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ОТРИМАНЕ ФІНАНСУВАННЯ

3

ВСТУПНЕ
СЛОВО
В 2019 році в Україні відбулись
президентські та парламентські вибори,
які значно змінили політичний ландшафт
в країні. Склад народних депутатів
оновився майже на 80%. Цей процес
породив вакуум у знаннях народних
обранців щодо виконання Угоди про
асоціацію з однієї сторони, а з іншої
сторони створив вікно можливостей
для прийняття тих євроінтеграційних
законопроєктів, які з різних причин не
приймались у попередній політичній
каденції.
Наш аналітичний центр не залишився
осторонь цих процесів. Ми
активно долучились до співпраці
із новообраними парламентарями
задля просування євроінтеграційних
законопроєктів в таких сферах, як
митниця та технічне регулювання, яке
зараз часто називають «промисловим
безвізом».

В своїй роботі ми робили акцент на
проведенні досліджень та публічних
обговорень, які стосувались різних
сфер Угоди про асоціацію. Ціль
цих обговорень полягала в пошуку
оптимального рішення задля наближення
законодавства в конкретній сфері. В
2019 році ми розробили 10 досліджень
та провели 9 публічних заходів. В
своїх дослідженнях ми розкривали
найбільш актуальні теми, які пов’язані із
виконанням Угоди про асоціацію, а саме:
дослідили перспективи приєднання
України до Конвенції про спільну
транзитну процедуру, як це передбачено
зобов’язаннями, що містяться в Угоді
про асоціацію між Україною та ЄС. Це
одна із тих сфер, де Україна довго не
демонструвала результатів. Порахували
економічний ефект від впровадження
первинних електронних документів,
оскільки Цифровий ринок ЄС є дуже
перспективним, і Україні варто докладати
всіх зусиль, щоб інтегруватись до нього.
Розробили рекомендації стосовно того,
яким чином реформувати процедуру
обов’язкового контролю автомобілів в
Україні на основі кращих європейських
практик, адже ця сфера також не

демонструє проривних результатів за
останні 5 років виконання Угоди про
асоціацію. Запропонували рішення
яким чином зробити більш ефективною
систему державної допомоги в Україні.
Підготували для парламентарів коротку
довідку, яка містила виключний перелік
законодавчих актів, необхідних для
підписання Угоди АСАА (Промисловий
безвіз). Звернули увагу Міністерства
охорони здоров’я України на роль
трансплант-координатора, і чому саме
він важливий для порятунку людських
життів.
Ми робили акцент в своїй аналітичній
роботі на тих темах, які або актуальні
і потребували консолідації публічної
підтримки, або були досить
проблемними і вимагали додаткової
уваги політиків, або були важливими для
суспільства і теж вимагали прискіпливої
уваги посадових осіб.
В 2019 році ми вперше в своїй
аналітичній практиці залучили до роботи
міжнародних експертів, а саме Катерину
Вольчук, яка є професоркою в Школі
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В С Т УП Н Е С Л О ВО
уряду Бірмінгемського університету та
Влада Вернигору, який є викладачем
міжнародних відносин у Талліннському
технічному університеті. Спільно з пані
Катериною ми провели дослідження
на тему яким чином зробити Угоду про
асоціацію більш дієвою в наступні 5
років.
Ми надали низку рекомендацій
українському Уряду та європейській
стороні, що їм варто зробити
аби підвищити ефективність
виконання Угоди в наступні 5 років.
З Владом Вернигорою ми розробили
дослідження, яке розкриває питання
яким чином ЄС і Україна повинні шукати
способи взаємодії на міжнародній арені
задля того, щоб поєднати свої вектори
розвитку. Звернули увагу на міжнародні
виклики, для яких необхідно ЄС і Україні
спільно шукати рішення.
Окрім досліджень на тему виконання
Угоди про асоціацію, ми продовжили
свою роботу над темою ефективного
поводження з побутовими відходами.
Адже ми віримо, що для трансформацій
дуже важливо, щоб люди активно
долучались до змін на місцях.

Саме тому влітку ми організували екокемп для об’єднаних територіальних
громад Волинської, Дніпропетровської,
Житомирської, Запорізької та
Кіровоградської областей, де протягом
4-х днів виробляли спільну стратегію для
налагодження збору побутових відходів
в громадах, ділились позитивним та
негативним досвідом, обговорювали
різні можливості для співпраці, а також
слухали виступи відомих еко-активістів
з усієї України. Завдяки еко-кемпу нам
вдалось надихнути представників
територіальних громад до більшої
взаємодії між собою і до використання
системного підходу до вирішення
проблеми побутових відходів в громадах.
Крім цього, одним з напрямів
діяльності організації у 2019 році був
розвиток компетенцій членів команди.
Так, протягом року члени команди
поглибили знання і покращили
навички на курсах англійської мови та
бухгалтерських тренінгах і вебінарах.
Троє членів команди мали нагоду пройти
двотижневе стажування в провідних
аналітичних центрах - в Королівському
інституті міжнародних відносин

«Chatham House» (Великобританія),
Центрі східних студій ім. Марка Карпія
(Польща), Інституті європейської
політики (Німеччина), під час якого
отримали цінний досвід своїх західних
партнерів, контакти експертів, з якими
спільно почали готувати аналітичні
дослідження.
Це короткий перелік того, над чим
працювала наша команда в 2019 році. Ми
чітко усвідомлюємо, що «європейська
стежка» є складною для України, адже
у нас досі слабкі державні інституції та
безліч інших проблем, які нам доведеться
долати на цьому шляху. Проте дорогу
осилить лише той, хто не перестає її
долати. Коли дорога складна, завжди
треба шукати нові ідеї та рішення,
робити зупинки, щоб переглядати
старі плани. Ми готові продовжувати
здійснювати свій інтелектуальний внесок
в те, щоб Україна модернізувалась в
рамках Угоди про асоціацію і одного дня
таки стала членом ЄС.
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НАШІ УС П ІХИ 2 0 1 9 Р О КУ

1

Презентація головних
напрямів моніторингової та
адвокаційної роботи організації,
а також надання загальних
консультацій новому складу
Комітету з питань європейської
інтеграції Верховної Ради,
кільком профільним комітетам
Верховної Ради і новому
керівництву Офісу Віце-прем’єрміністра з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції;
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Підготовка
2 спільних
досліджень з
закордонними
аналітичними
центрами і
експертами
щодо стратегії
пришвидшення
євроінтеграції
України;
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2

Двотижневе стажування
керівництва організації
на базі європейських
аналітичних центрів та
вивчення досвіду і кращих
практик Королівського
інституту міжнародних
відносин «Chatham
House» (Великобританія),
Центру східних студій ім.
Марка Карпія (Польща),
Інституту європейської
політики (Німеччина);

Налагодження
співпраці з робочою
групою Хмельницької
міської ради з твердих
побутових відходів
(ТПВ) - офісом
«Розумне довкілля»
та визначення трьох
напрямів співпраці
щодо поводження з
ТПВ на 2020 рік;
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3

Проведення
10 досліджень
та 9 публічних
презентацій
для надання
рекомендацій
центральним
органам влади;

Поширення практики
відповідального
ставлення до
навколишнього
середовища - у
листопаді 2019 р. наші
експерти зробили
презентацію та
проконсультували
команду Посольства
Великої Британії в
Україні щодо організації
сортування твердих
побутових відходів в
посольстві;
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4

Запуск
міжнародного
проєкту
спільного
моніторингу
виконання Угод
про асоціацію в
Україні, Молдові
та Грузії;

Пошук нових форм
донесення інформації
та емоційного
залучення учасників
навчання - конкурс
«Вчимося сортувати»
для школярів,
театральна вистава
на екологічну
тематику «The
7even» та спеціально
розроблена для
учасників еко-кемпу
іммерсивна аудіо
прогулянка.
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М ісія та ц і нн о ст і
Наша м і с і я

Ми — незалежний адвокаційно-аналітичний центр, що сприяє
інтеграції України у європейський простір.

Ми вт іл ю є м о н а ш у мі сі ю ш л яхом

*

Підготовки та
розповсюдження
експертноаналітичних
матеріалів
для сприяння
євроінтеграційним
реформам в
Україні;

*

Популяризації
європейських
цінностей в
українському
суспільстві;

У своїй роботі
ГО «Український
центр європейської
політики» сповідує
та дотримується
таких ці нностей:

*

Інформування
суспільства про
можливості і
переваги тісної
співпраці з ЄС;

*

Сприяння
посиленій
економічній,
політичній та
торговельній
співпраці України
з Європейським
Союзом;

*

Навчання
представників
національних та
регіональних ЗМІ,
представників бізнесу,
громадянського
суспільства, а
також органів
влади і місцевого
самоврядування щодо
євроінтеграційних
реформ в Україні;

*

Інформування
міжнародної
спільноти про
виклики і досягнення
в здійсненні
Україною реформ,
передбачених Угодою
про асоціацію між
Україною та ЄС.

*Ком а нд ніст ь

*Вз а єм о п о в ага

*Тол е р ант н і ст ь

*Інт елект уа льна

*Пр озо р і сть

*О р і єнт о в ан і сть

св об од а

н а р е зул ьтат
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Пра вл і нн я

Ал екс Лі сс іт с а

Ан д рій Кули ко в

Володимир Єрмоленко

Гол ова П равлі н н я

Член Правління

Чл ен Пра вл ін н я

Президент Українського
клубу аграрного бізнесу,
генеральний директор
«Індустріальної Молочної
Компанії». Провідний
фахівець зі стратегічного
менеджменту у
сфері сільського
господарства та харчової
промисловості.

Медіа-експерт. Має понад
30 років досвіду роботи
на радіо, у друкованих
ЗМІ, на телебаченні
(журналіст, редактор,
ведучий).

Український філософ,
есеїст, перекладач,
доктор політичних студій
та кандидат філософських
наук.
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Ко м ан да

Л юб о в Ак ул е н ко

Ін н а Ла ц и ба

Дмитро Науменко

Виконавча директорка,
кандидатка наук у сфері
державного управління

Заступниця виконавчої
директорки з розвитку
комунікацій, експертка з
міжнародних відносин

Заступник виконавчої директорки
з аналітичної роботи, провідний
експерт з питань енергетики та
фінансів

Ол ен а Гул я є в а

Ната лія В а ра н іц ька

Бухгалтерка

Координаторка проєктів
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Залу ч е ні е ксп е р т и

Юл і я Лит в и н е н ко

Катери н а По тапен ко

Олександр Іванов

Керівниця регіонального
напряму

Комунікаційна менеджерка

SMM менеджер,
графічний дизайнер

Ол ьга Кул и к

Бо гд ан В есело вськи й

Катерина Андрєєва

Аналітикиня

Експерт з права ЄС,
аналітик

Аналітикиня
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Аналіт ич ні до с л і д же н н я
Стан та
перспективи
приєднання України
до Конвенції про
спільну транзитну
процедуру, як
це передбачено
зобов’язаннями, що
містяться в Угоді
про асоціацію між
Україною та ЄС

Економічний
ефект від
впровадження
первинних
електронних
документів

Реформування
процедур
обов’язкового
контролю
транспортних
засобів в
Україні на
основі кращих
європейських
практик

Система
державної
допомоги
в Україні: як
європейські
вимоги можуть
зробити
її більш
ефективною

В очікуванні Угоди
АСАА: останнє
«домашнє
завдання» для
України

Трансплантація
органів =
порятунок
людських
життів: роль
транспланткоординатора

Оптимізація
управління
науковою
сферою:
закордонний
досвід та
рекомендації
для України

Гендерованість
ринку праці:
порівняння
кейсів України
і Литви

Спільні
дослідження із
міжнародними
експертами:

Місце для
України в більш
згуртованому
Європейському
Союзі:
синергетичне
єднання
двох різних
інтеграцій

Співпраця між
Україною та ЄС:
як зробити угоду
про асоціацію
більш дієвою
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М і жнародн ий
вимір

12

міжнародний вимір

Підготовлено два
спільні дослідження
з закордонними
аналітичними
центрами і
експертами:

«Місце для України в
більш згуртованому
Європейському Союзі:
синергетичне єднання
двох різних інтеграцій»
спільно з європейським
аналітичним центром
«The Pro Patria Institute»

«Співпраця між Україною
та ЄС: як зробити Угоду про
асоціацію більш дієвою»
спільно з експерткою
Катериною Вольчук,
професоркою Університету
Бірмінгема, науковою
співробітницею Програми по
Росії та Євразії Королівського
інституту міжнародних
відносин «Chatham House»
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міжнародний вимір

01—14 липня 2019 року
Виконавча директорка Любов
Акуленко стажувалася в
Королівському інституті
міжнародних відносин
«Chatham House»,
Великобританія, де
ознайомилася із процесами
управління, структурою самої
організації, механізмами
«стримувань та противаг», які
використовуються в процесі
виготовлення аналітичних
продуктів і управління
аналітичним центром, а також
яким чином залучаються кошти
від корпоративного бізнесу
і відбувається популяризація
аналітичних продуктів. Також,
в процесі стажування з’явилась
ідея розробки спільного
аналітичного продукту
ГО «УЦЄП» та наукової
співробітниці програми «Росія
та Євразія» Королівського
інституту міжнародних відносин
«Chatham House» Катерини
Вольчук. Це дослідження було
розроблено та презентовано
в Києві 18 грудня 2019 року
за підтримки Представництва
Фонду Конрада Аденауера в
Україні.

30 вересня 2019 року
– 11 жовтня 2019 року
Заступник виконавчої директорки
із аналітичної роботи Дмитро
Науменко пройшов стажування
у Центрі східних студій ім.
Марка Карпія (Ośrodek Studiów
Wschodnich im. Marka Karpia,
OSW), Польща, за підсумками
якого було написане аналітичне
дослідження «Остаточне рішення
щодо анбандлінгу «Нафтогаз
Україна» і його вплив на реформу
національного ринку газу та
інтереси ключових зацікавлених
сторін».

Пройдено двотижневе стажування
на базі європейських аналітичних
центрів в межах «Ініціативи з розвитку
аналітичних центрів», яку виконує
міжнародний фонд «Відродження» у
партнерстві з Ініціативою відкритого
суспільства для Європи (OSIFE) за
фінансової підтримки Посольства
Швеції в Україні.

14-25 жовтня 2019 року
Заступниця виконавчої директорки з розвитку комунікацій Інна Лациба стажувалася в
Інституті європейської політики (Institut für Europäische Politik, IEP), Німеччина, де взяла
активну участь у роботі відділу комунікації та проведенні заходів інституту. Протягом
двох тижнів Інна Лациба допомагала Інституту з організацією та висвітленням таких
заходів, як «The Eastern Partnership beyond 2020: Joining efforts for a more effective policy»
(проєкт взаємодії аналітичних центрів Східного партнерства (Berlin Policy Hub); проєкт
співпраці між німецькими та українськими аналітичними центрами «German Ukrainian
Researchers Network» GURN; проєкт, пов’язаний із організацію дебатів за сніданком
Breakfast Debate: «Opportunity or obstructive? EU Soft Law in national practice»; допомагала
в написанні коментарів та пропозицій до аналітичного матеріалу «Report on Germany’s
protest movements and their influence on European politics» в рамках магістерської онлайн програми «The European Union and Central Asia in the International System» (EUCAIS).
За підсумками стажування було проведено спільну скайп-конференцію щодо можливих
напрямів співпраці між ГО «УЦЄП» та Інститутом у 2020 році.
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міжнародний вимір

25 лютого 2019 року

12-14 березня 2019 року

21-23 жовтня 2019 року

Виконавча директорка Любов
Акуленко взяла участь в UkraineLab,
яка є щорічним заходом
Представництва українських
аналітичних центрів в Брюсселі,
Бельгія. Захід був організований
за підтримки Представництва
України при ЄС, Місії Канади при
ЄС, Місії США при ЄС, а також
Європейського фонду підтримки
демократії, Міжнародного фонду
«Відродження» та проєкту
«Громадська синергія», який
підтримується ЄС.

Під час семінару «Як моніторити
виконання Угоди про асоціацію з ЄС?» у
м. Київ відбулася презентація методології
ГО «УЦЄП» та результатів моніторингу
Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС представникам аналітичних центрів
Грузії, Молдови, Вірменії та Білорусі,
які виконують схожі завдання. В рамках
семінару відбулась зустріч із Віцепрем’єр-міністром з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції України
Іванною Климпуш-Цинцадзе. Захід був
організований Представництвом Фонду
Конрада Аденауера в Україні.

Заступник виконавчої
директорки з аналітичної
роботи Дмитро Науменко взяв
участь у форумі «The Eastern
Partnership in the next ten years:
What Strategy for the European
Union’s Eastern neighbourhood?»
(Кишинів, Молдова), зокрема
у дискусії другого дня форуму
«More than good neighbours?
Inclusivity and differentiation for
want of shared strategic visions?».

23 жовтня 2019 року

17-19 листопада 2019 року

В Таллінні відбулась презентація дослідження ГО «УЦЄП» «A place for
Ukraine in a more cohesive European Union: synergising the two different
integrations», підготовленого спільно з європейським аналітичним
центром The Pro Patria Institute. Основна тема дискусії під час
заходу — такі сильні партнери, як ЄС і Україна повинні мати спільне
бачення на стратегічні виклики, які стоять перед ними: Nord Stream
2, «угорське питання», потужна російська пропаганда, китайська
ініціатива 16+1. Презентацію відвідали депутати парламентів Естонії
і ЄС, члени естонської політичної партії Isamaa; представники
Посольства України в Естонії, Естонського центру східного
партнерства, Фонду Конрада Аденауера, громадської організації Jaan
Tõnisson Institute і аналітичного центру The Pro Patria Institute.

Виконавча директорка
Любов Акуленко взяла участь
у форумі «Україна-Польща»
у якості експерта. В процесі
обговорень вона постійно
піднімала питання важливості
розвитку економічної
співпраці між Україною та
Польщею в рамках Угоди про
асоціацію задля полегшення
виходу підприємців обох
країн на ринки ЄС.
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ЗДІЙСНЮЄМО МОНІТОРИНГ
ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО
АСОЦІАЦІЮ

ПРОВОДИМО АДВОКАЦІЮ «ПРОБЛЕМНИХ»
СЕКТОРІВ ТА ВЕДЕМО ЕКСПЕРТНУ КОМУНІКАЦІЮ ІЗ
КЛЮЧОВИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Наприкінці 2019 року разом
з партнером – молдовським
аналітичним центром Institute
for European Policies and Reforms
(IPRE), було розпочато роботу над
створенням проєкту спільного
моніторингу виконання Угод про
асоціацію в Україні, Молдові та
Грузії, який би дозволив здійснювати
регулярні співставні оцінки прогресу
на рівні цих трьох країн, що займають
домінуюче становище в ініціативі
Східного партнерства ЄС.

Після чергових виборів Президента у березні-квітні 2019 року, позачергових
виборів до Верховної Ради у липні 2019 року, призначення нового уряду та
кардинального оновлення депутатського корпусу ВРУ виникла можливість
«перезапуску» і розширення адвокаційних активностей ГО «УЦЄП». В результаті,
адвокаційна команда організації провела низку ознайомчих зустрічей із новим
складом Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради, кількома
профільними комітетами Верховної Ради, а також новим керівництвом Офісу Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, на яких
презентувала головні напрями моніторингової та адвокаційної роботи ГО «УЦЄП»,
а також надала низку загальних консультацій щодо визначення пріоритетних
секторальних законопроєктів для формування порядку денного голосувань у
Верховній Раді та ситуації з виконання зобов’язань Угоди про асоціацію, щодо яких
організація володіє вузькопрофільною експертизою.

Крім цього, ГО «УЦЄП» розпочала
паралельне оновлення внутрішньої
методології моніторингових
продуктів організації з метою
розширення бази оцінки на всі глави
Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС, застосування сумісної з
підходом партнерів ГО «УЦЄП»
системи оцінки, яка також враховує
імплементацію і забезпечення
виконання зобов’язань, визначених
Угодою про асоціацію, а також
переходу з річного до агрегованого
моніторингу виконання Угоди про
асоціацію Україною при підготовці
регулярних моніторингових звітів
організації.

Під час реалізації проєкту «Аналітична підтримка та адвокація секторальних
євроінтеграційних реформ, визначених Угодою про асоціацію між Україною та
ЄС» (виконувався за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»)
було створено 6 адвокаційно-аналітичних досліджень та проведено публічні
обговорення, результатом яких було закладення основ для якісної експертизи та
започаткування фахового діалогу між ключовими зацікавленими сторонами у низці
тематичних напрямів, визначених Угодою про асоціацію, в яких спостерігається
незначний або повільний прогрес виконання зобов’язань з боку України. Зокрема,
було налагоджено комунікацію із співробітниками Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та Антимонопольного
комітету України.
В рамках іншого проєкту «Аналітична підтримка центральних органів виконавчої
влади у виконанні Угоди про асоціацію» (виконується за фінансової підтримки
Міжнародного фонду «Відродження») були проведені дослідження та підготовлені
рекомендації для Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і Директорату науки
Міністерства освіти і науки України.
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ПОПУЛЯРИЗУЄМО РЕФОРМИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ НА РІВНІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД, ОБЛАСНИХ ТА РАЙОННИХ ЦЕНТРІВ
Проєкт
«СПІВПРАЦЯ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЩОДО
ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ
ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ» спільно
з ГО «Україна без сміття»
тривалість проєкту:
01 липня 2018 року – 31 березня 2019 року

донор: Міністерство закордонних справ
Великобританії
Проєкт спрямований на впровадження
практичних моделей та сприяння
співпраці об’єднаних територіальних
громад (ОТГ) Хмельницької області
у сфері поводження з твердими
побутовими відходами за рахунок
раціонального фінансування з місцевих
бюджетів.
У рамках проєкту:
— встановлено партнерські відносини
з департаментом агропромислового
розвитку, екології та природних
ресурсів Хмельницької обласної
державної адміністрації, Хмельницькою

районною державною адміністрацією,
Хмельницькою міською радою,
Кам’янець-Подільською міською радою та
Шепетівською міською радою;
— налагоджено співпрацю з 3-ма ОТГ
Хмельницького району (Гвардійською,
Лісовогринівецькою та Олешинською),
5-ма ОТГ Кам’янець-Подільського
району (Жванецькою, Гуменецькою,
Китайгородською, Староушицькою і
Слобідсько-Кульчієвецькою) та 3-ма ОТГ
Шепетівського району (Грицівською,
Ленковецькою та Судилківською);
— укладено 3 угоди про співпрацю між 7
ОТГ та розроблено зразок комунікаційної
стратегії для громад області;
— проведено 9 зустрічей із освітянами
(директорами шкіл, завучами, вчителями,
представниками відділів освіти) на тему
проведення інформаційно-освітніх
лекцій для учнів шкіл щодо поводження зі
сміттям;
— проведено 6 навчальних лекцій для
учнів Кам’янець-Подільського НВК №3,
Хмельницького ліцею №14, Шепетівської
ЗОШ №1 ім. М. Островського,
Олешинської ЗОШ І-ІІ ст. (Хмельницький
р-н), Грицівського ліцею (Шепетівський

р-н), Сокільської ЗОШ І-ІІІ ст. (Кам’янецьПодільський р-н);
— надано інформаційні та методичні
матеріали вчителям шкіл для проведення
лекцій для учнів щодо поводження зі
сміттям самостійно після завершення
проєкту;
— проведено конкурс «Вчимося
сортувати» для школярів Кам’янецьПодільського, Хмельницького та
Шепетівського районів у трьох
конкурсних категоріях (малюнок, виріб
своїми руками та відеоролик) в рамках 2
вікових груп (5-8 класи та 9-11 класи). 4
березня 2019 р. відбулось нагородження
переможців конкурсу на станції глибокого
сортування сміття No Waste Recycling
Station (ГО “Україна без сміття”) у Києві,
де діти та вчителі на власні очі побачили,
скільки цінного ресурсу для переробки є
навколо нас, позаглядали у контейнери
з різними матеріалами та дізналися
багато цікавих фактів. Крім дипломів та
подарунків від видавництва «Ранок», діти
відвідали також музей вторсировини, або
як його ще називають «музей непотрібних
речей», який розташований на території
заводу з переробки вторсировини
«Київміськвторресурси».

20

Напрям: «Просування проєвропейських реформ в регіонах»

Проєкт
«КОМУНІКАЦІЯ ТА ОБІЗНАНІСТЬ
ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ»
тривалість проєкту: 22 жовтня 2018
року – 30 травня 2019 року
проєкт виконувався WYGI Consortium в
рамках проєкту «Підтримка сільського
господарства та реалізації продовольчої
політики» та фінансувався ЄС
Метою проєкту є інформаційна і
медійна підтримка імплементації та
комунікації змін до законодавства
про харчову безпечність в Україні,
передбачених Угодою про асоціацію,
шляхом проведення лекцій в аграрних
університетах по всій країні та надання
українським споживачам експертної
інформації щодо безпечності харчових
продуктів.
У рамках проєкту:
— опубліковано 6 статей щодо
продовольчої безпечності в національних
та міжнародних медіа-виданнях:
«Економічна правда», Texty.org.ua,
платформі BlogActiv, «Дзеркало тижня»,
«Україна молода»;

— створено 5 інфографік щодо
безпечності харчових продуктів, а саме:
європейських вимог щодо безпечності,
відмінностей між безпечними і якісними
продуктами, нового законодавства щодо
перевірки харчових підприємств, переваг
агропродовольчого ринку над стихійним;

та Одеського державного аграрного
університету, під час яких експерти
розповіли про європейські вимоги до
законодавства про безпечність харчових
продуктів та реформування системи
контролю безпечності харчових продуктів
в Україні;

— записано 4 радіо-інтерв’ю із
заступницею керівника Проєкту ЄС
«Вдосконалення системи контролю
безпечності харчових продуктів в Україні»
Яною Добідовською та 4 радіо-інтерв’ю
з національним експертом з питань
безпечності харчових продуктів Юрієм
Оглашенним на платформі «Громадське
радіо»;

— створено 2 відео-ролики про поняття
безпечних і якісних харчових продуктів
та про біологічні та хімічні фактори, які
впливають на безпечність;

— проведено 10 лекцій студентам
Білоцерківського національного
аграрного університету, Кам’янецьПодільського коледжу Подільського
аграрно-технічного університету,
Львівського національного університету
ветеринарної медицини і біотехнологій,
Львівської національної академії
мистецтв, Житомирського національного
агроекологічного університету,
Полтавського університету економіки і
торгівлі, Полтавської державної аграрної
академії, Сумського національного
аграрного університету, Херсонського
державного аграрного університету

— проведено інформаційні акції
щодо безпечності та якості харчових
продуктів в супермаркетах міст Суми,
Хмельницький, Полтава і Чернігів.

Напрям: «Просування проєвропейських реформ в регіонах»

НАДАЄМО ЦІЛЬОВУ ЕКСПЕРТНУ ПІДТРИМКУ МІСЦЕВІЙ ВЛАДІ ТА
АКТИВІСТАМ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ДЛЯ ГРОМАД ПИТАНЬ

Проєкт
Еко-кемп «ВІД СМІТТЯ ДО
ДОБРОБУТУ», 18-20 липня 2019 року
тривалість проєкту: 24 червня 2019 року
– 30 вересня 2019 року
захід був проведений в межах проєкту
«Покращення якості послуг в сфері
управління відходами на муніципальному
рівні в ОТГ», профінансованого
Німецьким товариством міжнародного
співробітництва (GIZ) ГмбХб Ешборн,
Німеччина.
— проведено триденний еко-кемп
для майже 50 представників пілотних
громад проєкту «Покращення якості
послуг в сфері управління відходами на
муніципальному рівні в ОТГ» з Волинської,
Дніпропетровської, Житомирської,
Запорізької та Кіровоградської областей із
використанням методу дизайн-мислення
та фасилітаційної гри;
— своїм досвідом поділилися засновниця
ГО «Україна без сміття» Євгенія
Аратовська, проєктна менеджерка БО

«Ласка» Валерія Непеіна, засновниця
та координаторка мережі екохабів
Kharkiv Zero Waste, голова правління
ГО «Zero Waste Alliance Ukraine» Анна
Прокаєва, засновниця бренду аксесуарів
з переробленого пластику Re-beau
Марія Сорокіна, власники еко-магазину
Ecoco Ukraine Олександр Македонський
і Неля Тюряєва, голова Ради Української
Кліматичної Мережі Ілля Єременко,
співзасновник «Waste Ukraine Analytics»
Андрій Гнап та інші;
— розроблено більше десяти пропозицій
та сформовано план дій для їх
впровадження після повернення в свої
громади;
— забезпечено можливість погляду
на проблему через призму творчості,
креативу та сучасного мистецтва шляхом
перегляду театральної вистави на
екологічну тематику «The 7even» та участі
у спеціально розробленій для учасників
еко-кемпу іммерсивній аудіо прогулянці.
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Напрям: «Зовнішня комунікація з країнами-членами ЄС»

Комунікація з країнами-членами ЄС
У 2018 році ГО «УЦЄП» розробила і почала
впроваджувати новий стратегічний напрям
«Зовнішня комунікація з країнами-членами
ЄС». Цей напрям передбачає надання
якісної аналітичної підтримки та незалежних
експертних оцінок задля перегляду статусу
України у взаємовідносинах з інституціями
та країнами-членами ЄС, а також залучення
України до дискусії щодо майбутнього
Європи.
У 2019 році, в рамках проєкту «Дослідження
в контексті пошуку поглибленої моделі
інтеграції України до Єдиного ринку ЄС» (за
фінансової підтримки Міжнародного фонду
«Відродження»), організація у партнерстві
з європейським аналітичним центром The
Pro Patria Institute підготувала аналітичну
роботу на тему «Місце для України в
більш згуртованому Європейському
Союзі: синергетичне єднання двох різних
інтеграцій». Результати цього дослідження
були презентовані діючим та колишнім
офіційним представникам органів влади
Естонії, які відповідають за відносини з
ЄС та профільним експертам в м. Таллінн.
Презентацію «A Place for Ukraine in a
More Cohesive European Union» відвідали
депутати парламентів Естонії і ЄС, члени
естонської політичної партії Isamaa;
представники Посольства України в Естонії,
Естонського центру східного партнерства,
Фонду Конрада Аденауера, громадської

організації Jaan Tõnisson Institute і
аналітичного центру The Pro Patria Institute.
Друкована та електронна версії дослідження
були розповсюджені серед ключових
зацікавлених сторін проєкту, в тому числі
передані міністру закордонних справ
України Володимиру Пристайко. Додатково,
за результатами дослідження було
опубліковано статтю на ресурсі BlogActiv.
Під час стажування виконавчої директорки
Любові Акуленко в Королівському
інституті міжнародних відносин «Chatham
House» (Великобританія) з’явилась ідея
розробки спільного аналітичного продукту
ГО «УЦЄП» та наукової співробітниці
програми «Росія та Євразія» Катерини
Вольчук. Дослідження «Співпраця між
Україною та ЄС: як зробити Угоду про
асоціацію більш дієвою» було розроблено
та презентовано в Києві 18 грудня 2019
року за підтримки Представництва Фонду
Конрада Аденауера в Україні. В експертній
дискусії, крім авторів дослідження, взяли
участь депутат Європарламенту (Комітет
закордонних справ, Комітет промисловості,
досліджень та енергетики), співпрезидент
Парламентської асамблеї ЕВРОНЕСТ, глава
литовської делегації Європейської народної
партії Андрюс Кубілюс (по скайпу), перший
секретар Посольства Федеративної
Республіки Німеччина в Україні Даніель
Рікко, політичний радник Представництва

Європейського Союзу в Україні Еймон
Пендергаст, голова підкомітету з
питань економічного, секторального
співробітництва та поглибленої і
всеохоплюючої зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС Комітету Верховної
Ради України з питань інтеграції України з
Європейським Союзом Дмитро Любота,
голова підкомітету з питань регіонального
та транскордонного співробітництва між
Україною та країнами-членами ЄС Комітету
Верховної Ради України з питань інтеграції
України з Європейським Союзом Олена
Вінтоняк, керівник Представництва Фонду
Конрада Аденауера в Україні (Київ/Харків)
Тім Б. Петерс. На заході були присутні
представники Урядового офісу координації
європейської та євроатлантичної інтеграції,
Представництва Європейського Союзу
в Україні, Посольства Великої Британії
в Україні, Посольства Федеративної
Республіки Німеччина в Україні, Посольства
Республіки Польща в Україні, Посольства
Словацької Республіки в Україні, Посольства
Королівства Нідерланди в Україні, українські
експерти та громадські активісти. За
підсумками експертної дискусії Любов
Акуленко підготувала рекомендації щодо
пришвидшення темпів виконання Угоди
про асоціацію, які були опубліковані на
«Європейській правді».
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Напрям: «Інституційний розвиток»

Проєкт
«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ ГО «УЦЄП» ЯК
АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ»
тривалість проєкту: 12 вересня 2018
року – 20 жовтня 2020 року
Проєкт спрямований на розвиток
управлінського, менеджерського та
фінансового потенціалу організації
шляхом підвищення ефективності
роботи органів управління, посилення
прозорості процесу прийняття рішень,
покращення якості аналітичних
продуктів та запровадження сталого
підходу до управління проєктами і
організацією. Що, у свою чергу, дасть
можливість демонструвати прозорість
фінансових та управлінських процесів,
убезпечить організацію від внутрішніх
та зовнішніх ризиків, а також підвищить
власну впізнаваність серед донорів та
інших зацікавлених сторін.
У рамках проєкту:
— підвищено ефективність врядування
організацією – посилено роль окремих
органів в системі управління організацією
і процесі прийняття рішень, а саме
Загальних Зборів і Контрольно-ревізійної
комісії;

— розроблено «Стандарти якості
аналітичних документів УЦЄП» з метою
систематизації професійних підходів
до підготовки різних видів аналітичних
матеріалів та підготовлено «Рекомендації
для рецензентів УЦЄП»;
— покращено управління та розвиток
людських ресурсів ГО «УЦЄП»
шляхом проведення консультацій із
зовнішньою експерткою зі стратегічного
планування та HR, поглиблення знань
співробітників з англійської мови та
спеціалізованого навчання бухгалтерки,
стажування керівників організації на базі
європейських аналітичних центрів;
— розроблено новий шаблон
планування та запропоновано шляхи
підвищення ефективності нарад з
метою запровадження сталого підходу
до забезпечення ефективної реалізації
проєктів;
— впроваджено низку управлінських та
фінансових процедур і політик.
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ОТРИМАНЕ ФІНАНСУВАННЯ
Донор

Розмір внеску
донора (грн.)

Відсоток внеску
донора

Міжнародний фонд «Відродження»

3 268 105,71

64,96 %

Проєкт МАТРА Посольства
Королівства Нідерландів в Україні

590 000,96

11,72 %

Німецьке товариство міжнародного
співробітництва (GIZ) ГмбХб Ешборн

467 150,00

9,28 %

Проєкт ЄС «Підтримка сільського господарства та реалізації продовольчої політики»

400 627,17

7,96 %

Міністерство закордонних справ
Великобританії

133 314,24

2,65 %

Представництво Фонду Конрада
Аденауера в Україні

112 420,00

2,23 %

Добровільне пожертвування

60 588,00

1,20 %

5 032 206,08

100,00 %

ЗАГАЛОМ

Український центр європейської політики
Київ, 2019

