого рівня Міністрів довкілля СхП 
у 2018 та 2020 роках. Дослідження 
висвітлення екологічних реформ у ЗМІ 
допоможе розробити програму  
підтримки у медійному середови-
щі тематики реформи екологічно-
го врядування.

ЛЮКСЕМБУРЗЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ  
у запитаннях та відповідях

ПРО ЩО ЛЮКСЕМБУРЗЬКА 
ДЕКЛАРАЦІЯ?
Про співробітництво у сфері охорони на-
вколишнього середовища та боротьби зі 
зміною клімату у східному партнерстві. Про 
підтримку ресурсоефективної економіки че-
рез вирішення екологічних проблем, через 
вимоги більшої уваги до заходів із боротьби 
зі зміною клімату як від ЄС, так і від самих 
партнерів.

ЧОМУ ЛЮКСЕМБУРЗЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ 
ВАЖЛИВА ДЛЯ ГРОМАДЯН 
ЄВРАЗІЙСЬКОГО КОНТИНЕНТУ?
Екологічні та кліматичні проблеми є тран-
скордонними та взаємопов’язаними. Країни 
ЄС і СхП географічно близькі, мають спільні 
природні багатства і потребують посиленого 
транскордонного співробітництва і спільних 
заходів щодо захисту повітря, лісів, земель 
і ґрунтів, природи і біорізноманіття, водних 
ресурсів.

ПРО ЩО САМЕ ДОМОВИЛИСЯ 
УРЯДОВЦІ?
Здійснювати регіональне співробітництво 
з питань охорони навколишнього середо-
вища, боротьби зі зміною клімату і сталого 
розвитку в рамках Східного партнерства; 
посилювати реалізацію екологічних розділів 
двосторонніх угод між ЄС і країнами СхП; 
сприяти посиленню ролі Панелі з питань 
охорони навколишнього середовища та бо-
ротьби зі зміною клімату у визначенні рі-
шень спільних екологічних проблем регіону; 
співпрацювати у реалізації «Порядку ден-

ного в галузі сталого розвитку на період до 
2030 року»; співпрацювати у виконанні Па-
ризької угоди зі зміни клімату; розширювати 
стратегічне співробітництво з організаціями 
громадянського суспільства у контексті Гло-
бального порядку денного в галузі клімату; 
вдосконалювати екологічне врядування. 

ЯК ЛЮКСЕМБУРЗЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ 
ВПЛИВАЄ НА ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК?
Сприяє переходу до «зеленої» та циркуляр-
ної економіки, якнайкращому використанню 
існуючих регіональних структур, ініціатив 
та програм; підтримує економічну диверси-
фікацію, ефективне використання ресурсів, 
кліматичну нейтральність та сталий розви-
ток з низьким рівнем викидів. 

ХТО МАЄ ВІДНОШЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ 
ЛЮКСЕМБУРЗЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ?
Перш за все, урядовці. Вони мають підтриму-
вати поточні та майбутні ініціативи (такі як 
твіннінг- проекти та фінансовані ЄС регіональ-
ні проекти EaP GREEN, EUWI+ , CLIMA East, 
«Угода мерів із клімату та енергії», створення 
«зелених» міст і сталого міського розвитку 
задля досягнення цілей «зеленої» еко-
номіки), розширювати міжгалузеве та 
міжміністерське співробітництво, під-
тримувати залучення громадянського 
суспільства до прийняття рішень, стра-
тегічного планування і впровадження 
та моніторингу результатів екологічної 
політики, програм і планів згідно з Ор-
хуською конвенцією.

1996-1999
Вимога інтеграції екологічної політики 
до всіх політик Співтовариства 
викладена в Амстердамській Угоді 
про ЄС: екологічна інтеграція як 
позитивний інструмент прогресу; 
більшість екологічних проблем 
випливають із сучасної практики 
сільського господарства, транспорту, 
енергетики та промисловості, а також 
несталих моделей споживання.

2001
Біла книга з європейського 
врядування. Підготовка до значного 
розширення ЄС. Обговорення 
реформи врядування: відкритість, 
залученість, підзвітність, ефективність, 
узгодженість у розвитку та реалізації 
політики ЄС.

2008 
Східний вимір Політики добросусідства 
Європейського Союзу або Східне 
партнерство: спільна ініціатива країн 
ЄС і 6 східноєвропейських партнерів 
(Азербайджан, Вірменія, Білорусь, 
Грузія, Молдова та Україна) базується 
на відданості принципам міжнародного 
права та на фундаментальних 
цінностях (демократія, верховенство 
права, права людини та основні 
свободи), підтримує ринкову економіку, 
сталий розвиток і належне врядування.

ВИПУСК 1
10/11.2017

ПРОЕКТ: «Розвиток гідроенергетики України — громадський аналіз в контексті  
 євроінтеграційних процесів »
ВИКОНАВЕЦЬ:   Громадська організація «Національний екологічний центр України»
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  498 090 грн.
САЙТ ОРГАНІЗАЦІЙ:   http://necu.org.ua/

У  2016 році Кабінет Міністрів України затвердив програму розвитку гідроенергетики 

до 2026 року, що передбачає збільшення удвічі ї ї частки в енергетичному балансі 

країни — до 15,5%, а також значного збільшення виробничих потужностей. Мета 

програми — збільшити стійкість, надійність та ефективність роботи Об'єднаної 

енергосистеми України; інтеграція в європейську енергосистему; зменшення 

споживання енергетичного палива і шкоди для навколишнього середовища. 

Урядова програма передбачає реконструкцію існуючого обладнання, а також 

будівництво Дністровської гідроакумулюючої станції, Канівської гідроакумулюючої 

станції, Каховської гідроелектростанції і Верхньодністровського каскаду.  Екологи 

неодноразово закликали ввести мораторій на впровадження цієї програми через 

потенційну шкоду гідросистемі і навколишньому середовищу, а також об'єктам 

природно-заповідного фонду України.

Проект, який реалізовує ГО «Національний екологічний центр України», спрямований 

на посилення участі громадськості в реалізації реформ в енергетичній сфері 

шляхом підвищення суспільної обізнаності про політику Уряду у сфері енергетики та 

природоохоронній сфері, а також загрози довкіллю і людині від ухвалення Програми 

розвитку гідроенергетики до 2026 року. Експерти також поставили за мету провести 

аналіз відповідності цієї Програми Угоді про асоціацію та ініціативі СхП.

https://mama-86.org/images/publications/lux/Analytics.pdf
https://mama-86.org/images/publications/lux/Analytics.pdf
https://mama-86.org/images/publications/lux/Analytics.pdf
https://mama-86.org/images/publications/lux/Analytics.pdf
https://mama-86.org/images/publications/lux/bul1.pdf
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Протягом 2017 року командою проекту проведено публічні  дискусії  

зацікавлених сторін у Києві, Чернівцях і Миколаєві щодо виконання Україною 

зобов’язань у сфері розвитку енергетики, використання відновлюваних джерел 

енергії, енергоефективності, охорони довкілля, впровадження принципів 

екозбалансованого розвитку. За результатами семінарів  було підготовлено  

резолюції, які дають зріз громадської думки щодо Програми. Посилання на ці три 

резолюції також міститься у Спільному зверненні робочих груп Платформ, що 

опікуються екологічною тематикою,  до Прем’єр-міністра України Володимира 

Гройсмана про перегляд політики Уряду у сфері гідроенергетики. 

За період реалізації проетку експерти підготували робочі версії аналітичних 

документів щодо основних аспектів розвитку гідроенергетики в контексті 

євроінтеграційних процесів на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Також проаналізовано Програму розвитку гідроенергетики до 2026 року на ї ї 

відповідність Угоді про асоціацію та іншим міжнародним угодам. 

Наразі проект ще реалізується. На березень-квітень 2018 року заплановано:  

 z Проведення публічного заходу спільно з Комітетом Верховної Ради України з 

питань екологічної політики та природокористування (квітень). 

 z Публічне представлення та поширення аналітичних документів щодо основних 

аспектів розвитку гідроенергетики в контексті євроінтеграційних процесів. 

 «НАУКА, ІННОВАЦІЇ ТА КОНТАКТИ МІЖ ЛЮДЬМИ»

Проект націлений на прискорення реформ у сфері науково-технічного розвитку 

України та ширше використання всіх можливостей Угоди про асоціацію для розвитку 

науки і технологій.  Проект також сприяє розвитку потенціалу 

Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС шляхом 

налагодження багатостороннього діалогу між зацікавленими 

сторонами на основі пропозицій громадського та експертного 

середовища у сфері науки та технологій. 

Протягом першої половини реалізації проекту його команда 

взяла участь більш ніж у 10 різних заходах — зустрічах з 

керівництвом МОНу, заходах МЕРТу, Світового банку, Комітету 

ВРУ з питань науки і освіти,  міжнародних і національних 

конференціях та семінарах. 

В 2017 році експерти проекту провели ряд інформаційних 

заходів  про участь в конкурсах програми «Горизонт 2020»  

ПРОЕКТ: «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері  
 науково-технічного та інноваційного розвитку України»
ВИКОНАВЕЦЬ:  Громадська організація «Агенція європейських інновацій»
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  671 508 грн.
САЙТ ОРГАНІЗАЦІЙ: http://aei.org.ua/ 

http://eu-ua-csp.org.ua/news/140-uacsp-unp-hydro-statement/
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та семінарів «Як збільшити шанси на успіх у конкурсах програми «Горизонт 2020»  

в Одесі, Харкові та Києві. Підтримано проведення XХII Міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки 

в контексті інтеграції України в європейський науково-інноваційний простір».

У березні 2018 року в рамках проекту проведено круглий стіл щодо інструментів 

підтримки інновацій у реальному секторі економіки та шляхів адаптації 

європейського досвіду до українських реалій. Захід пройшов за участю 

представників Верховної Ради, Міністерства освіти і науки, Офісу реформ Кабінету 

Міністрів України, представників університетів, науково-дослідних інститутів, 

інноваційних структур, громадських організацій та незалежних експертів. За 

підсумками круглого столу запропоновано механізми стимулювання розвитку 

інноваційних малих та середніх підприємств України, а також концепцію української 

програми стимулювання інновацій. Остання розроблена на основі кращих механізмів 

з підтримки інновацій в країнах ЄС.

Експерти також підготували робочі аналітичні документи з рекомендаціями для 

вирішення основних проблем розвитку  науково-технічної сфери України. 

Надано рекомендації до Парламентських слухань «Національна інноваційна система: 

стан та законодавче забезпечення розвитку», а пропозиції експертів лягли в основу 

проекту Дорожньої карти інтеграції України в Європейський дослідницький простір, 

яка розроблена робочою групою Міністерства освіти і науки. 

В рамках проекту на квітень 2018 року заплановано заходи з обговорення зі 

стейкхолдерами проблематики молодих вчених та формування регіональних 

інноваційних екосистем. В травні відбудеться представлення ключових рекомендацій 

та напрацювань проекту.   

Кожного року у травні Україна спільно з європейською спільнотою святкує 

День Європи. Це підтвердження нашої єдності з країнами-членами не тільки 

за географічною ознакою, а й за спільними цінностями, прагненнями свободи, 

демократії та поваги до прав людини. В містах проводяться вуличні акції, концерти, 

вікторини, кінопокази та виставки.

Проект «Відкриті діалоги» спрямований на проведення скоординованих діалогових 

акцій в рамках відзначення Днів Європи задля просування євроінтеграційних 

процесів та цінностей в Україні на локальному рівні.

Першим етапом проекту було проведення «Координаційного воркшопу», де 

18 відібраних на конкурсних засадах  учасників та учасниць із 14 регіонів України 

провели аналіз існуючих ініціатив з євроінтеграції. Проаналізовано також досвід 

організацій-членів Платформ у проведенні регіональних акцій — на цій основі 

ПРОЕКТ: «Відкриті діалоги: надання слова потенційно активним громадянам  
 задля посилення участі низової громадськості в реалізації  
 євроінтеграційних реформ в Україні»
ВИКОНАВЕЦЬ:  Громадська організація «Молодіжна організація «Стан» 
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:  300 000 грн.
САЙТ ОРГАНІЗАЦІЙ: http://stan.org.ua/
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спільно розроблено інформаційні 

матеріали  та сплановано інформаційно-

просвітницькі акції до Дня Європи в 

регіонах.

Учасники новоствореної неформальної 

мережі контактів для обміну досвідом, 

ідеями та концепціями локальних 

соціальних проектів провели у своїх 

регіонах всеукраїнську акцію «Відкриті 

діалоги»  до Дня Європи — 20 заходів 

у більш ніж 18 регіонах України із 

залученням понад 550 осіб. В рамках 

акції проведено open-space дискусії 

на теми прав людини,  екології, освіти, 

культурного різноманіття та безвізових 

можливостей.

Додатково у вересні 2017 року у схожому 

форматі ця мережа організувала 

Всеукраїнську акцію «День миру in UA 

2017». В регіонах проводились дискусії 

та лекції  «Культура миру як наріжний 

камінь розвитку суспільства», кінопокази 

та конкурси дитячих малюнків на 

відповідну тематику.  

https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Daktsiya-vidkryti-dialohy-do-dnya-evropy-ohopyla-vsyu-ukrajinu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Daktsiya-vidkryti-dialohy-do-dnya-evropy-ohopyla-vsyu-ukrajinu
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№ Назва проекту Організація-виконавець Сума підтримки

1
Угоді про Асоціацію з Європейським Союзом – 

підтримку на Півдні і Сході України 

Благодійний фонд «Демократичні 

ініціативи імені Ілька Кучеріва»
602 000 грн.

2
Вплив трудової міграції українських 

працівників на ринки праці України і ЄС на 

прикладі будівельників

Профспілка працівників 

будівництва і промисловості 

будівельних матеріалів України
378 050  грн.

3 Екологічно свідомий громадянин – запорука 

успішного виконання Угоди про асоціацію

Громадська організація «Ресурсно-

аналітичний центр «Суспільство і 

довкілля» 
488 368 грн.

4
Громадське стимулювання запуску 

європейської процедури оцінки впливу на 

довкілля в Україні

Міжнародна благодійна 

організація «Екологія-Право-

Людина» 
692 000 грн.

5 Стимулювання участі України у ЄСДР за 

пріоритетними напрямами

Громадська організація 

«Український інститут міжнародної 

політики»  
597 900 грн.

6

Посилення участі громадськості у створенні 

та імплементації цифрового порядку денного 

України та гармонізації цифрових ринків з ЄС 

та країнами СхП

Громадська спілка «Центр розвитку 

інновацій»
615 300 грн.

7

Забезпечення особам з інвалідністю рівних 

можливостей до працевлаштування в 

контексті імплементації Угоди про Асоціацію – 

адвокація  

Громадська організація 

«Правозахисна організація «Права 

людини»
591 000 грн.

8 Пріоритети допомоги ЄС Україні: 

взаємовигідний рух назустріч

Громадська організація «Інститут 

економічних досліджень та 

політичних консультацій» 
495 000 грн.

9
Дебати в регіонах щодо розвитку сільських 

територій в контексті Угоди про асоціацію 

(стандарти для продукції, фітосанітарне 

благополуччя, запровадження інновацій)

Громадська організація 

«Аналітичний центр АСУ»
570 900 грн.

10
Посилення впливу громадськості на розвиток 

територіального співробітництва України, 

Білорусі та Молдови

Громадська організація «Центр 

транскордонного співробітництва» 
402 380 грн.

7.2. Грантові проекти, підтримані наприкінці 2017 р. 
(реалізація лютий-грудень 2018 року)
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8  ПУБЛІКАЦІЇ, ЩО ВИЙШЛИ  
 ЗА ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУ

8.1. Загальні аналітичні звіти

«УКРАЇНА В КООРДИНАТАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 2017-2020 РР.» 

В аналітичній доповіді, до якої долучилися провідні експерти УНП 

у пріоритетних сферах Східного партнерства,  проаналізовані 

реалістичність та додана вартість пріоритетів, запропонованих 

Європейським Союзом для України, Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії 

та Азербайджану.  Це перша спроба в Україні оцінити запропонований Брюсселем 

порядок денний для Східного партнерства, розрахований до 2020 року. Експерти 

проаналізували ці плани з точки зору реальності отримання Україною проміжних 

результатів, запланованих на кінець 2017 року, амбітності та досяжності кінцевих 

цілей до 2020 року, а також визначили перешкоди та запропонували зміни до 

поставлених цілей. Символічно, що саме це дослідження також є виконанням цілей 

Східного партнерства, оскільки покликане збільшити роль Форуму громадянського 

суспільства Східного парнерства та його національних Платформ у процесі 

прийняття рішень.  Результати дослідження були представлені Представництву ЄС, 

дипломатам країн-членів ЄС, українським урядовцям та експертному середовищу у 

Києві, Варшаві та Празі.

«ВІД ЦІЛЕЙ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ: ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ОЧИМА 
СТЕЙКХОЛДЕРІВ»

За день до Ради асоціації Україна-ЄС , 7 грудня 2017 року, експерти 

Української сторони Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС представили дослідження, в якому надали власну оцінку 

імплементації Угоди про асоціацію у 8 сферах: ефективність судової 

системи, доступність інформаційно-комунікаційних технологій, ратифікація 

Римського статуту, захист прав споживачів, зміцнення наукового потенціалу України, 

дотримання рівності та недискримінації в галузі зайнятості, управління водними 

ресурсами та розвиток професійно-технічної освіти. Аналітична доповідь була 

першою спробою в Україні оцінити якість та повноту виконання окремих положень 

Угоди  за унікальною методологією – на основі опитування різних стейкхолдерів.  За 

результатами дослідження експерти розробили рекомендації українським органам 

влади для пришвидшення імплементації Угоди про асоціацію. 

Результати дослідження були представлені Представництву ЄС, Віце-прем’єр-

міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та іншим українським 

урядовцям, які відповідають за євроінтеграційну сферу, народним депутатам – 

членам Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції та профільних комітетів за 

дослідженими тематиками, експертам та широкій громадськості.  

http://eap-csf.org.ua/pid-chas-shhorichnoyi-konferentsiyi-unp-prezentuvali-ekspertnu-otsinku-20-ochikuvanih-dosyagnen-shidnogo-partnerstva-do-2020-r/
https://drive.google.com/file/d/1U5L7LUsri9e0HglL-imwy573sQemb_PG/view
https://drive.google.com/file/d/1U5L7LUsri9e0HglL-imwy573sQemb_PG/view
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 «ЯК УКРАЇНІ ДОСЯГТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РЕАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ДОХОДІВ 
ПРАЦЮЮЧИХ ГРОМАДЯН?» 

Експерти з Української сторони Платформи дослідили практики 

європейських країн та проблеми у сфері оплати праці в Україні. 

На цій основі були розроблені рекомендації  щодо забезпечення 

справедливого розподілу результатів праці та підвищення рівня 

трудових доходів українських працівників до рівня та стандартів 

країн ЄС.

8.2. Аналітичні документи за окремими сферами політики 
(policy papers)

«ЯК УРЯДУ УКРАЇНИ РОЗБУДУВАТИ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ Е-ТОРГІВЛІ» 

Предметом аналізу дослідження є процеси е-торгівлі (від дня 

опублікування Закону України «Про електронну комерцію» 29.09.2015) 

у національній інформаційній інфраструктурі як частині глобальної 

інформаційної інфраструктури цифрової економіки світу. В аналітичному 

документі розглядаються головні бар’єри розвитку е-торгівлі та проблеми, з якими 

зіштовхуються стейкхолдери у цій галузі. Автори дослідження надали варіанти 

вирішення наявних проблем в е-комерції, а також запропонували порядок розробки 

Дорожньої карти розвитку е-торгівлі в Україні.   

«ЯК НАЛАГОДИТИ ЕФЕКТИВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В УКРАЇНІ?» 

В аналітичному звіті надається загальна характеристика проблеми 

соціального діалогу в Україні. Розглядається «репрезентативність» 

соціальних партнерів, профспілкова сторона та сторона роботодавців 

в соціальному діалозі на національному рівнях, а також тристоронні 

органи та інституції соціального діалогу. Автори дослідження наводять можливі 

варіанти політики щодо соціального діалогу в Україні та надають рекомендації для 

його реформування в країні.

https://drive.google.com/file/d/1EfnRm3ghxRgRlxwCP7UT8j_GWWU0R__2/view
https://drive.google.com/file/d/1EfnRm3ghxRgRlxwCP7UT8j_GWWU0R__2/view
https://drive.google.com/file/d/1hfOS9U2uXJA_jpy05Pb2cicxIKcuXWYO/view
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Social-dialogue_study.pdf
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«ЯК УКРАЇНСЬКИМ ПРОЄВРОПЕЙСЬКИМ ГРОМАДСЬКИМ ПЛАТФОРМАМ ЕФЕКТИВНО 
ПРАЦЮВАТИ У БРЮССЕЛІ: ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ»

В дослідженні проаналізовано стан співпраці  між організаціями 

громадянського суспільства  України та ЄС, а також розроблено 

рекомендації з налагодження ефективної інформаційно-

адвокаційної діяльності Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства та Української сторони 

Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС в Європейському Союзі. 

Мета дослідження – забезпечити можливість інформувати всі зацікавлені сторони 

в Брюсселі та ЄС про стан реформ в Україні, а також спільно з ними формувати 

політику євроінтеграції України. 

8.3. Власні публікації Проекту

«МУЛЬТИШВИДКІСНА ЄВРОПА: ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ»

В Європейському Союзі активно обговорюється майбутня реформа 

ЄС. Автор аналітичної записки проаналізував можливі інституційні 

та політичні зміни в Євросоюзі, додаткові можливості, які вони 

відкриватимуть для співпраці ЄС з країнами-партнерами та перешкоди 

на шляху подальшої інтеграції європейських країн з Євросоюзом. Зокрема, в 

аналітичній записці розглядається вплив реформи Європейського Союзу на його 

відносини з Україною. 

«ІНДЕКС СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 2015-2016 РР: АНАЛІЗ ПРОГРЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ, ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

В дослідженні проаналізовано транснаціональні зв’язки між бізнес-

середовищем, громадянським суспільством, громадянами та урядами 

у країнах Східного партнерства та ЄС, а також ступінь імплементації 

країнами Східного партнерства ключових норм ЄС та міжнародних 

стандартів. Індекс готувався більш ніж 50-ма експертами з країн Східного 

партнерства та ЄС, серед яких експерти Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства. 

8.4. Аналітика, підготовлена в рамках грантових проектів

http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Research_Advocacy-in-the-EU.pdf
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Research_Advocacy-in-the-EU.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cN0Fkf3XsmqwRc4GTEm2TcK1upmWQqkb/view
http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/index-2015-6-web.pdf
http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/index-2015-6-web.pdf
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«СЛОВА ТА ВІЙНИ: УКРАЇНА В БОРОТЬБІ З КРЕМЛІВСЬКОЮ ПРОПАГАНДОЮ» 

Україна однією з перших зіштовхнулася з гібридною агресією РФ 

і досі залишається на передовій цього протистояння. Щоб поділитись 

досвідом країни з ї ї міжнародними партнерами, українські аналітики 

випустили дослідження з аналізом ключових аспектів впливу 

кремлівської пропаганди на інформаційний простір України та боротьби з нею. 

За результатами дослідження автори підготували рекомендації для міжнародної 

спільноти та українських посадовців. Робота була презентовано в Раді Європи 

(Страсбург) та для інституцій Європейського Союзу (Брюссель). Інформація про 

дослідження була висвітлена на сайтах Open Society Foundations, Постійного 

представництва України при Раді Європи, Офісу зв’язку українських аналітичних 

центрів в Брюсселі та в інформаційних виданнях – Укрінформ, ТВі, Громадське радіо 

та в Media Sapiens. 
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7Видання, що ви тримаєте в руках, є оглядом досвіду України у протистоянні крем-

лівській пропаганді в умовах інформаційної війни. В його основі — незалежні до-
слідження групи українських авторів, а також аналітичний зріз, що ґрунтується 
на інтерв’ю з провідними експертами у сфері медіа, аналізу інформації, вивчення 
російської пропаганди, цифрової безпеки та викриття фейків. Книга містить ана-
ліз ключових аспектів впливу кремлівської пропаганди на інформаційний простір 
України, зокрема основних меседжів, підходів, комунікаційних каналів тощо. За 
результатами досліджень авторський колектив підготував рекомендації для між-
народної спільноти та українських посадовців.

«ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ У ДОСТУПІ ДО ПРАЦІ Й ПОСЛУГ: ОЦІНКА СТАНУ 
ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНИХ ДИРЕКТИВ РАДИ ЄС» 

Аналітичне дослідження окреслює проблеми впровадження шести 

анти-дискримінаційних директив Ради ЄС в Україні та необхідні кроки 

по їх вирішенню. Характеризує стан із недискримінацією за статтю 

та іншими потенційно дискримінаційними ознаками у сферах, які 

охоплюють директиви. В публікації також проведено огляд імплементаційних планів 

Уряду України та інших документів у цій сфері. 

«КЛІМАТИЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЄС: ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ»

В аналітичному документі  розглядається еволюція глобальної 

кліматичної дипломатії у 1972-2017 рр. та ї ї специфіка в сучасний 

період. Проілюстровано особливості переговорного процесу на 

Конференціях Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 

труднощі з формуванням загальної узгодженої кліматичної політики на 

глобальному міждержавному рівні. Аналізуються основні документи міжнародної 

кліматичної дипломатії – Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Кіотський 

протокол і Паризька угода, а також документи у сфері кліматичної дипломатії в 

ЄС. Досліджується розвиток кліматичного політичного дискурсу в Україні і його 

відображення в нормативних документах.

https://issuu.com/internews-ukraine/docs/words_and_wars_ukr
https://bureau.in.ua/downloads/2017_IRF.pdf
https://bureau.in.ua/downloads/2017_IRF.pdf
http://www.rac.org.ua/uploads/content/375/files/climate-diplomacy.pdf
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«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ 
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ДОСВІД КРАЩИХ ПРАКТИК ДЛЯ УКРАЇНИ»

 В аналітичному документі розглядається практика Європейського 

Союзу щодо підвищення рівня імплементації в екологічній політиці 

і праві на прикладі застосування нового інструменту – Перегляду 

імплементації в екологічній сфері. Аналізується мета цього інструменту, 

його застосування, основні наслідки та висновки щодо проблемних екологічних 

сфер. Друга частина документу присвячена можливості застосування Перегляду 

імплементації в Україні.

 

«ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ У ТОРГОВЕЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄС ТА УКРАЇНИ:  
ШЛЯХ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 

В аналітичному документі розглянуто екологічні питання торговельної 

політики ЄС та України – засади торговельної політики, ї ї принципи, 

інструменти оцінки впливу на довкілля. Автори також надали 

рекомендації щодо формування та реалізації торговельної політики 

України з урахуванням екологічних питань.

«ПЕРЕВІРКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПТАШИНОЇ ТА ОСЕЛИЩНОЇ ДИРЕКТИВ:  
УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

Аналітичний документ описує політичний контекст, методологію та 

результати перевірки доцільності природоохоронних директив ЄС. 

Перевірка доцільності пташиної та оселищної директив ЄС проводилась 

в умовах політики дерегуляції і є одним із інструментів оцінки державної 

політики, що використовується в Європейському Союзі для ретроспективної 

оцінки екологічної політики та законодавства. Документ містить рекомендації щодо 

імплементації пташиної та оселищної директив в Україні.

http://www.rac.org.ua/uploads/content/376/files/environmentalimplementationreviewprint.pdf
http://www.rac.org.ua/uploads/content/376/files/environmentalimplementationreviewprint.pdf
http://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/ekologichni-pytannya-u-torgovelniy-politytsi-es-ta-ukrayiny-shlyakh-do-stalogo-rozvytku--analitychnyy-dokument--2017
http://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/ekologichni-pytannya-u-torgovelniy-politytsi-es-ta-ukrayiny-shlyakh-do-stalogo-rozvytku--analitychnyy-dokument--2017
http://www.rac.org.ua/uploads/content/426/files/fitnesschecknatureua2018.pdf
http://www.rac.org.ua/uploads/content/426/files/fitnesschecknatureua2018.pdf
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«АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА З ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ 
МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ 
ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ СФЕРИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЗОКРЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ ТА 
РЕФОРМУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ СФЕРИ»

В аналітичному звіті на основі анкетного опитування працівників 

Міністерства екології та природних ресурсів України, а також 

експертів, які брали участь у впровадженні проектів міжнародної 

технічної допомоги, надається оцінка результативності проектів 

міжнародної технічної допомоги та національних програмних документів з охорони 

навколишнього природного середовища. 

«АВІАЦІЙНИЙ ВЕКТОР СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: ОЦІНКА ПРОГРЕСУ УКРАЇНИ, 
МОЛДОВИ ТА ГРУЗІЇ У НАБЛИЖЕННІ ДО АВІАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС»

Починаючи з 2007 року Київ та Брюссель ведуть переговори про 

приєднання України до Європейського спільного авіаційного простору. 

Дотепер Угода не підписана через територіальну суперечку між 

Іспанією та Великобританією. В публікації розглядаються досвід 

підписання та імплементації аналогічних Угод у Молдові та Грузії, як країнах 

Східного партнерства. Окрема частина дослідження присвячена стану підписання 

та імплементації Угоди про Спільний авіаційний простір в Україні. Дослідження 

покликане оцінити масштаби необхідних перетворень у законодавстві України, а 

також можливі наслідки для авіаційної галузі країни. 

«ДОВКІЛЛЯ І КЛІМАТ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ТА КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРАВА ЄС»

Щомісяця в рамках проекту «Громадська синергія» Ресурсно-

аналітичний центр «Суспільство і довкілля» та Експертно-дорадчий 

центр «Правова аналітика» випускають  інформаційно-аналітичний 

огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС. Дайджест містить 

дві постійні рубрики:  «Тема місяця» – детально розкриває одну з головних подій 

екологічної тематики, та «Корисно знати» – цікава інформація про Європейський 

Союз, його інституції та політику. 

https://mama-86.org/images/publications/lux/Analytics.pdf
https://mama-86.org/images/publications/lux/Analytics.pdf
https://mama-86.org/images/publications/lux/Analytics.pdf
https://mama-86.org/images/publications/lux/Analytics.pdf
https://mama-86.org/images/publications/lux/Analytics.pdf
https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/print_zvit_The-Eastern-Partnership-Air-Transport-Vector_EWB.pdf
https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/print_zvit_The-Eastern-Partnership-Air-Transport-Vector_EWB.pdf
http://www.rac.org.ua/oglyad/spetsialni-oglyady
http://www.rac.org.ua/oglyad/spetsialni-oglyady
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«ПРАКТИКИ РОБОТИ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОСТІ
ДОСТУПУ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ»

В публікації проведено аналіз чинного законодавства, міжнародних 

стандартів та міжнародного досвіду щодо забезпечення прав осіб 

з інвалідністю у сфері праці та зайнятості. Проведено моніторинг 

впровадження державних програм та стратегій про доступ осіб з 

інвалідністю до праці та розглянуто ефективність сучасної системи сприяння 

зайнятості осіб з інвалідністю. Автори дослідження також сформували рекомендації 

українським органам влади для покращення доступу осіб з інвалідністю до ринку 

праці.    

«УЧАСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЕСІ 
З ОРГАНАМИ ВЛАДИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ» 

В дослідженні розглядається сутність і роль малого та середнього 

бізнесу в економіці України, його місце в колективно-договірному 

регулюванні ринку праці. Автори також розглянули розпорошеність 

консультативно-дорадчих органів в сфері малого та середнього бізнесу,  

їх вплив на формування політики регулювання соціально-трудової сфери. Наприкінці 

дослідження надаються рекомендації з підвищення інституційної спроможності 

малого та середнього підприємництва в Україні.

«ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ УКРАЇНІ І СУСПІЛЬНА БЕЗПЕКА.  
ДОСВІД ЄС І СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА»

В аналітичному документі проаналізовані гібридні загрози для безпеки 

України, можливості і слабкі місця держави у протидії їм. Окремим 

блоком в дослідженні розглянуто досвід окремих країн Європейського 

Союзу і Східного партнерства, який може бути корисним для України. 

Автори дослідження також розробили рекомендації, які сприятимуть посиленню 

можливостей України забезпечити безпеку суспільства в умовах гібридних загроз. 

http://prava-lyudyny.org/wp-content/uploads/2017/12/Zvit_Praktyka_roboty.pdf
http://prava-lyudyny.org/wp-content/uploads/2017/12/Zvit_Praktyka_roboty.pdf
http://prava-lyudyny.org/wp-content/uploads/2017/12/Zvit_Praktyka_roboty.pdf
http://scc.org.ua/sites/default/files/policy_paper_ukr_pdf_0.pdf
http://scc.org.ua/sites/default/files/policy_paper_ukr_pdf_0.pdf
http://scc.org.ua/sites/default/files/policy_paper_ukr_pdf_0.pdf
https://geostrategy.org.ua/images/blok_XXI-end_0202.pdf
https://geostrategy.org.ua/images/blok_XXI-end_0202.pdf
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«РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ ЄС ЩОДО ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ»

В публікації наводиться огляд нормативно-правових вимог ЄС до 

технічного регулювання, розглянуто сучасні європейські тренди 

впровадження системи технічного регулювання в туристичній 

сфері та аграрно-харчовому секторі, а також проаналізовано стан 

запровадження технічного регулювання в Україні в аграрному секторі, харчовій 

промисловості та туризмі.

«АДАПТАЦІЯ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:  
У ФОКУСІ МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ВИРОБНИКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ»

В публікації наводяться загальні відомості про Міжнародну систему 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, умови 

експорту сільськогосподарських товарів до країн Європейського 

Союзу, агробізнес та екологічні вимоги ЄС. Друга частина дослідження 

присвячена опису вимог окремих актів ЄС та необхідних змін, які має впровадити 

Україна у виробництві молочних продуктів та жирів, яєць та птиці, м’ясної продукції, 

меду, напоїв, джемів та інших солодощів, органічної продукції.  

http://institute.sivertraining.org.ua/biblioteka2/Realizacia.pdf
http://www.dossier.org.ua/sites/default/files/eu_farmers_a4_for_web_pages_final.pdf
http://www.dossier.org.ua/sites/default/files/eu_farmers_a4_for_web_pages_final.pdf
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8.5. Доповіді Української сторони Платформи 
громадянського суспільства Україна-ЄС

ДОПОВІДІ, ПРЕДСТАВЛЕНІ В БРЮССЕЛІ НА 4-МУ ЗАСІДАННІ 
ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА-ЄС 18 ТРАВНЯ 2017 
РОКУ 

«ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ В УГОДІ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС»

У Доповіді проаналізовано стан реалізації Україною екологічної частини 

Угоди про асоціацію, визначено основні виклики на шляху ї ї імплементації, 

а також надано рекомендації європейським та українським органам влади 

щодо ефективного впровадження Угоди. 1  вересня дослідження було 

презентовано в Києві за участю Міністра екології та природних ресурсів України Остапа 

Семерака. 

ДОПОВІДІ, ПРЕДСТАВЛЕНІ В КИЄВІ НА 5-МУ ЗАСІДАННІ  ПЛАТФОРМИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА-ЄС 15 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ 

«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ 
ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ»

Предметом дослідження були рішення та заходи уряду, парламенту 

України, міністерств та відомств щодо вирішення проблем та подолання 

життєвих труднощів вимушено переміщених осіб у період з січня 2014 

по вересень 2017 року у контексті виконання Угоди про асоціацію. 

Оцінювання здійснювалось у формі аналізу нормативно-правових актів, судових рішень 

щодо задоволення потреб ВПО, соціологічних досліджень, інформаційно-аналітичних 

матеріалів у ЗМІ та інститутів громадянського суспільства, які опікуються задоволенням 

потреб ВПО, обговорення за участі представників РГ2 УС ПГС .

«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ РЕФОРМ У СФЕРІ НАУКИ Й ТЕХНОЛОГІЙ»

Підписання Угоди про асоціацію та Угоди про «Горизонт 2020» принесли 

великі сподівання на активізацію співпраці України з ЄС у рамках 

Європейського дослідницького простору та Інноваційного Союзу. 

Експерти Української сторони Платформи громадянського суспільства 

Україна-ЄС проаналізували використання Україною можливостей, які надає участь 

в Європейському дослідницькому просторі, визначили необхідні інструменти для 

отримання переваг від євроінтеграції та надали рекомендації  органам влади щодо 

їх практичного застосування. Доповідь була презентована 15 листопада на засіданні 

Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у Києві.

https://drive.google.com/file/d/0ByGg_NFTRLvjeDA2R2ZKbThKRDA/view
https://drive.google.com/file/d/1vL5PLsFf0ltSmnxxGxkioPfmHtYHjab0/view
https://drive.google.com/file/d/1vL5PLsFf0ltSmnxxGxkioPfmHtYHjab0/view
https://drive.google.com/file/d/1DKSjoC_c0SOCCnAmm19p5BByic_04lBF/view
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8.6. Статті в ЗМІ

1. «ЕКОЛОГІЧНИЙ БІК ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ІМІТАЦІЯ РЕФОРМ ЧИ РЕАЛЬНІ ЗМІНИ?»
Автор: Наталія Андрусевич, координатор Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, 

довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС, голова правління Ресурсно-аналітичного центру 

«Суспільство і довкілля»

2. «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ У РАДІ: УДАРНИЙ ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ КРИТИКИ ЄС»
Автор: Руслан Ткаченко, Парламентська експертна група з євроінтеграції

3. «ГАРАНТІЇ ВКЛАДНИКАМ БАНКІВ: ГАРНІ НАМІРИ ТА ПІДВОДНІ КАМЕНІ»
Автор: Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

4. «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ У РАДІ: ЧИ МОЖЛИВО ПОЄДНАТИ ДОПОМОГУ АВІАПРОМУ ТА 
ПРАВО ЄС»
Автор: Олексій Кононов, Парламентська експертна група з європейської інтеграції

5. «БАНКИ З ПРИВІЛЕЯМИ: ЧИМ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО КРЕДИТНІ СПІЛКИ СУПЕРЕЧИТЬ 
НОРМАМ ЄС»
Автор: Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

6. «БАГАТОШВИДКІСНА ЄВРОПА: ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА ЄС ТА ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ НА 
УКРАЇНУ»
Автор: Ярослав Литвиненко, Громадська синергія

7. «СМІТТЯ ПОЗА ЗАКОНОМ: ЧИ АДАПТУЄ УКРАЇНА ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМОГИ 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ»
Автор: Руслан Ткаченко, Парламентська експертна група з євроінтеграції

8. «ВИМІРЯТИ «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО»: ЯК ОЦІНИТИ УСПІШНІСТЬ ІНІЦІАТИВИ ЄС»
Автор: Геннадій Максак, координатор Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства, голова Ради зовнішньої політики 

«Українська призма»

9. «РІВНЯННЯ НА АУТСАЙДЕРІВ: ЯК ЄС БАЧИТЬ МАЙБУТНЄ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА»
Автор: Геннадій Максак, координатор Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства, голова Ради зовнішньої політики 

«Українська призма»

10. «БЕЗПЕКА ДЛЯ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: ЯКІ ЗМІНИ ВАРТО ЛОБІЮВАТИ УКРАЇНІ»
Автор: Віталій Мартинюк, експерт Центру «Стратегія ХХІ» і Ради зовнішньої політики 

«Українська призма»

11. «КУРС НА ПРОТЕКЦІОНІЗМ: ЧИМ ЗАГРОЖУЄ ЗАКОНОПРОЕКТ «КУПУЙ УКРАЇНСЬКЕ»
Автор: Руслан Ткаченко, Парламентська експертна група з євроінтеграції

12. «ГЕНДЕРНИЙ ФОКУС СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: ЧИ Є УСПІХИ В УКРАЇНИ»
Автор: Юлія Савельєва, ГО «Жіночий консорціум України»

Все про європейську інтеграцію України

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/06/16/7067180/
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/06/20/7067392/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/06/22/7067560/
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/07/19/7068625/
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/07/19/7068625/
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/08/7/7069416/
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/08/7/7069416/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/08/15/7069412/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/08/15/7069412/
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/08/23/7069858/
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/08/23/7069858/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/10/11/7072039/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/10/19/7072480/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/20/7073879/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/11/30/7074400/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/30/7074419/
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13. «ЕНЕРГЕТИКА «СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА»: НА ЯКУ ДОПОМОГУ ЄС ВАРТО 
РОЗРАХОВУВАТИ КИЄВУ»
Автор: Андрій Чубик, Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

14. «МІФИ ТА РЕАЛІЇ ВІДКРИТОГО НЕБА: ЩО ЗМІНИТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ СПІЛЬНИЙ 
АВІАПРОСТІР З ЄС»
Автори: Павло Кравчук, Катерина Кульчицька, ГО «Європа без бар’єрів»

15. «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ У СФЕРІ НАУКИ: ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ ЧИ ШАНС НА 
РОЗВИТОК?»
Автори: Андрій Шевченко, Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова, НАН 

України, Юлія Безвершенко заступник голови Ради молодих учених НАН України, 

віце-президент ГО «Unia Scientifica».

Автор: ГО «Правозахисна організація «Права людини»

16. «СТРАТЕГІЯ ЄС ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

17. «ІСПАНСЬКІ ЗДОБУТКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

18. «ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

19. «МОЖЛИВОСТІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА РИНКУ ПРАЦІ ІТАЛІЇ»

20. «УСПІХИ ФРАНЦІЇ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

21. «ТРУДОВІ МАЙСТЕРНІ ЄВРОПИ»

22. «ПІДТРИМУВАНА ЗАЙНЯТІСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ЄС: ЧАС ТА 
МОЖЛИВОСТІ»

23. «ЧОМУ РОБОТОДАВЦІ НЕ БАЖАЮТЬ СТВОРЮВАТИ УМОВИ ДЛЯ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ?»

24. «ДОСВІД НІДЕРЛАНДІВ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

25. «ЧЕСЬКИЙ ДОСВІД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

26. «ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: ЧИ Є ОЗНАКИ 
ДИСКРИМІНАЦІЇ?»

27. «ЯК УКРАЇНСЬКІ СУДИ ВПЛИВАЮТЬ НА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

28. «НОРВЕГІЯ – ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

29. «ДОСВІД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ДАНІЇ: ПРАКТИКИ ТА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ»

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/5/7074639/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/5/7074639/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/14/7074981/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/14/7074981/
https://dt.ua/SCIENCE/yevrointegraciya-u-sferi-nauki-vtracheni-mozhlivosti-chi-shans-na-rozvitok-262047_.html
https://dt.ua/SCIENCE/yevrointegraciya-u-sferi-nauki-vtracheni-mozhlivosti-chi-shans-na-rozvitok-262047_.html
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dstratehiya-es-schodo-pratsevlashtuvannya-lyudej-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dispanski-zdobutky-u-sferi-zajnyatosti-lyudej-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Devropejski-metody-profesijnoji-orijentatsiji-lyudej-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dmozhlyvosti-lyudej-z-invalidnistyu-na-rynku-pratsi-italiji
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Duspihy-frantsiji-u-pratsevlashtuvanni-lyudej-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dtrudovi-majsterni-evropy
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dpidtrymuvana-zajnyatist-dlya-lyudej-z-invalidnistyu-v-es-chas-ta-mozhlyvosti
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dpidtrymuvana-zajnyatist-dlya-lyudej-z-invalidnistyu-v-es-chas-ta-mozhlyvosti
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dchomu-robotodavtsi-ne-bazhayut-stvoryuvaty-umovy-dlya-pratsevlashtuvannya-lyudej-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dchomu-robotodavtsi-ne-bazhayut-stvoryuvaty-umovy-dlya-pratsevlashtuvannya-lyudej-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Ddosvid-niderlandiv-u-pratsevlashtuvanni-lyudej-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dcheskyj-dosvid-pratsevlashtuvannya-lyudej-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dpratsevlashtuvannya-lyudej-z-invalidnistyu-v-ukrajini-chy-je-oznaky-dyskryminatsiji
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dpratsevlashtuvannya-lyudej-z-invalidnistyu-v-ukrajini-chy-je-oznaky-dyskryminatsiji
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dyak-ukrajinski-sudy-vplyvayut-na-bezvidpovidalnist-schodo-pratsevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dyak-ukrajinski-sudy-vplyvayut-na-bezvidpovidalnist-schodo-pratsevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Dnorvehiya-velyki-mozhlyvosti-dlya-lyudej-z-invalidnistyu
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Ddosvid-pratsevlashtuvannya-lyudej-z-invalidnistyu-v-daniji-praktyky-ta-efektyvnist
https://www.prostir.ua/%3Fnews%3Ddosvid-pratsevlashtuvannya-lyudej-z-invalidnistyu-v-daniji-praktyky-ta-efektyvnist
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9 	 ФІНАНСОВІ	 	 ПОКАЗНИКИ

€ 105 473

€ 16 786

€ 96 796

€ 27 819

€ 39 278

€ 178 678

€ 743 962

24%

76%

€ 457 810

€ 565 284
Кошти ЄС

Кошти МФВ

Всього:

З них:

Інституційний розвиток, включаючи 
статутну діяльність Платформ (статутні 
заходи, стратегічне планування, офіс, 
Секретаріат)

Навчально-тренінгова діяльність 
(«Школа громадської синергії» та 
практичні тренінги)

Аналіз політики, адвокація та діалог 
зацікавлених сторін (гонорари авторів, 
консультантів, переклад, друк, заходи)

Підвищення обізнаності та комунікація 
(веб-сайти Платформ та Проекту, 
прес-конференції, кампанія в контексті 
отримання Україною безвізу)

Міжнародна співпраця з ЄС та СхП 
(Форум асоціацій, міжнародні поїздки, 
міжнародні експерти)

Гранти на підтримку діяльності 
Платформ (загалом 27 підтриманих 
грантових проектів)

62%

14%

2%

13%

4%

5%

Розподіл	бюджету	Проекту	у	2017	році	за	витратами
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Дмитро Шульга Керівник Проекту, директор Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду 
«Відродження»

Зоряна Міщук Керівник команди та ключовий експерт Проекту

Ольга Квашук Координатор проектів Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження»

Олена Романова Координатор Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження»

Ольга Машталер Секретар Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства

Михайло Руденко Секретар Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

Роман Кобець Старший аналітик Проекту

Михайло Кольцов Аналітик Проекту

Ігор Солдатенко Комунікаційний менеджер Проекту (липень-жовтень)

Ярослав Литвиненко Асистент з адвокаційно-аналітичної діяльності (березень-жовтень), в.о. комунікаційного 
менеджера Проекту (жовтень-грудень)

Юлія Солодчук Асистент Проекту

КОМАНДА ПРОЕКТУ   
«ГРОМАДСЬКА СИНЕРГІЯ»
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