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Всту пне с лово

Любов Акуленко

Виконавча директорка

2018 рік став періодом прориву у виконанні
Угоди про асоціацію в найскладніших секторах,
в яких Україна не демонструвала результатів
останні чотири роки з моменту вступу в
силу Угоди. Цими секторами стали сфера
митниці та сфера громадського здоров’я. Були
прийняті закони, які передбачають часткове
впровадження норм Конвенції NCTS, а також
імплементацію європейських директив, що
регулюють питання трансплантації клітин та
тканин. Проте, незважаючи на те, що розпочався
процес наближення законодавства у зазначених
сферах, застосування цих норм на практиці ще не
відбулось в повній мірі, адже лише законодавчих
змін недостатньо. Також, у 2018 році відбулась
консолідація зусиль Урядового офісу координації
європейської та євроатлантичної інтеграції, Голови
Верховної Ради України та профільних комітетів
Верховної Ради України, які готують висновки
на законопроекти, що спрямовані на виконання
Угоди про асоціацію, що мала позитивний
вплив на проходження ряду євроінтеграційних
законопроектів у Верховній Раді. Нарешті, у 2018
році Україною були визначені пріоритетні сфери
для подальшого поглиблення інтеграції до єдиного
європейського ринку в рамках Угоди про асоціації
у розрізі окремих найперспективніших сфер, а
саме: сфери митниці, енергетики, цифрового
ринку та юстиції, свободи і безпеки.
Незважаючи на перелічені позитивні тенденції,
виконання зобов’язань України в рамках Угоди про
асоціацію залишається на невисокому рівні. Згідно
з аналізом нашої команди у 2018 році прогрес
в наближенні національного законодавства до
норм ЄС, які визначені Угодою про асоціацію,
склав лише 21 відсоток, хоч цей показник і
покращився на 10 відсотків у порівнянні з 2017
роком. Кумулятивна цифра виконання Угоди
про асоціацію з 2014 по 2018 рік становить
24 відсотки. Серед причин, які сповільнюють
процес виконання Угоди, є слабка інституційна
спроможність державних інституцій, які
відповідають за процес наближення українського
законодавства до законодавства ЄС, «українізація»
актів ЄС, що приводить до системних помилок
і невідповідності українського законодавства
вимогам ЄС, небажання різних стейкхолдерів
змінювати правила гри на користь європейських
та відсутність політичної волі на найвищому рівні
долати опір різних груп інтересів, які свідомо
блокують процес виконання Угоди про асоціацію.
ГО “УЦЄП” ніколи не залишиться осторонь
процесів, які пов’язані із виконанням Угоди
про асоціацію. В 2018 році наша команда
здійснювала безліч активностей, які були
спрямовані на підвищення ефективності процесу
виконання Угоди. Ми працювали на трьох рівнях:

національному, регіональному та міжнародному.
Окрім цього, наша організація здійснила вагомий
крок на шляху до інституційного зростання. Ми
вперше розробили Стратегічний план в який
включили нові напрямки розвитку організації,
а також вперше пройшли успішно зовнішній
фінансово-управлінський аудит.
На національному рівні ми продовжили
сприяти наближенню законодавства у сфері
санітарних та фітосанітарних норм і активно
долучились до адвокації закону № 8450 «Про
інформацію для споживачів щодо харчових
продуктів». Також ми розробили дослідження,
яке стосується наближення законодавства
України до законодавства ЄС у сфері технічного
огляду колісних транспортних засобів, а також
питання приєднання України до Конвенції про
єдиний режим транзиту від 20 травня 1987
року. Дослідження в цих сферах були проведені
з метою привернення уваги до проблемних
моментів наближення законодавства України у
сферах транспорту та митниці. Ми продовжили
роботу над вдосконаленням системи бази даних
інформаційно-аналітичного продукту «Навігатор
Угоди» з метою його синхронізації з урядовим
Планом заходів з імплементації Угоди між
Україною та ЄС від 25 жовтня 2017 року.
На регіональному рівні ми спільно з локальними
громадами працювали задля створення різних
історій успіху задля того, щоб показати українцям,
що виконання Угоди про асоціацію передбачає
долучення до цього процесу людей на різних
рівнях. В цьому напрямку ми реалізували декілька
проектів. Ми працювали з регіональними
журналістами і з їхньою допомогою описували
хід реформ в Україні в різних сферах. Ми
започаткували освітній проект, який спрямований
на запровадження культури сортування побутових
відходів в Хмельницькій області. Ми надавали
практичні консультації маленьким містечкам
Харківської області в питаннях розвитку
туристичної інфраструктури.
Ми розпочали роботу в міжнародному напрямку.
З цією метою, ми спільно з Представництвом
Фонду Конрада Аденауера в України підготували
дослідження на тему «Транзит російського газу
через Україну після Північного Потоку 2: аналіз
сценаріїв» і презентували його в Брюсселі, чим
викликали гарячу дискусію на профільному
круглому столі та інтерес ключових зацікавлених
сторін в Європарламенті та Європейській комісії.
Виконання Угоди про асоціацію — це технічно
і юридично складний процес, який передбачає
проведення комплексних трансформацій в різних
секторах, до яких багато хто просто не готовий.
Ми бачимо свою роль в тому, щоб зробити
внесок в цей процес шляхом привернення уваги
політиків і громадськості до проблемних питань
проєвропейських реформ, адвокації важливих
євроінтеграційних законопроектів, критики
неефективних рішень, пошуку міжнародної
підтримки та створення євроінтеграційних
історій успіху спільно з громадянами України.
Ми в своїй щоденній роботі не лише вказуємо на
проблемні моменти в нашому євроінтеграційному
домашньому завданні, а й готові підставляти своє
плече і брати активну участь у виконанні багатьох
складних завдань, які стоять перед Україною згідно
з Угодою про асоціацію.
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Про нас

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

Ми втілюємо нашу місію шляхом:
• підготовки та розповсюдження експертно-аналітичних матеріалів для сприяння євроінтеграційним
реформам в Україні;
• популяризації європейських цінностей в українському суспільстві;
• 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.

У своїй роботі ГО «Український центр європейської політики»
сповідує та дотримується таких цінностей:
• Командність;
• Взаємоповага;
• Толерантність;
• Інтелектуальна свобода;
• Прозорість;
• Орієнтованість на результат.
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П ра вління

Алекс Ліссітса
Голова Правління
Президент Українського клубу аграрного бізнесу.
Генеральний директор «Індустріальної Молочної
Компанії». Провідний фахівець зі стратегічного
менеджменту у сфері сільського господарства та
харчової промисловості.

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

Володимир Єрмоленко
Член Правління
Український філософ, есеїст, перекладач, доктор
політичних студій та кандидат філософських наук.
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— Ко м а н д а
Любов Акуленко

Інна Корсун

виконавча директорка

заступниця виконавчої директорки з розвитку
комунікацій, експертка з міжнародних відносин

Дмитро Науменко

Наталія Вараніцька

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

координаторка проектів

Олена Гуляєва
бухгалтерка

— З а л у ч е н і е кс п е рт и
Олена Степаненко

Ольга Кулик

Наталія Бовкун

експертка з права ЄС

аналітикиня

аналітикиня

Світлана Майструк

Світлана Чернецька

Катерина Потапенко

комунікаційна менеджерка

журналістка, медіа-координаторка

комунікаційна менеджерка

Олександр Іванов
SMM менеджер, графічний
дизайнер

Юлія Литвиненко
керівниця регіонального напрямку

Наша команда
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А на літичні до сл і дже ння

Україна та Угода про асоціацію:
моніторинг виконання 2014—2018

Надання споживачам інформації
про харчові продукти: вимоги ЄС
та новації для України

RUSSIAN GAS TRANSIT
THROUGH UKRAINE AFTER
NORD STREAM 2:
SCENARIO ANALYSIS
Dmytro Naumenko

Товарний безвіз — прозорі
митні кордони при торгівлі з ЄС

Russian gas transit through Ukraine
after Nord Stream 2: scenario analysis
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Міжна род ний вим і р

8 лютого 2018 року – Виконавча директорка
ГО «Український центр європейської політики»
Любов Акуленко виступила основним доповідачем
заходу #UkraineBreakfastDebate, організованого
Європейським інститутом в Берліні, Німеччина.
Сніданок був присвячений темі виконання Угоди
про асоціацію, її основним досягненням та
викликам. Учасники сніданку виявили високий
інтерес до теми виконання Угоди про асоціацію
українською стороною.

27-28 лютого 2018 року – Виконавча

директорка Любов Акуленко взяла участь
в UkraineLab, яка є щорічним заходом
Представництва українських аналітичних
центрів в Брюсселі, Бельгія. Учасники заходу
зустрілись з Дірком Шубелем, головою підрозділу
з двосторонніх відносин із країнами Східного
партнерства Європейської служби зовнішньої
діяльності, Пітером Вагнером, керівником групи
підтримки України в Європейській комісії,
дипломатами України в ЄС, Бельгії та НАТО,
співробітниками Представництва України при ЄС,
членами Європейського парламенту, відвідали
урочисте прийняття Представництва Канади при
ЄС.

13 березня 2018 року – Виконавча

директорка Любов Акуленко була спікером двох
панелей «Перешкоди в торгівлі між Україною
та ЄС» форуму «Україна-Європа», м. Жешув,
Польща. Цей захід проходить щороку і на ньому
обговорюються актуальні питання співробітництва
між Україною та ЄС.

4 травня 2018 року – Виконавча директорка
Любов Акуленко виступила із доповіддю «Угода
про асоціацію між Україною та ЄС: досягнення,
проблеми, подальші плани та перспективи» на
українсько-білоруському форумі «Нове лідерство
для Східної Європи», м. Київ, Україна. Захід був
організований Представництвом Фонду Конрада
Аденауера в Україні для лідерів громадських
організацій з Білорусії.

27 червня 2018 року – Виконавча директорка
Любов Акуленко взяла участь в Ukraine Reform
Conference “A Driver for Change”, м. Копенгаген,
Данія. Конференція була організована
задля зміцнення діалогу та встановлення
партнерства між країнами-членами ЄС, НАТО,
G7 і міжнародними організаціями, з одного
боку, та українським урядом, представниками
громадянського суспільства і приватного сектору,
з іншого. Серед поважних учасників конференції
– прем’єр-міністр України Володимир Гройсман,
міністр закордонних справ Великобританії Борис
Джонсон, міністр закордонних справ Канади
Христя Фріланд та віце-прем’єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України
Іванна Климпуш-Цинцадзе.
4-7 листопада 2018 року – Заступник

виконавчої директорки з аналітичної роботи
Дмитро Науменко у складі групи українських
експертів енергетичного сектору та з безпекових
питань взяв участь у заходах та обговореннях “The
future prospects of Ukraine from a security and energy
perspective”, організованих Представництвом
Фонду Конрада Аденауера в Брюсселі, Бельгія.
Інші члени групи: народний депутат Володимир
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Ар’єв, народна депутатка, секретарка Комітету
Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки Вікторія Войціцька, президентка
DiXi Group Олена Павленко, керівник міжнародних
програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»
Віталій Мартинюк. На круглому столі «Наслідки
проекту газогону «Північний потік-2»» Дмитро
Науменко презентував дослідження «Транзит
російського газу через Україну після Північного
Потоку 2: аналіз сценаріїв». Крім цього, українські
експерти провели низку зустрічей з посадовцями
Європейського парламенту, Європейської комісії,
Європейської служби зовнішньої діяльності та
дипломатами Представництв України при ЄС і
НАТО.

10 листопада 2018 року – Виконавча
директорка Любов Акуленко виступила з доповіддю
на публічній дискусії «Угода про асоціацію з ЄС
– координація, імплементація та виклики» під
час школи лідерства для країн-учасниць Східного
партнерства у Кишиневі, Молдова. Захід був
організований Представництвом Фонду Конрада
Аденауера в Молдові.
4-5 грудня 2018 року – Заступник виконавчої
директорки з аналітичної роботи Дмитро
Науменко відвідав Будапештский енергетичний
саміт, провів низку зустрічей із провідними
європейськими експертами з енергетичних
питань, а також дав інтерв`ю угорському виданню
Világgazdaság.

17 грудня 2018 року – Виконавча директорка
Любов Акуленко та заступниця виконавчої
директорки з розвитку комунікацій Інна Корсун

взяли участь у підсумковій конференції проекту
#Ukrainereforms, який впроваджувався Центром
європейських студій ім. Вілфреда Мартенса,
офіційного аналітичного центру Європейської
Народної Партії, у співпраці з партнерами Центру
в Україні: Київською школою економіки, ГО
«Український центр європейської політики» і
коаліцією провідних громадських організацій
та експертів України «Реанімаційний Пакет
Реформ». Почесними учасниками конференції
були президент Центру європейських студій ім.
Вілфреда Мартенса, колишній прем’єр-міністр
Словаччини Мікулаш Дзурінда, віце-прем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе,
заступниця керівника Головного директорату
Європейської комісії зі зв’язків з країнамисусідами та перемовин щодо розширення
Катаріна Матернова, співголова Стратегічної
групи радників з підтримки реформ в Україні
(SAGSUR) колишній віце-прем’єр-міністр та міністр
фінансів Словаччини Іван Міклош, спеціальний
представник Державного департаменту США з
питань України, виконавчий директор Інституту
міжнародного лідерства Маккейна Курт Волкер,
президент Європейського економічного сенату,
почесний член Європейського парламенту др. Інго
Фрідріх.
Протягом 2014-2018 років в рамках проекту
було здійснено 32 візити відомих реформаторів
і експертів з країн ЄС, які ділилися власним
досвідом та кращими практиками з українськими
політиками, урядовцями та громадськими
активістами в Києві та регіонах.
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« М онітор инг та а дво ка ц і я
в и кона ння Угоди про асо ц і а ц і ю
між Ук ра їною та ЄС »
Стратегічний напрямок з моніторингу та
виконання Угоди про асоціацію реалізується
шляхом:
a) моніторингу виконання Угоди про асоціацію
із застосуванням незалежних експертних оцінок
щодо прогресу її імплементації та інтерактивної
інфографіки «Навігатор Угоди» розміщеної на
веб-сайті онлайн-ресурсу «Європейська правда»;
b) адвокації окремих «проблемних» секторів
Угоди про асоціацію і організації експертного
діалогу з ключовими представниками
євроінтеграційного блоку в уряді та окремих
міністерствах, народними депутатами та
іншими зацікавленими сторонами;
c) інформаційної кампанії в медіа, яка висвітлює
загальний прогрес України у виконанні Угоди
про асоціацію, проблеми та успіхи в окремих
секторах, а також інформування населення щодо
суті, переваг та перешкод на шляху здійснення
проєвропейських реформ, рамки яких задаються
Угодою про асоціацію.
З квітня 2016 року ГО «Український центр
європейської політики» отримує системну
підтримку проекту МАТРА Посольства Королівства
Нідерландів у впроваджені цього напрямку.

В 2018 році в рамках проекту «АНАЛІТИЧНА
ПІДТРИМКА І АДВОКАЦІЯ СЕКТОРАЛЬНИХ
РЕФОРМ НА ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО
АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС І
ПОГЛИБЛЕНОЇ ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ ЗОНИ
ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ» (тривалість проекту: 01
жовтня 2017 року - 21 грудня 2018 року; донор:
Міністерство закордонних справ Королівства
Нідерландів) були здійснені такі заходи:
• оновили базу даних інформаційноаналітичного продукту «Навігатор Угоди» з
метою його синхронізації (на рівні завдань для
відповідальних виконавців) з урядовим Планом
заходів з імплементації Угоди між Україною та
ЄС від 25 жовтня 2017 року. За внутрішніми
оцінками, на кінець 2018 року рівень
синхронізації «Навігатора Угоди» з Планом
заходів склав 60 %;
• під час підготовки моніторингового звіту
«Україна та Угода про асоціацію: моніторинг
виконання 2014 – 2018 рр.» підготували серію
експертних висновків щодо прогресу виконання
зобов’язань, визначених в Угоді про асоціацію,
по 40 секторам/підсекторам, що дозволило
надати агреговану оцінку прогресу у виконанні
Угоди про асоціацію за 2014 –2018 роки.
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Згідно з результатами моніторингового звіту,
впродовж 2018 року було виконано 21% від
загальної кількості зобов’язань передбачених
на цей рік, а за 4 роки виконання Угоди про
асоціацію, за період з 2014 по 2018 роки - 24%;
• 13 грудня 2018 року провели публічну
презентацію та обговорення моніторингового
звіту «Україна та Угода про асоціацію:
моніторинг виконання 2014 – 2018 рр.».
Запрошеними спікерами заходу були голова
Представництва Європейського Союзу в
Україні Хюґ Мінґареллі, голова підкомітету
з питань євроатлантичного співробітництва
та євроінтеграції Комітету Верховної Ради
України у закордонних справах, членкиня
міжфракційного об’єднання «ЄвроОптимісти»
Світлана Заліщук, генеральна директорка
Урядового офісу координації європейської та
євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина,
заступник міністра охорони здоров’я України
Роман Ілик та голова всеукраїнської платформи
донорства Idonor Ірина Заславець;
• плідно співпрацювали із Комітетом з питань
аграрної політики та земельних відносин

Верховної ради України, що сприяло прийняттю
важливого євроінтеграційного закону - №
8450 «Про інформацію для споживачів щодо
харчових продуктів»;
• започаткували співпрацю з Комітетом з питань
транспорту та Комітетом з питань податкової та
митної політики Верховної Ради України у сфері
аналізу європейських практик для обрання
кращого варіанту адаптації національного
законодавства до acquis ЄС, як це передбачено
Угодою про асоціацію;
• провели 3 унікальні дослідження про
проєвропейські реформи в Україні в сфері
надання інформації споживачам про харчові
продукти, транспорту та митниці;
• вели активну співпрацю з національними
медіа щодо висвітлення євроінтеграції та
проєвропейських реформ з метою привернення
уваги зацікавлених сторін та населення:
отримано 132 згадки про проект в засобах
масової інформації, розміщено 36 унікальних
публікацій та 12 інфографік.
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«Просува н ня
проєвропейських
р е фор м в ре гі о на х »
Діяльність ГО «Український центр європейської
політики» в рамках напрямку «Просування
проєвропейських реформ в регіонах» полягає у:
• популяризації реформ, спрямованих на
запровадження європейських стандартів,
на рівні об’єднаних територіальних громад,
обласних та районних центрів;
• наданні цільової експертної підтримки місцевій
владі та активістам у вирішенні актуальних для
громад питань.

Проект «АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА
РЕГІОНАЛЬНИХ МЕДІА ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ
ПРОЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕФОРМ»
тривалість проекту: 01 березня 2018 року – 31
серпня 2018 року
донор: Інтерньюс Нетворк, Проект «У-Медіа»
Мета проекту - підвищення спроможності
регіональних засобів масової інформації у 15
областях України в аспекті виробництва якісного
аналітичного контенту щодо висвітлення ситуації
з втіленням найактуальніших реформ, оцінки їх
впливу на життя населення на регіональному рівні
та підвищення обізнаності аудиторії з питаннями,
що пов’язані з ключовими реформами в країні.
У рамках проекту:
• залучили 20 журналістів з 16 областей України;
• налагодили співпрацю з 23 ЗМІ (4 з яких
мають друковане та інтернет-видання, і текст
був розміщений на обох носіях) – з них 9
друкованих видань та 18 новинних сайтів;
• підготували 8 аналітичних матеріалів про
реформу професійно-технічної освіти,
реформу сільської середньої шкільної освіти
шляхом утворення опорних шкіл, сонячну
енергетику, децентралізацію та співпрацю
громад, реформування публічного транспорту,
реформування системи централізованого
теплопостачання, реформу екстреної
медицини, державну програму відшкодування
«Доступні ліки»;
• опублікували 155 статей в регіональних ЗМІ
про створення конкурентного ринку у сфері
транспорту та енергетики (26 публікацій),
медичну реформу (48 публікацій), освітню
реформу (32 публікацій), децентралізацію (18

публікацій), земельну реформу (18 публікацій)
та антикорупційну реформу (13 публікацій) із
загальним охопленням близько 4,9 млн. осіб;
• розмістили 11 статей на основі аналітичних
матеріалів у національних ЗМІ – «Український
тиждень», «День», «Дзеркало тижня», «Правда
Життя», «Економічна правда» та «Лівий
берег», та 1 публікацію у міжнародному блозі
Euroactive.

Підвищено спроможність журналістів
та ЗМІ висвітлювати євроінтеграційну
тематику:
• за підсумками внутрішнього опитування, після
завершення проекту 17 з 20 журналістів мають
намір висвітлювати реформи регулярно, тоді
як до початку проекту більшість з них писали
на подібну тематику не частіше 1-2 разів на
квартал;
• роботи двох журналістів-учасників проекту,
Григорія Кульбаки та Анни Довгошей,
перемогли у конкурсі журналістських
публікацій на найкраще роз’яснення положень
і висвітлення результатів впровадження Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом в регіональних засобах масової
інформації, який проводив проект Association4U
під патронатом Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції
України;
• за підсумками публікацій у м. Сватове про
земельну реформу, де зачіпалось питання
рейдерських захоплень землі, були відкриті
кримінальні провадження, а газета «Сватівські
відомості» розпочала співпрацю з місцевою ГО
«Громадська рада» задля популяризації реформ
і запобіганню корупції.

Заходи в рамках проекту
#UKRAINEREFORMS
З грудня 2014 року по грудень 2018 року Центр
європейських студій ім. Вілфреда Мартенса,
офіційний аналітичний центр Європейської
Народної Партії, впроваджував проект
#UkraineReforms у співпраці з партнерами Центру
в Україні: Київською школою економіки, ГО
«Український центр європейської політики» і
коаліцією провідних громадських організацій та
експертів України «Реанімаційний Пакет Реформ».
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Мета проекту - підтримка реформ в Україні
шляхом передачі досвіду провідних експертів з
країн ЄС органам місцевої влади, представникам
українського громадянського суспільства, ділової
спільноти та академічних кіл.
• У 2018 році ГО «Український центр
європейської політики» організував в рамках
проекту візити в Україну 3-х європейських
експертів у сфері туризму – головної
спеціалістки відділу культурного різноманіття
в Міністерстві культури Естонії, колишньої
депутатки Парламенту Естонії Ольги Ситник (у
Харківську область), радника мера м. Прага,
члена міського комітету з питань культури,
виставок, туризму та міжнародних відносин
Вацлава Новотни (у Кіровоградську область) та
екс-держсекретаря Міністерства економічного
розвитку Словенії Петера Весеняка (у
Харківську область). Візити у Харківську
область відбулись за організаційної та
інформаційної підтримки німецько-української
платформи для обміну досвідом «Київський
діалог».
• 19-20 червня відбувся візит експертки
Міністерства культури Естонії Ольги Ситник
на Харківщину. Вона презентувала досвід
Естонії щодо розвитку креативної індустрії та її
ролі в економіці працівникам сфери культури
області. В заході також взяла участь виконавча
директорка Українського культурного фонду
при Міністерстві культури України Юлія Федів.
Крім цього, експертка з Естонії відвідала м.
Первомайський та надала керівництву міської
ради та представникам громади рекомендації
щодо створення туристичних кластерів і
розвитку спортивного та подієвого туризму.
• 11-12 липня радник мера Праги, член міського
комітету з питань культури, виставок, туризму
та міжнародних відносин Вацлав Новотни та
заступник голови Федерації роботодавців у
сфері туризму України Павло Бабенко відвідали
туристичні та культурно-освітні об’єкти
Кіровоградщини. Під час візиту експерти
зустрілися з заступником голови Світловодської
районної державної адміністрації Володимиром
Похіловим, депутатом Світловодської районної
ради, краєзнавцем Миколою Середенком,
головою села Попельнасте Олегом Волянським,
краєзнавцем, письменником і журналістом
Валерієм Жванком та іншими посадовцями
і активістами і обговорили рекреаційні та
історико-культурні ресурси і шляхи розвитку
туристичної привабливості краю.
• 16-17 жовтня екс-держсекретар Міністерства
економічного розвитку Словенії, а зараз
міжнародний консультант з розвитку
туристичного потенціалу, Петер Весеняк і
заступник голови Федерації роботодавців
у сфері туризму України Павло Бабенко
вивчали туристичні цікавинки Балаклійщини
(Харківська область), обговорювали з
представниками Балаклійської міської ради,
головами сіл району та іншими зацікавленими
сторонами портрет бажаного туриста і
створення привабливого туристичного
продукту. Своїм досвідом також поділився
власник фазенди “Виноград” Вадим Співак.
Візит відбувся за сприяння директора
Балаклійського районного будинку культури

Костянтина Горбеля та начальника відділу
культури Балаклійської районної державної
адміністрації Оксани Супрун.
В рамках проекту спільно із Київською
школою економіки організовано ряд візитів із
європейськими експертами:
• 23-25.04 Організація візиту Єви Палакової,
політичного радниці EPP,експерткою з
питань земельної реформи, квот, сільського
господарства. В рамках візиту відбулись зустрічі
із GR екперстами Американської торгівельної
палати в Україні, членами бізнес-асоціації
“Український клуб аграрного бізнесу”.
• 18-19.05 Організація візиту Артеша Газаряна,
консультанта з питань стратегічного
менеджменту, доктора соціальних наук. В
рамках візиту відбулась зустріч із громадськими
організаціями, які реалізовують проекти з
децентралізації в Україні.
• 21.09 Організація візиту Бо Бекера, експерта
Стокгольмської бізнес-школи. В рамках візиту
відбулась зустріч із аналітичними центрами
України на тему прогресу економічних реформ
в Україні.
• 21.11 Організація візиту Крістофера Уейлза,
радника в уряді Наталії Яресько у 20152016рр. В рамках візиту відбулась зустріч із
аналітичними центрами України

Проект «СПІВПРАЦЯ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЩОДО
ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ
ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ» спільно з ГО
«Україна без сміття»
тривалість проекту: 01 липня 2018 року – 31
березня 2019 року
донор: Міністерство закордонних справ
Великобританії
Проект 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 проекту:
• встановили 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;
• налагодили співпрацю з 3-ма ОТГ
Хмельницького району (Гвардійською,
Лісовогринівецькою та Олешинською),
4-ма ОТГ Кам’янець-Подільського
району (Гуменецькою, Китайгородською,
Староушицькою і СлобідськоКульчієвецькою) та 3-ма ОТГ Шепетівського
району (Грицівською, Ленковецькою та
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Судилківською);
• провели 4 зустрічі із освітянами (директорами
шкіл, завучами, вчителями, представниками
відділів освіти) на тему проведення
інформаційно-освітніх лекцій для учнів шкіл
щодо поводження зі сміттям;
• провели 5 навчальних лекцій для учнів
Кам’янець-Подільського НВК №3,
Хмельницького ліцею №17, Шепетівської ЗОШ
№1 ім. М. Островського, Олешинської ЗОШ І-ІІ
ст. (Хмельницький р-н) і Грицівського ліцею
(Шепетівський р-н).

Проект «КОМУНІКАЦІЯ ТА ОБІЗНАНІСТЬ
ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ»
тривалість проекту: 22 жовтня 2018 року – 30
травня 2019 року
проект виконується WYGI Consortium в рамках
проекту «Підтримка сільського господарства та
реалізації продовольчої політики» та фінансується
ЄС
Метою проекту є інформаційна та 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 проекту:

• опублікували 2 статті щодо продовольчої
безпечності в національних медіа-виданнях:
«Новорічний стіл без шкоди для вашого здоров’я»
в інтернет-виданні «Економічна правда» і
«Безпечність та якість продукції: чому важливо
зрозуміти різницю?» на сайті Texty.org.ua;
• створили 3 інфографіки щодо безпечності
харчових продуктів, які пояснюють різницю
понять безпечності та якості харчових
продуктів та критерії, за якими, власне,
визначається безпечність та якість;
• записали 4 радіо-інтерв’ю з національним
експертом з питань безпечності харчових
продуктів Юрієм Оглашенним на платформі
«Громадське радіо»;
• провели лекції студентам Білоцерківського
національного аграрного університету (26
листопада) і Кам’янець-Подільського коледжу
Подільського аграрно-технічного університету
(10 грудня), під час яких експерти розповіли
про європейські вимоги до законодавства
про безпечність харчових продуктів та
реформування системи контролю безпечності
харчових продуктів в Україні;
• створили відео-ролик про поняття безпечних та
якісних харчових продуктів та про біологічні та
хімічні фактори, які впливають на безпечність;
• провели інформаційні акції щодо безпечності
та якості харчових продуктів в супермаркетах
міст Суми та Хмельницький. Зокрема, 28 та
29 грудня 2018 року в Сумах - супермаркет
«Атріум Молл», супермаркет «Кошик» (проспект
Михайла Лушпи, 41) і 30 та 31 грудня 2018 року
в Хмельницькому: міні-маркет «Робін-Бобін»
(проспект Миру, 84).
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« Зовнішня ко м уні ка ц і я з
кра їна ми-чл е на м и ЄС»

У 2018 році ГО «Український центр європейської
політики» розробив і почав впроваджувати новий
стратегічний напрямок «Зовнішня комунікація з
країнами-членами ЄС». Цей напрямок 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.
Впродовж вересня-жовтня 2018 року було
підготовлено аналітичне дослідження “Russian gas
transit through Ukraine after Nord Stream 2: scenario
analysis” на запит низки європейських експертів
та Представництва Фонду Конрада Аденауера
в Україні. 5 листопада 2018 року заступник
виконавчої директорки з аналітичної роботи
Дмитро Науменко зробив публічну презентацію
дослідження у м. Брюссель, Бельгія, а також провів
серію зустрічей з посадовцями Європейського
парламенту, Європейської комісії (зокрема,

Головою директорату Єврокомісії з енергетики
Домініком Рісторі) і європейськими експертами
у газовій сфері. Аналітична робота отримала
схвальні відгуки як джерело неупередженого
аналізу ситуації стосовно можливих перспектив
транзиту російського газу через ГТС України
та оцінок щодо реформи українського ринку
газу (в частині транзиту газу магістральними
газопроводами). За нашими оцінками, презентація
цього дослідження сприяла (з поміж інших
подібних заходів) активізації інтересу виробників
політики в Брюсселі до питання перегляду
сценаріїв транзиту російського газу через Україну,
активізації перемовин з українською стороною
щодо прискорення реформи ринку транзиту газу (і
її завершення до початку 2020 року), а також стала
першою публічною появою бренду організації в
Брюсселі як аналітичного центру, який здатний
надавати фахові аналітичні продукти для
виробників політики на найвищому рівні в ЄС.
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«І нституц і йний
р оз виток »
Проект «ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ ГО «УЦЄП» ЯК
АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ»
тривалість проекту:
— 22 січня 2018 року – 22 червня 2018 року
— 12 вересня 2018 року – 20 жовтня 2020 року
Проект впроваджується в межах проекту
«Ініціатива з розвитку аналітичних центрів»
(Think Tank Development Initiative), який виконує
міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві
з Ініціативою відкритого суспільства для Європи
(OSIFE) за фінансової підтримки Посольства
Швеції в Україні.
Проект 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 проектами 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 проекту:
• підвищили ефективність врядування
організацією – посилили роль Правління
як наглядового і стратегічного органу та
розширили склад Загальних Зборів;
• розробили стратегічний план організації на
2018 – 2020 роки;
• сформулювали нові місію і бачення розвитку
організації та визначили чотири основні
напрямки діяльності: «Інституційний
розвиток», «Моніторинг та адвокація
виконання Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС», «Просування проєвропейських реформ
в регіонах» і «Зовнішня комунікація з країнамичленами ЄС»;
• розробили комунікаційну стратегію на 20182020 рр.;
• запровадили практику зовнішнього
рецензування аналітичних продуктів;
• впровадили низку управлінських та фінансових
процедур і політик.
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От рима не
фіна нс ува ння

Донор

Розмір внеску донора
(грн.)

Відсоток внеску
донора

Проект МАТРА Посольства Королівства
Нідерландів в Україні

2 187 634,00

51,42 %

Інтерньюс Нетворк

262 601,29

6,17 %

Центр європейських студій ім. Вілфреда
Мартенса

75 076,34

1,76 %

Міністерство закордонних справ
Великобританії

406 770,30

9,57 %

Проект ЄС «Підтримка сільського
господарства та реалізації продовольчої
політики»

214 101,02

5,03 %

Представництво Фонду Конрада
Аденауера в Україні

196 000,00

4,60 %

Міжнародний фонд «Відродження»

790 535,16

18,59 %

Міжнародний фонд «Відродження»,
проект «Громадська синергія»

121 567,51

2,86 %

ЗАГАЛОМ

4 254 285,62

100,00 %

