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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗІ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ 
ДУНАЙСЬКОГО ФОРУМУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
 

3 березня 2014 р. 
 
 

Місце проведення: м. Одеса, вул. Гаршина, 3, конференц-зал готелю «Vele Rosse»  
 

ЗВІТ 
 

В зустрічі зі створення Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства 
взяли участь 28 представників громадянського суспільства. 
 
Основної метою зустрічі було створення Української мережі Дунайського форуму громадського 
суспільства. 
 
В ході роботи були представлені для обговорення Концепція мережі та Стратегія комунікації 
Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства.  
 
Ігор Студенніков привітав учасників зустрічі та розповів про важливість створення Української 
мережі ДФГС. 
Штефан Лютгенау подякував за організацію зустрічі, за ініціативу створення Української 
мережі ДФГС, учасникам за присутність. Надав інформацію про Дунайський форум 
громадянського суспільства. 
Ігор Студенніков презентував Концепцію мережі. Всі учасники були згодні щодо структури 
документу. 

Обговорення Концепції мережі: 
Ігор Студенніков пропонував не створювати юридичну особу, бо це несе певні фінансові та 
організаційні зобов’язання, які поки що мабуть ніхто не готовий взяти на себе. Кількість 
учасників не обмежена, запланований мінімум – 10. Також І.В.Студенніков акцентував увагу, що 
участь у мережі не надає автоматичного членства в ДФГС, процедура набуття членства ДФГС 
описана в Статуті ДФГС. 
Українська мережа ДФГС має поділяти принципи та засади, на яких ґрунтується ДФГС. 
 
Вимоги до потенційних членів УМ ДФГС 

• Здійснювати активну діяльність на території української частини Дунайського регіону 
щонайменше протягом двох років, які передують заяві про бажання приєднатися до 
мережі. 

Цей критерій свідчитиме про те, що організація дійсно працює. 
• Мати досвід налагодження співпраці між громадянським суспільством та органами 

влади різних рівнів. 
Леся Лойко запропонувала виключити слово «налагодження» та залишити «досвід співпраці», 
бо процес налагодження не свідчить при досягнення результатів. 

• Мати досвід реалізації проектів та програм або діяльності в сферах, які віднесені до 
пріоритетних напрямків Дунайської стратегії. 

• Бути фінансово стабільними. 



Захід проводиться за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проекту «Посилення ролі 
громадянського суспільства у сприянні Уряду в процесі реалізації Стратегії ЄС для Дунайського 
регіону» та Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту 
«Сприяння створенню української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства» 

 

2

Потрібні певні ресурси: людські, матеріальні, тощо. Мова не йде про встановлення певного 
обігу, але має бути стабільність в забезпеченні людськими ресурсами, підтримка комунікації. 
Крім того, необхідно час від часу проводити зустрічі, але важко знайти грантодавця для 
проведення окремих зустрічей. 

• Не брати участі у будь-яких протизаконних діях, в тому числі у корупційних схемах та 
відмиванні коштів, отриманих протиправним шляхом, у пропаганді ксенофобії, 
міжетнічної ворожнечі та дискримінації прав та гідності людини на підставі будь-яких 
ознак (расової, національної, гендерної, сексуальної тощо). 

• Не брати безпосередньої участі у діяльності політичних партій та об’єднань, які діють в 
Україні, та діяльності їхніх місцевих осередків, які діють в українській частині 
Дунайського регіону. Разом з тим, бути здатними до діалогу з різними політичними 
силами з метою привернення їхньої уваги до Дунайської стратегії як інструменту 
сталого розвитку української частини Дунайського регіону та покрашення якості життя 
його мешканців. 

Неправильно перетворювати мережу в інструмент політичних сил. Ми не маємо бути 
політичним рупором політичної партії. 
 

Діяльність мережі 
Леся Лойко: Чи є інші місцеві мережі, подібні до Української мережі? 
Штефан Лютгенау: Загальна відповідь – ні. В ДФГС немає. В ДФГС немає відокремленості 
по національній належності, тому в цьому не виникало потреби. Форум було засновано на 
партнерстві в регіональній, але не адміністративно територіальній приналежності. Але ДФГС не 
може не помічати проблем, з якими зустрічаються окремі країни, тому з'являється необхідність 
створення національних платформ. 

• Постійний обмін інформацією між членами мережі з питань, що стосуються розвитку 
української частини Дунайського регіону в контексті реалізації Дунайської стратегії. 

• Експертна допомога один одному в процесі реалізації проектів та програм розвитку в 
українській частині Дунайського регіону. 

• Надання консультаційної допомоги органам влади різних рівнів з питань участі в 
реалізації Дунайської стратегії та її втілення в українській частині Дунайського регіону. 

• Налагодження співпраці з різними акторами, які залучені до реалізації Дунайської 
стратегії в інших країнах Дунайського регіону, в тому числі з подібними організаціями 
громадянського суспільства. 

• Організація та проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, 
прес-конференцій тощо) з актуальних питань розвитку української частини Дунайського 
регіону та реалізації Дунайської стратегії. 

• Розповсюдження інформації про Дунайську стратегію та стан її реалізації в Україні. 
Просування розуміння того, що Дунайська стратегія є інструментом сталого розвитку 
української частини Дунайського регіону та покращення якості життя її мешканців. 

Пропозиція: Замінити «інструмент» на «чинник» 
• Здійснення спільних публікацій з питань участі України в реалізації Дунайської стратегії. 

Зараз існує портал "Громадський простір дунайського регіону", що підтримується організацією 
"Екологія – Право - Людина". Його можна використовувати для розміщення інформації щодо 
Української мережі. 

Ігор Студенніков запропонував поки що утриматися від дрібниць, їх можна виправити пізніше, 
а поки в нас немає навіть інформації про кількість організацій, кількість робочих груп тощо. 
Вадим Пилипенко запропонував передавати правління кожні 2 роки, секретаріат зробити в 
Одесі, 
Олег Лукша: мережа має бути горизонтальною, всі керівники організацій мають бути в 
виконавчому комітеті. 
Ігор Студенніков: Пропозиції щодо організаційної структури надсилати письмово. 
Михайло Токар: на Закарпатті багато ромських громадських організацій, їх можна залучати до 
співпраці. 
Олег Лукша: згоден та пропоную залучати до роботи так звані "вразливі групи" 
Ігор Студенніков: Розділ "Фінансові ресурси". 
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Олег Лукша пропонував додати «та інші матеріальні ресурси». Тобто Українська мережа існує 
на основі самофінансування або самозабезпечення. 
Штефан Лютгенау: у відносинах з ДФГС пропоновано зберігати певний порядок 
інформування, але якщо хтось порушить інформаційну схему, то це не буде основою для 
виключення. 
Ще раз наголосив, що представляти Українську мережу на ДФГС мають члени ДФГС. Немає 
ніяких перешкод для того, щоб всі члени Української мережі з часом стали повноцінними 
членами ДФГС. 
Леся Лойко: Запропонувала у розділі "Відносини з ДФГС" у фразі "Українська мережа 
Дунайського форуму громадянського суспільства не може робити жодних заяв від імені ДФГС, 
якщо вони не були попередньо погоджені з керівними органами ДФГС." замінити слово «заяв» 
на «виступів» 
Світлана Вінокурова: Як будуть прийматися нові члени? Як це буде розглядатися та ким? 
Необхідно встановити механізм. 
Ігор Студенніков: Ці моменти необхідно враховувати, але це можна вирішити після створення 
Української мережі. 
Олег Лукша – Пропоную наступний механізм: потенційний член знайомиться з критеріями, 
яким мають відповідати члени, а потім він декларує, що відповідає всім вимогам (як в Rotary 
клубах). 
 
Штефан Лютгенау представив інформацію щодо Третього щорічного форуму Дунайської 
стратегії ЄС, що відбудеться 26-27 червня 2014 року, та Заходу громадянського суспільства 
"Участь в Дунайській стратегії" 25 червня 2014 року. 
 
Даніела Стойковіч презентувала проект Стратегії Комунікації Української мережі Дунайського 
форуму громадянського суспільства. 
 
Обговорення виконавчої структури Української мережі ДФГС 
Штефан Лютгенау зауважив, що важливо розуміти яка організація яку роботу виконує. 
Даніела Стойковіч запропонувала підготувати лист опитування, який допоможе оцінити які 
канали зв’язку найбільш зручні та найчастіше використовуються. Також в результаті такого 
опитування є можливість оцінити комунікативні можливості кожної організації. 
Наталія Носа розповіла про систему, що вони використовують для комунікації. 
І.В. Студенніков пропонував передати обов’язки Секретаріату Української мережі ДФГС 
громадській організації "Центр регіональних досліджень" поки узгоджується структура. Також 
структура має певну самостійність та самоврядність, тому звітність Центру регіональних 
досліджень перед ДФГС не пов’язані із функціонуванням Української мережі. 
Вадим Пилипенко: пропонував погодити не структуру, а підтвердити статут або положення. 
Документи можна додавати та узгоджувати. А, наприклад, до 31 березня узгодити та прийняти 
статут або документ. 
Юрій Мельник : чи має бути розроблено форму заяви на участь? 
Ігорь Студенніков : так, має бути певна заявка. Заява має бути у вільному доступі, можливо 
розробити онлайн-форму. 
 
В результаті обговорення були досягнуті наступні домовленості: 
 
1 Центр регіональних досліджень вносить обговорені зміни в Концепцію мережі, та поширює серед 
учасників. 

2 Олег Лукша та Вадим Пилипенко вносять пропозиції до розділу "Координація" для Концепції 
мережі. 

3 Центр регіональних досліджень поширює пропоновані варіанти розділу "Координація" серед 
учасників. 

4 Угодити та прийняти документи, що необхідні для функціонування Української мережі ДФГС до 31 
березня 

5 Функції Секретаріату тимчасово на себе приймає ГО "Центр регіональних досліджень" 
 


