
 

   

 
СЕО – допомога громадам 

 
Опитування! 

 
В рамках ініціативи «СЕО стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого 
розвитку» ми проводимо опитування щодо проведення СЕО регіональних стратегій 
розвитку громад. Ми сподіваємось, що зможемо показати, як можна застосувати СЕО для 
ефективного планування та стратегування, для розумного розвитку територій та громад. А 
ваші відповіді та подальші консультації допоможуть всім нам зрозуміти, чому цей дієвий 
демократичний інструмент, затверджений законодавством України, поки що не 
використовується належним чином на регіональному та місцевому рівні, і що треба робити 
для його корисного застосування. Наші з вами рекомендації та висновки мають взяти до 
уваги державні структури та консультаційні інституції, всі зацікавлені організації, що 
сприятиме впровадженню національної екологічної політики та принципів сталого 
розвитку в регіонах України. 
Просимо долучатися всіх небайдужих – заповніть, будь ласка, опитувальник за посиланням 
https://forms.gle/FXEwiBUrDDDL4LTR6. 
 
З повагою, 
учасники Робочої групи 3 Української національної платформи Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства 

Національний екоцентр України 
МБО «Екологія. Право. Людина» 
МБО «Зелене досьє» 

 
 
 
Ініціатива «СЕО стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого розвитку» 
впроваджується в  рамках проєкту «Підтримка діяльності Української національної платформи 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 2021-2023». 
 
Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 
(http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює 
українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства (ФГС СхП). 
Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) - унікальна 
багаторівнева регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування 
європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах 
Східного партнерства - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи 
громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, 
підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі 
та фундаментальних свобод. ФГС СхП - це позапартійна доброчесна неурядова організація. 
Контактна інформація 

Українська національна платформа  
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

eap-csf.org.ua 
unp.eap@gmail.com 

www.facebook.com/unp.eap.csf  
Міжнародна благодійна організація  

«Інформаційний центр «Зелене досьє» 
greendossier@gmail.com 

www.dossier.org.ua 
https://www.facebook.com/GreenDossier 
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