
 

ЗАЯВА 

громадських рад при центральних органах влади України  
 
       23-24 червня 2022 року Європейська Рада розглядатиме питання про надання 
Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу (далі - ЄС). 
        Для ЄС - це шанс і нагода у важкий період російської агресії довести підтримку і 
солідарність з Україною, яка воює за свій європейський вибір. 
     Для України, з одного боку, статус кандидата в члени ЄС кладе край стратегічній 
невизначеності у відносинах з ЄС та є додатковим імпульсом для внутрішніх 
трансформацій і вагомим морально-політичним стимулом для громадян, які відстоюють 
свою свободу та європейське майбутнє.  
   Питання щодо кандидатського статусу України має насамперед політико-
безпековий характер, йдеться про політичну волю і рішучість лідерів ЄС спільно з 
Україною протистояти російській агресії, яка несе загрозу всій Європі. Українська армія 
тривалий час тримає оборону східного флангу ЄС, прийнявши на себе удар всієї воєнної 
потуги країни-агресора.  

Іншим аргументом на користь України є майже 30-річний досвід руху до ЄС, в 
контексті якого Україна пройшла складні випробування і досягла високого рівня 
інтеграції з європейськими країнами в різних сферах. Підтвердженням цього є успішна 
імплементація масштабної Угоди про асоціацію Україна-ЄС і прагнення України 
поглиблювати інтеграцію з ЄС в усіх сферах. 
          Змушені констатувати, що ситуація з членством  України в ЄС, на жаль, залишається 
невизначеною через  суперечливу і вичікувальну позицію лідерів деяких 
західноєвропейських країн. Водночас пропонуються неприйнятні  для України 
альтернативні членству формати співробітництва.  
 Громадські ради при центральних органах влади України, які, відповідно до 
законодавства, є консультативно-дорадчими органами і забезпечують участь 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики, формуються з провідних 
інститутів громадянського суспільства і обираються шляхом рейтингового голосування 
з числа кандидатів. 

Члени громадських рад центральних органів влади  спрямовують свої зусилля на 
просування ідеї надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і закликають 
європейські експертні кола активізувати роботу в цьому напрямі.   

Вважаємо, що невирішення (відкладення) питання кандидатського статусу для 
України буде критичною помилкою ЄС, яка матиме незворотні наслідки через: 

• активізацію дії країни-агресора, яка сприйматиме таке рішення як 
«поразку» Європи і «успіх спеціальної операції» в Україні; 

• дискредитацію східної політики ЄС; 
• розчарування  українського суспільства, яке виборює право бути 

частиною Європи; 
• посилення внутрішніх розбіжностей в ЄС.  

     Звертаємо увагу на сприятливу для України динаміку суспільно-політичних настроїв 
в Європі, зокрема, помітні проукраїнські зміни у громадській свідомості, позиціях 
політичних сил, бізнесу, експертних кіл тощо. Україні  саме зараз потрібна потужна 
підтримка і консолідована позиція держав-членів ЄС, Європарламенту, солідарність 
міжнародних інституцій і провідних держав світу.  

Наша заява адресована до всіх, від кого залежить надання Україні статусу 
“кандидат у члени ЄС”, просимо всіх лідерів ЄС враховувати її при розгляді питання.  
           
  

 



Громадська рада при Міністерстві  закордонних справ України 

Громадська рада при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України 

Громадська рада при Міністерстві молоді та спорту України  

Громадська рада при Міністерстві оборони України 

Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України 

Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України 

Громадська рада при Міністерстві фінансів України 

Громадська рада при Міністерстві юстиції України 

Громадська рада при Державній казначейській службі України  

 
STATEMENT 

of public councils under central authorities of Ukraine 

        

On June 23-24, 2022, 

the European Council will consider the granting Ukraine the candidate status for accession to 

the European Union (EU). 

  

For the EU, this is a 

chance and an opportunity to prove its support and solidarity with Ukraine, 

which is fighting for its European choice while Russian aggression (invasion). 

  

For Ukraine, on the one hand, the EU 

candidate status puts an end to the strategic uncertainty in relations with the EU and, 

on the other hand, is an additional impetus for internal transformations and a 

significant moral and political stimulus for citizens who defend their freedom and European f

uture.  

       

The EU candidate status is of primarily political and security character. 

It is about the political will and determination of the EU 

leaders together with Ukraine to resist Russian aggression, which poses a 

threat to the whole Europe. The Ukrainian army for a 

long time defends the Eastern flank of the EU, 

taking the blow of the aggressor country&apos;s military power.  

  

Almost 30 years of experience track towards the EU 

is an another argument in favor of Ukraine, 

in the context of which Ukraine has passed difficult tests and achieved a 

high level of integration with European countries in numerous fields. 

This is confirmed by the successful implementation of the large-scale Ukraine-EU 

Association Agreement and Ukraine&apos;s desire to deepen its integration with the EU 

in all areas. 

  

We are forced to state that the situation with Ukraine&apos;s membership in the EU 

remains unfortunately uncertain due to the contradictory and waiting position of the leaders 



of some Western European countries. At the same time, 

the alternative formats of cooperation, that are offered, are unacceptable. 

  

Due to the Ukrainian law, 

public councils under central authorities of Ukraine are advisory bodies and ensure public par

ticipation in the formation and implementation of public policy. 

They are formed from leading civil society institutions and elected by rating vote from a 

number of candidates. 

  

Members of public councils under central authorities direct their efforts to promote the idea o

f granting Ukraine the status of a candidate for the EU 

membership and call on European expert circles to intensify their work in this direction.          

We believe that failure to resolve (postpone) the issue of candidate status for Ukraine will be 

a crucial mistake of the EU, which will have irreversible consequences due to:  

- intensifying the actions of the aggressor country, which will perceive such a 

decision as the "defeat" of Europe and the "success of the special operation" in Ukraine; 

- discrediting the EU&apos;s eastern policy; 

- disappointment of Ukrainian society, 

which is fighting for the right to be the part of Europe; 

- increasing internal differences in the EU. 

  

We draw attention to the favorable dynamics for Ukraine, 

namely of social and political moods in Europe, noticeable pro-

Ukrainian changes in public consciousness, positions of political forces, business, 

expert circles etc. Ukraine needs the strong support and consolidated position of the EU 

member states, 

the European Parliament as well as the solidarity of international institutions and the world&

apos;s leading states. 

  

Our statement is addressed to all those from whom is depended granting Ukraine the s

tatus of a candidate for the EU membership. We call on all the EU 

leaders to take it into account when considering the issue. 

  

  

Public Council at the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine 

Public Council at the Ministry of  of Ecology and Natural Resources of Ukraine 

Public Council at the Ministry of Youth and Sports of Ukraine 

Public Council at the Ministry of Defense of Ukraine 

Public Council at the Ministry of Education and Science of Ukraine 

Public Council at the Ministry of Social Policy of Ukraine 

Public Council at the Ministry of Finance of Ukraine 

Public Council at the Ministry of Justice of Ukraine 

Public Council at the State Treasury of Ukraine 

 


