
Міжнародна громадська організація

Європейська Медіа Платформа

Інформаційна довідка

мНУО “Європейська Медіа Платформа” (ЄМП) зареєстрована 
Міністерством юстиції України 19 квітня 2010 року (копія свідоцтва 
додається).

01033, м. Київ, вул. Жилянська, 45, оф. 138
Електрона пошта: info@eump.org
контактний телефон +38 (050) 3532911.

Засновниками ЄМП є:
Ханне Северінсен
Ольга Большакова
Ігор Когут
Володимир Мостовий
Оксана Приходько

Організація має осередки в 19 областях України, в Данії та Вірменії.

Згідно зі Статутом (копія додається), органами правління є:

- Загальна Асамблея Організації;
- Опікунська Рада (у складі Ханне Северінсен, Ольги Большакової, Ігоря 
Когута, Володимира Мостового, Оксани Приходько);
- Правління Організації (у складі Оксани Приходько, Катерини 
М'ясникової,
Олександра Віннікова);
- Ревізійна комісія (у складі Ольги Большакової, Володимира 
Мостового, Ігоря
Когута).

Президент ЄМП — Ханне Северінсен;

Директор та Голова правління — Оксана Приходько.

Основні напрями діяльності:

- підготовка аналітичних документів та Policy Paper з питань 
інформаційного



суспільства, кібербезпеки, захисту персональних даних, управління 
Інтернетом тощо;
- проведення круглих столів, конференцій у Верховній Раді України (з 
питань
інформаційного суспільства, кібербезпеки, захисту персональних даних, 
управління Інтернетом тощо);
- організація та спів-організація Форумів з управління інтернетом, Медіа 
за
інформаційне суспільство, тощо;
- участь в роботі РГ6 Української сторони Платформи Громадянського 
суспільства Україна — ЄС;
- участь в роботі Громадських рад при профільних державних установах
(Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення, 
Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, 
Державному агентстві з електронного урядування);
- організація круглих столів при профільних держустановах (з питань 
інформаційного суспільства, кібербезпеки, захисту персональних даних, 
управління Інтернетом тощо);
- переклад найважливіших документів Ради Європи, Євросоюзу та інших
міжнародних організацій в сфері кібербезпеки, управління Інтернетом, 
медіа та
інформаційного суспільства;
- участь в розробці та лобіюванні законодавчих ініціатив та регуляторних 
актів;
- участь в діяльності глобального Форуму з управління Інтернетом, 
ICANN, WSIS тощо;
- розробка інформаційної кампанії в медіа на підтримку інтеграції України 
в
європейське та світове інформаційне суспільство.

Інформація про діяльність мНУО “Європейська Медіа Платформа”

2019:

січень – червень – виконання проекту “Інтеграція України в Єдиний 
Цифровий ринок Європи: перетворення перешкод на вікна можливостей” 
(за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 
“Відродження” в рамках проекту Громадської Синергії та під егідою 
Української сторони Платформи Громадянського суспільства україна – 
ЄС);

Січень – лютий – підготовка перекладів українською Європейського 
Кодексу електронних комунікацій та Регламенту ЄС щодо BEREC;
розробка анкети та проведення опитування стейкхолдерів;



Березень – узгодження українського перекладу термінології 
Європейського Кодексу електронних комунікацій (за участі основних 
українських стейкхолдерів);

Квітень – травень – редагування перекладів, напрацювання 
рекомендацій по імплементації Європейського Кодексу електронних 
комунікацій в українське законодавство;

7 червня – проведення круглого столу в приміщенні Дипломатичної 
академії України, присвяченого підведенню підсумків виконання проекту, 
ухвалення Резолюції круглого столу;

Червень – підготовка звітності по проекту;

16 – 21 червня – участь в роботі Європейського Діалогу з управління 
Інтернетом (Гаага, Нідерланди);
21 червня – участь в роботі Групи на високому рівні Європейської Комісії 
з питань управління Інтернетом (Гаага, Нідерланди);

травень – вересень – підготовка до проведення Десятого Українського 
Форуму з управління Інтернетом та Другого Молодіжного Українського 
Форуму з управління Інтернетом;

23 вересня – Десятий Український Форум з управління Інтернетом, 
модерування секції “Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку 
Європи” та заключного пленарного засідання “Співпраця стейкхолдерів в 
епоху цифрових технологій (обговорення доповіді групи високого рівня 
ООН по цифровому співробітництву)”
24-25 вересня – участь в Днях RIPE NCC в Києві;
26 вересня – Другий Молодіжний Український Форум з управління 
Інтернетом;

вересень – лютий 2020 – участь в робочій групі при Комітеті ВРУ з питань 
цифрової трансформації з розробки законопроекту про електронні 
комунікації;

2 – 7 листопада – участь в роботі 66-ї конференції ICANN та ATLAS-III 
(Монреаль, Канада);

25 листопада – участь в Молодіжному Саміті з питань управління 
Інтернетом (Валерія Дубицька – делегат Саміту) (Берлін, Німеччина);
25 – 29 листопада – участь Чотирнадцятому Форумі з управління 
Інтернетом (Берлін, Німеччина).



2018:
вересень — підготовка Першого Молодіжного Українського Форуму з 
управління Інтернетом (27 вересня) та Дев’ятого Українського Форуму з 
управління Інтернетом (28 вересня)
серпень — участь в роботі шести Робочих груп в рамках Координаційної 
Ради з
питань розвитку цифрової економіки та суспільства України, участь в 
підготовці пропозицій до засідання Координаційної Ради під 
головуванням віце-прем’єр міністра України Степана Кубіва
червень — співорганізація та участь в серії круглих столів в рамках 
проекту «Посилення участі громадськості у створенні та імплементації 
цифрового порядку денного України та гармонізації цифрових ринків з 
ЄС та країнами СхП», що реалізується в рамках регрантінгу “Громадської 
Синергії” за кошти Міжнародного Фонду “Відродження”, підготовка 
резолюцій круглих столів, участь в підготовці аналітичних матеріалів 3-5 
червня — участь в організації та проведенні Європейського Діалогу з 
управління Інтернетом (Тбілісі, Грузія) 
22 травня — організація та проведення (за підтримки проекту 
“Громадської синергії” за кошти Міжнародного Фонду “Відродження”) 
конференції у Верховній Раді України (за підтримки Комітету ВРУ з 
питань євроінтеграції та за участі депутата ЄвроПарламенту Міхала Боні 
і представника ЄвроКомісії Танела Танга)
презентація Policy Paper “Якою має бути Дорожня карта з наближення 
законодавства України до законодавства ЄС у сфері телекомунікацій 
(електронних комунікацій)? (проект реалізовано в рамках регрантінгу 
“Громадської Синергії”, що фінансується Міжнародним Фондом 
“Відродження”)
презентація результатів дослідження “Кібербезпека очима української 
молоді” (проект реалізовано за підтримки Counterpart International в 
рамках регрантінгу USAID)

2017:

грудень — особиста участь в роботі глобального Форуму з управління 
Інтернетом (Женева, Швейцарія), організація Київського терміналу 
дистанційної участі української молоді в цьому заході
грудень — участь в підготовці Policy Paper “Пропозиції до політики щодо 
реформування сфери кібербезпеки в Україні” (на замовлення 
Лабораторії законодавчих ініціатив)
6 жовтня — участь в організації та проведенні Восьмого Українського 
Форуму з
управління Інтернетом
5 жовтня - організація та проведення підготовчої зустрічі Першого 
Українського



Молодіжного Форуму з управління Інтернетом
червень — участь в організації та проведенні Європейського Діалогу з 
управління Інтернетом (Таллін, Естонія)

2016:

7 лютого — круглий стіл за підтримки Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації та Державного агентства з е-урядування, 
присвячений
панєвропейскій ініціативі День Безпечнішого Інтернету (Safer Internet 
Day) за участі експертів НАТО.
10 березня — Київський термінал дистанційної участі в 55-й конференції 
ICANN.
19 квітня — круглий стіл за підтримки Державного агентства з е-
урядування “Національні інтереси України в системі глобального 
управління Інтернетом” за
участі віце-президента ICANN Майкла Якушева.
22 квітня — презентація результатів дослідження “Екосистема управління 
Інтернетом в країнах Південно-Східної Європи” в рамках Другого 
СхідноЄвропейського Діалогу з управління Інтернетом (SEEDIG, 
Бєлград).
8 червня — участь в обговоренні проекту Європейської Комісії щодо 
Глобальної Обсерваторії з управління Інтернетом (GIPO, Брюссель)
9-10 червня — участь в роботі Європейського Діалогу з управління 
Інтернетом
(EuroDIG, Брюссель).
27-30 червня — участь в роботі 56-ї конференції ICANN (Гельсінкі).
15 жовтня — презентація дослідження щодо розуміння українськими 
стейкхолдерами своїх специфічних ролей під час Сьомого Українського 
Форуму з управління Інтернетом.
1-2 грудня — участь в Першому Східно-Європейському DNS-Форумі.
Грудень — січень 2017 — підготовка експертизи українського 
законодавства в сфері кібербезпеки на предмет відповідності до 
Конвенції Ради Європи з кіберзлочинності та Стратегії України з 
кібербезпеки

2015:

28 квітня — проведення круглого столу, присвяченого презентації 
Європейського та Південно-Східного Європейського Діалогу з управління 
Інтернетом (EuroDIG&SEEuroDIG). Співорганізатори - Державне 
агентство з електронного урядування, Робоча група з розробки урядової 
політики у сфері розвитку електронного урядування при Віце-Прем’єр-
Міністрові України, Міжнародний Фонд “Відродження”. Ініціатор 



проведення презентації – міжнародна громадська організація 
„Європейська Медіа Платформа”
30 вересня — участь в роботі Шостого Українського Форуму з управління 
Інтернетом (в якості члена Організаційного Комітету). Цей захід 
присвячений обговоренню найбільш важливих проблем розвитку 
управління Інтернетом в Україні через багатосторонній діалог, а також 
сприяння розвитку партнерських відносин задля координації 
зацікавлених сторін для кращого і найбільш збалансованого розвитку 
Інтернету в інтересах громадян України;
15 жовтня — круглий стіл «Глобальне управління Інтернет і позиція 
України». Зустріч була присвячена обговоренню і затвердженню 
офіційної позиції України з основних питань управління Інтернетом, які 
обговорюються на глобальному рівні. В першу чергу це включає в себе 
54-у Конференцію Інтернет-корпорація з присвоєння імен і номерів 
(ICANN, яка починається в Дубліні 18 жовтня), другий раунд консультацій 
з огляду Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного 
суспільства (WSIS + 10 огляд, 20 -21 жовтня, Нью-Йорк) і 10-й Всесвітній 
форум з управління Інтернетом (Бразилія, 10-13 листопада). Захід 
відбувся за ініціативи мНУО “Європейська Медіа Платформа” та за 
підтримки Державного агентства з питань електронного урядування 
України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України та Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку 
та інформатизації;
4 грудня 2015 року — участь в 5-й конференції Uadom, презентація 
доповіді “П'ять років розмов про мультистейкхолдеризм. Що змінилося?”

Проекти, що реалізовані (або реалізуються) за підтримки Міжнародного 
Фонду “Відродження” (в рамках регрантінгу “Громадської Синергії”):
- співорганізація та участь в серії круглих столів в рамках проекту 
«Посилення участі громадськості у створенні та імплементації цифрового 
порядку денного України та гармонізації цифрових ринків з ЄС та 
країнами СхП», що реалізується в рамках регрантінгу “Громадської 
Синергії” за кошти Міжнародного Фонду “Відродження”, підготовка 
резолюцій круглих столів, участь в підготовці аналітичних матеріалів
- організація та проведення (за підтримки проекту “Громадської синергії” 
за кошти Міжнародного Фонду “Відродження”) конференції у Верховній 
Раді України (за підтримки Комітету ВРУ з питань євроінтеграції та за 
участі депутата ЄвроПарламенту Міхала Боні і представника ЄвроКомісії 
Танела Танга)
- презентація Policy Paper “Якою має бути Дорожня карта з наближення 
законодавства України до законодавства ЄС у сфері телекомунікацій 
(електронних комунікацій)? (проект реалізовано в рамках регрантінгу  
“Громадської Синергії”, що фінансується Міжнародним Фондом 
“Відродження”)



Жодних боргів перед Міжнародним Фондом “Відродження” ЄМП та 
особисто Оксана Приходько не мають.

Змістовний та фінансовий звіт ЄМП за 2017 рік знаходяться за 
посиланням:


