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Зараз дивний час, щоб озирнутися назад. Пандемія COVID-19, 
що нинішнього року охопила весь світ, змусила багатьох із нас 
переглянути свої пріоритети, підходи в роботі та 
мобілізуватись для нових відповідей на нові виклики.

ТТа озираючись назад, у рік 2019-й, ми як відповідальна та 
підзвітна організація запитуємо себе, чи досягли ми 
поставлених завдань, чи наша робота допомогла у вирішенні 
чи запобіганню проблем, чи винесені нами уроки будуть 
корисними у році 2020?

ММета щорічного звіту - переглянути взаємозв’язок між нашими 
діями та нашим впливом. Наша місія узгоджується з Ціллю 
сталого розвитку 16 та конкретно її підціллю 16.3 - сприяти 
верховенству права на національному та міжнародному 
рівнях і забезпечити всім рівний доступ до правосуддя.

ООтже, чи наближали наші дії у 2019 році наші цілі? Сторінок 
цього звіту, очевидно, забракне, щоб поділитися з вами всіма 
деталями, але ви точно знайдете тут найсуттєвіші речі та 
висновки.

  

ВСТУПНЕ СЛОВО 
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2019 рік для Мережі правового розвитку став роком 
відчутного зміцнення нашого експертного потенціалу, що 
знайшло практичне втілення у низці досліджень у сфері 
доступу до правосуддя: це вивчення фактичного шляху до 
вирішення правових проблем на Сході України, моніторинг 
якості роботи судів, аналіз виконання Україною 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та 
інші.інші.

Ми ділилися своєю експертизою з мешканцями українських 
громад та нашими колегами з інших країн для спільного 
пошуку рішень, які, спираючись на об’єктивні докази, 
вдосконалюють доступ людей до правосуддя.

Пам’ятаючи про те, що багато правової допомоги не буває, а 
запит на неї у суспільстві лише зростає, наші членські 
організації, часто спираючись лише на ентузіазм своїх 
правників, продовжували безоплатно консультувати, 
здійснювати правопросвітницьку діяльність. Ми системно 
підтримували роботу єдиного в Україні онлайн чату 
правового консультування, що  набуло відчутної актуальності 
у нинішньому у нинішньому карантинному році, коли надзвичайно зріс 
попит на дистанційні інструменти роботи.
 
Ми усвідомлюємо, що сила ланцюга визначається силою його 
найслабшої ланки. Криза 2020 року не залишає сумнівів у 
тому, що лише сильні і самозарадні організації здатні 
ефективно протистояти її викликам. Тому наші напрацювання 
попередніх років у сфері посилення організаційної 
спроможності і стійкості членів спілки не втрачають своєї 
актуальності й сьогодні. 
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2019 рік багато чому нас навчив і посилив, але це надбання не 
сталося би без вас: наших партнерських організацій, наших 
донорів, наших прихильників і критиків. Дякуємо, що були 
поруч. Ми й надалі будемо наполегливо працювати, щоб 
справджувати вашу довіру та підтримку. Ми сподіваємось, що 
ви знаєте, наскільки ви важливі для нас, допомагаючи 
досягати справедливості для всіх.

БаБажаючи приємного читання, також заохочую ваш зворотній 
зв'язок про враження та думки, які дуже для нас важливі!

Щиро,

Євген ПОЛТЕНКО

Виконавчий директор Мережі правового розвитку
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  Дослідження правових проблем та потреб у 6 громадах. 
Результати цих досліджень дозволять громадам розробити та 
впровадити програми доступу до правосуддя для своїх 
мешканців, спираючись на інформацію про їх реальні потреби.

    Фактичний шлях до правосуддя тих людей, які 
встановлюють юридичні факти народження та смерті на 
непідконтрольних уряду України територіях, добиваються 
компенсації за зруйноване внаслідок бойових дій житло, стали 
жертвами домашнього насильства, підтверджують свій 
трудовий стаж, з’ясували експерти МПР у рамках 
дослідження, яке тривало на Сході України. Вони дослідили, 
чим чим цей шлях відрізняється від того, що закріплений у 
законодавстві, та запропонували можливі розв’язання 
виявлених проблем. 

  Моніторинг прозорості та доступності судів Полтавської, 
Харківської та Чернівецької областей, проведений Мережею, 
допоміг проаналізувати ті аспекти роботи судів, які 
потребують вдосконалення. Врахування розроблених за 
результатами рекомендацій сприятиме вдосконалення 
надання послуг  судами та підвищенню довіри людей до 
судової влади.

    Мережа правового розвитку стала однією з перших 
українських організацій, яка пропілотувала у наших реаліях 
модель Громадського центру правосуддя. Це своєрідне 
«єдине вікно» доступу людей до правосуддя, адміністративних 
та соціальних послуг, альтернативного вирішення спорів. 

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ
У 2019 РОЦІ
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  Вперше тіньовий (альтернативний) звіт про виконання 
Україною Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права підготувала коаліція організацій, які 
працюють “в полях” – Мережа хабів громадянського 
суспільства та Мережа правового розвитку. Для 
конструктивного діалогу з державою та місцевим 
самоврядуванням експерти двох мереж дослідили 
пропроблематику та аргументували рекомендації щодо захисту 
прав внутрішньо переміщених осіб, ромів, людей, які 
знаходяться в місцях позбавлення волі, дітей та осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми. Висновки звіту в тому 
числі сприяли розширенню виборчих права внутрішньо 
переміщених осіб, зокрема на місцевих виборах.

  Мережа правового розвитку стала однією із 
співзасновниць Української школи практичних знань з 
питань доступу до правосуддя. Мета створення школи – 
побудова системи безперервного практичного навчання 
представників організацій, діяльність яких спрямована на 
посилення правової спроможності громадян, місцевих 
громад та вразливих спільнот. 

    Спільно з Центром прав людини ZMINA Мержа правового 
розвитку організувала як на регіональному, так і на 
національному рівнях серію адвокаційних зустрічей щодо 
необхідності реформування системи «прописки». 
Спрощення системи реєстрації місця проживання буде 
корисною як мобільним громадянам, так і тим, хто постійно 
мешкає у своїй громаді.

    Вже вчетверте відбувся зовнішній моніторинг 
організаційної спроможності організацій-учасниць Мережі. 
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Його результати підтвердили ефективність механізмів 
мережевої взаємодії, які послідовно впроваджуються в МПР. 
Мережевий індекс організаційної спроможності зріс на 11% (з 
71% у 2018 до 79% - у 2019).

  Річний звіт Мережі правового розвитку вдруге поспіль 
відзначено на Національному конкурсі публічних звітів про 
діяльність організацій громадянського суспільства.

    35000+ осіб отримали правову допомогу від Мережі 
правового розвитку, в її офісах та через єдиний в Україні 
онлайн-чат правового консультування.
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МІСІЯ, БАЧЕННЯ,
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ
Мережа правового розвитку є одним із найбільш дієвих 
громадських об'єднань, що здійснює свою діяльність у сфері 
доступу до правосуддя в Україні. Це спілка організацій 
громадянського суспільства, які розвивають територіальні 
громади через надання безоплатної правової допомоги. 
Спілка почала своє формування у 2009 році під назвою 
«Мережа Центрів правової інформації та консультацій» і на 
сьосьогодні об’єднує 23 організації у 15 регіонах України. Ці 
організації, на базі яких створені офіси Мережі, надають 
населенню базову інформацію з правових питань, активно 
співпрацюють з органами місцевого самоврядування для 
розв‘язання індивідуальних проблем та для захисту 
суспільних інтересів, впроваджують альтернативні засоби 
вирішення конфліктів, розвивають громади та лідерство. 
Щомісяця Щомісяця до офісів Мережі та через її онлайн сервіси за 
правовою допомогою звертаються тисячі людей. Широким є 
спектр правової проблематики, з якою працюють юристи 
Мережі: це і земельні, і трудові, і соціальні, і сімейні справи. 
Велика увага приділяється вирішенню проблем внутрішньо 
переміщених осіб, учасників бойових дій, вразливих верств 
населення.
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МІСІЯ
Ми посилюємо правові можливості, захищаємо права і 
свободи людини, розвиваємо громади.

БАЧЕННЯ
РРозвиток України як демократичної, вільної, 
конкурентоспроможної і безпечної країни, де дотримуються 
права людини, де кожен може реалізувати свій потенціал, 
маючи рівний доступ до можливостей і ресурсів, де панують 
верховенство права і повага до людської гідності. 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ 
РОБОТИ
УУправнення людини, що передбачає формування критичної 
маси людей, які знають свої права, спроможні та вмотивовані 
їх реалізовувати.

Експертно-правова підтримка громад – через створення умов 
для розбудови громад, спроможних вирішувати свої проблеми 
правовим шляхом.

ІнІнституційна спроможність Мережі – розбудова злагодженої 
роботи організацій громадянського суспільства, що діє в 
інтересах громади.
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ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
КОМАНДА

НАГЛЯДОВА РАДА

Євген Полотненко

Олена Орлова Олена Сінчук Валентина
Юдченко

Дамір Лук’яненко

Ольга Саух

Микола Козирев Ірина Федорович Роман
Мартиновський

Олександр
Павліченко

Ніна Гаєвська
менеджерка
з комунікацій

Дар’я Фрінд
ассистентка
фінансового
менеджера

редакторка сайту менеджерка з
організаційного
розвитку

системний
адміністратор

член Наглядової
ради член Наглядової

ради
член Наглядової

ради

членкиня
 Наглядової ради

програмна
асистентка

фінансова
менеджерка-бухгалтерка

виконавчий
директор
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ПРАВЛІННЯ

Максим Ільчишен
член Правління

Андрій Місяць
член Правління

Сергій Кошель
член Правління

Віталій Бабика
член Правління

Наталя Бімбірайте
голова Правління

Петро Бурлаченко
член Правління

Михайло Бардин
член Правління
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ЗА ДАНИМИ СИСТЕМИ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ МЕРЕЖІ 
ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ:

ПРАВОВА ДОПОМОГА 

СТАТЬ

ЖІНКИ 57% ЧОЛОВІКИ 43%

Правова допомога, яка була надана членськими організаціями
Мережі правового року (МПР) у 2019 році

Дані, зареєстровані
у системі кейс-менеджменту МПР

Дані, задекларовані у
звітах членських
органіхацій МПР

очно

осіб

5869 6803 511 547 6380 7350
32299 3415 35714

справ осіб справ осіб справ

дистанційно всього очно дистанційно всього

ДЕ МЕШКАЮТЬ

ЯК ДІЗНАЛИСЯ ПРО МПР

МІСТО 73% СЕЛО 27%

ПОРАДА ЗНАЙОМИХ 47% ІНТЕРНЕТ 26% З
О
В
Н
ІШ
Н
Я

Р
Е
К
Л
А
М
А

11
%

ПЕРЕНА-
ПРАВЛЕННЯ

10%

ДРУКОВАНІ
ЗМІ 6%
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ВІК

ОСВІТА

ЗАЙНЯТІСТЬ

до 17 років

18-29 років

30-45 років

46-59 років

60 років і більше

вища 46.3%

неграмотний 0.7%

початкова 0.3%

не працює 50.3%

навчається 0.9%

 працює 48.8%

неповна
середня 0.9%

середня 13.5%

середня
професійна 38.3%

1%

11%

36%

25%

27%
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6.5%Житлово-комунальні проблеми

7.6%Земельні відносини

5.5%Трудові відносини

9.9%Соціальне забезпечення

5.4%Пенсійне забезпечення

17.0%Сімейні

12.1%Спадкові

5.9%Банківські справи

17.2%

13.0%

Інше

Правовідносини
з приводу нерухомості

КАТЕГОРІЇ ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКА СПРАВ ТИП ДОПОМОГИ

колективна
проблема
0.75%

вторинна 
правова
допомога
4.84%

первинна 
правова
допомога
94.49%

медіація
0.46%

фасилітація діалогу 0.21%
проблема
у громаді

0.46%

індивідуальна
проблема
98.79%
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ЩОКВАРТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАДАНОЇ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ:

  Інформаційний дайджест щодо актуальних правових 
питань у громадах за даними Мережі правового розвитку. 
Перше півріччя 2019 року

    Інформаційний дайджест щодо актуальних правових 
питань у громадах за даними Мережі правового розвитку. 
ІІІ квартал 2019 року

  Аналізуємо правову допомогу, надану Мережею 
правового розвитку у IV кварталі 2019 року

https://bit.ly/2Yyn8Lk

http://bit.ly/38HM0Cd

https://bit.ly/2Qqe1b2
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Часто єдиним виходом із ситуації, в якій один із екс-подружжя 
забороняє іншому бачитися з дитиною, стає звернення до 
суду. Прикладом такої справи є випадок із практики 
Сєвєродонецького офісу Мережі правового розвитку.
ККолишня дружина не дозволяє бачитися з сином. З такою 
проблемою до Офісу при громадській організації «Громадська 
платформа» звернувся мешканець Луганщини Василь.  
Пояснив, що він бажає бачитися з дитиною, виховувати її, але 
після розірвання шлюбу син живе з матір’ю, яка не надає 
батькові такої можливості. Домовитися ж мирно з 
екс-дружиною у Василя не виходить.
ЮриЮрист Андрій Павлов вивчив ситуацію та надав консультацію. 

ІСТОРІЇ УСПІХУ

РОЗЛУЧЕННЯ – НЕ ПРИВІД
ІЗОЛЮВАТИ ДИТИНУ ВІД ТАТА

https://bit.ly/3gAMa2B
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Звертаючись до Слов’янського офісу Мережі правового 
розвитку, молоді активісти не знали майже нічого про 
створення та офіційну реєстрацію громадської організації, в 
яку хотіли об’єднатися. Від юристів вони отримали не лише 
консультацію, а й практичну допомогу у підготовці необхідних 
документів.
ДДо Офісу при громадській організації «Агенція 
демократичного розвитку Донбасу» за правовою допомогою 
звернулася місцеві мешканки Наталя та Надія. Дівчата 
пояснили, що хочуть створити молодіжну організацію, яка 
буде займатися моніторингом утилізації побутового сміття. 
 

https://bit.ly/2Qoszb4

МОЛОДІ З ДОНЕЧЧИНИ
ДОПОМОГЛИ СТВОРИТИ
ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ
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Родина з Чернігівщини роками потерпала від дій голови 
сімейства: дружина та неповнолітня донька перенесли 
психологічне та сексуальне насилля. Завдяки взаємодії 
юристів Чернігівського офісу Мережі правового розвитку з 
усіма місцевими суб’єктами національного механізму у сфері 
протидії домашньому насильству у травні 2019-го жінку та 
дівчинку нарешті перемістили у Центр 
соціально-псисоціально-психологічної допомоги, а щодо батька порушили 
кримінальне провадження.
 
Іноді успішними бувають не тільки історії клієнтів, а й 
співпраця між громадською організацією та державними 
установами, говорять юристи Офісу при громадській 
організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав 
людини». 

14 РОКІВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ:
РОДИНУ «ВИЗВОЛИЛИ»
ВІД БАТЬКА-ДИКТАТОРА

https://bit.ly/2YynSQC
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Мешканка Херсонщини мала земельну ділянку площею понад 
6 гектарів. Але у виданому їй акті на право приватної 
власності на землю припустилися помилки: неправильно 
написали прізвище. В результаті право жінки як власниці 
ділянки було порушено: вона не могла ні здати землю в 
оренду, ні продати… Як тепер встановити факт належності 
державного акту на право приватної власності на земельну 
діділянку?
 
З таким питанням вона звернулася до Білозерського офісу 
Мережі правового розвитку при громадській організації 
«Білозерський центр регіонального розвитку».

ДО СУДУ – ЧЕРЕЗ ОДНУ БУКВУ:
КОЛИ В АКТ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ
ЗАКРАЛАСЯ ПОМИЛКА

https://bit.ly/3jbjsqy
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ГРОМАДСЬКІ ЦЕНТРИ
ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
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ПІЛОТУВАННЯ МОДЕЛІ
ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ
ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Мережа правового розвитку стала однією з перших 
українських організацій, яка пілотувала у наших реаліях 
модель Громадського центру правосуддя. Центри є 
своєрідним «єдиним вікном» доступу людей до правосуддя, 
адміністративних та соціальних послуг. Крім надання правової 
допомоги, центри створюють можливості для вирішення 
повсякденних проблем мешканців громади через 
алальтернативне вирішення спорів (медіація), а також через 
побудову діалогових мостів між громадою та владою 
(місцевим самоврядуванням, судами, поліцією). Результати 
дослідження роботи центру у Чугуєві Харківської області 
продемонстрували, що кожна гривня, яка була вкладена у 
організацію та забезпечення його роботи, повернулася 
громаді у співвідношенні 1:4.

https://bit.ly/2CYmAGX
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НЕЗАЛЕЖНИЙ ПРОВАЙДЕР
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
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ПІЛОТУВАННЯ МОДЕЛІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРОВАЙДЕРА
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
В УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДАХ

Мережа правового розвитку – активний учасник робочої 
групи при Міністерстві юстиції України з пілотування моделі 
незалежного провайдера правової допомоги у громадах. 
Очікується, що така модель, крім створення додаткових 
можливостей для управоспроможнення територіальних 
громад, дозволить «децентралізувати» систему надання 
безоплатної правової допомоги та залучити для її 
функціонування функціонування додаткове фінансування. Кінцева мета цієї 
діяльності - створити потужну мережу незалежних 
провайдерів безоплатної правової допомоги по всій Україні, 
які діятимуть на рівні територіальних громад, 
взаємодіятимуть на засадах партнерства з органами місцевої 
влади, провайдерами інших видів послуг, організаціями 
громадянського суспільства та надаватимуть якісні послуги 
правової правової допомоги. Створення нових провайдерів надання 
безоплатної правової допомоги, оптимізація вже існуючих 
надавачів правових послуг, створення відповідного 
конкурентного середовища сприятиме захисту прав та 
законних інтересів громадян, цільовому вирішенню проблем 
окремих громад, оптимізації та раціональному використанню 
публічних фінансових ресурсів.

https://bit.ly/32qUblo



ЗВІТ 201928

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ
ПОТРЕБ І ПРОБЛЕМ
У ГРОМАДАХ
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У 2019 році конкурсний відбір для участі у програмі
пройшли 5 ініціативних груп з таких громад:
  Кремінна (Луганська область)
  Олешин (Хмельницька область)
  Широке (Запорізька область)
  Хмільник (Вінницька область)
    Херсон. 
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Навчально-практична програма “Правоспроможна громада” 
створює унікальну можливість для українських громад 
спланувати, підготувати та провести дослідження правових 
потреб своїх мешканців. Отримані учасниками програми 
знання та результати додатково можуть допомогти: 
    розробити місцеві програми забезпечення доступу до 
правосуддя, а відтак - почати вирішувати правові проблеми 
громад, 
  залучити місцеві та зовнішні ресурси для реалізації цих 
ініціатив, 
  оцінити ефективність від впровадження зусиль з 
управоспроможнення громади.

ПіПідтримати впровадження - як на місцевому, так і на 
центральному рівнях - культури застосування підходу до 
прийняття стратегічних управлінських рішень у сфері 
забезпечення ефективного доступу до правосуддя, що 
заснований на врахуванні результатів досліджень реальних 
правових потреб людей - головна мета програми 
“Правоспроможна громада”.

Програма впровадПрограма впроваджується Українською школою практичних 
знань з питань доступу до правосуддя з 2019 року та 
безпосередньо адмініструється Мережею правового 
розвитку на базі мережі правових клубів Pravokator за 
підтримки партнерських організацій та установ: 
Міжнародного фонду “Відродження”, Української фундації 
правової допомоги, Координаційного центру з надання 
правової правової допомоги. 

https://bit.ly/2EAiR2u
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТИЧНОГО СТАНУ
ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ НА
CХОДІ УКРАЇНИ

Із серпня 2019 до лютого 2020 Мережа правового розвитку 
проводила дослідження фактичного шляху до правосуддя 
тих людей, які на сході України встановлюють юридичні 
факти народження та смерті на непідконтрольних уряду 
України територіях, добиваються компенсації за зруйноване 
внаслідок збройного конфлікту житло, зазнали домашнього 
насильства або підтверджують свій трудовий стаж. Мета 
досліддослідження – з’ясувавши, чим фактичний шлях 
відрізняється від того, що закріплений у законодавстві, 
запропонувати можливі рішення для виявлених проблем.
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Дослідження включало такі етапи:
  вивчення законодавства (як національного, так і 
міжнародного) та опис визначеного ним процесу доступу до 
правових послуг держави;
  глибинні інтерв’ю з експертами;
  опитування безпосередніх отримувачів правових послуг;
аналіз аналіз судових рішень;
  обговорення результатів в експертних групах для розробки 
рекомендацій щодо усунення недоліків у процесах.
ДДо глибинних інтерв’ю залучали суддів, адвокатів, співробітників 
державної системи безоплатної правової допомоги (БПД), 
Пенсійного фонду України (ПФУ), Національної поліції та 
Державної виконавчої служби, представників організацій 
громадянського суспільства (ОГС) та міжнародних організацій. 
Ці експерти працюють у Донецькій та Луганській областях або їх 
діяльність охоплює цільові групи отримувачів послуг правосуддя 
із цих оіз цих областей України. Загалом відбулося 40 таких інтерв’ю.
Респондентами опитування виступили отримувачі послуг ОГС та 
державної системи БПД, а також особи, які раніше брали участь 
в опитуваннях громадської думки. Загалом таким чином було 
опитано 268 респондентів, з яких: 91 особа займалася 
встановленням юридичних фактів народження та смерті, 95 осіб 
– отриманням компенсації за зруйноване під час збройного 
конфлікту на Сході України житло, 11 осіб отримували терміновий 
заборонний або обмзаборонний або обмежувальний припис внаслідок домашнього 
насильства, а 71 особа підтверджувала свій трудовий стаж.
Результати дослідження стали предметом групових експертних 
обговорень зі співробітниками державної системи БПД, 
Національної поліції, служби пробації,
адвокатами, суддями. Учасники обговорень у Краматорську 
(Донецька область) та Сєвєродонецьку (Луганська область) 
окреслили, як може виглядати «ідеальний» шлях до правосуддя, 
та як його досягти на практиці.

https://bit.ly/3ljGI7N
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МОНІТОРИНГ ДОСТУПНОСТІ
ТА ЯКОСТІ СУДОВИХ ПОСЛУГ

Упродовж лютого-вересня 2019 Мережа правового розвитку 
спільно з Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Полтавській області провела 
масштабне дослідження задоволеності відвідувачів суду 
окремими аспектами роботи суду за методологією карток 
громадського звітування (КГЗ) в рамках системи оцінювання 
роботи суду (СОРС). Дослідження провели у 94 судах, де 
зазагалом було опитано 10119 респондентів. 
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Одним із основних завдань дослідження було визначити 
пріоритетні напрямки удосконалення якості роботи 
конкретного суду. В результаті дослідження виявлено ключові 
проблеми в роботі судів та підготовлено рекомендації щодо їх 
вирішення. Реалізація цих рекомендацій має підвищити 
рівень громадської довіри до суду.
ММетодологія передбачає оцінювання роботи суду за шістьма 
вимірами, а саме: 
  доступність суду (наприклад, наявність паркувальних 
місць поруч із будівлею, безперешкодний доступ до суду для 
людей з інвалідністю, зручний графік роботи канцелярії);
    зручність та комфортність перебування в суді (наприклад, 
достатнє освітлення, чистота, достатня кількість місць для 
очікування, вільний доступ до побутових приміщень);
    повнота та ясність інформації (наприклад, наявність 
актуальної інформації на стенді (зразки заяв, розташування 
кабінетів), наявність інформації про порядок сплати судового 
збору, наявність та зручність сторінки суду в мережі 
інтернет);
    сприйняття роботи працівників апарату суду (наприклад, 
старанність, відсутність помилок, доброзичливість, повага, 
однакове ставлення до всіх, знання своєї справи);
    дотримання строків судового розгляду (наприклад, вчасно 
розпочате засідання, врахування побажань при призначенні 
дня та часу засідання, вчасне отримання повісток та 
повідомлень, достатня обґрунтованість затримок/перенесень 
слухань по справі);
    сприйняття роботи судді (наприклад: неупередженість, 
коректність, ввічливість, належна підготовка до справи та 
знання справи, надання можливостей сторонам 
обґрунтовувати свою позицію, дотримання процедури 
розгляду).

https://bit.ly/3jgpmGK
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ТІНЬОВИЙ ЗВІТ
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ТІНЬОВИЙ ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ
МІЖНАРОДНОГО ПАКТУ
ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ
ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

Вперше тіньовий (альтернативний) звіт про виконання 
Україною Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права підготувала коаліція організацій, які працюють “в 
полях” – Мережа хабів громадянського суспільства та 
Мережа право
вого розвитку. 

ДДля конструктивного діалогу з державою та місцевим 
самоврядуванням експерти двох мереж дослідили 
проблематику та аргументували рекомендації щодо захисту 
прав внутрішньо переміщених осіб, ромів, людей, які 
знаходяться в місцях позбавлення волі, дітей та осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми. Висновки звіту в тому числі 
сприяли розширенню виборчих права внутрішньо 
переміпереміщених осіб, зокрема на місцевих виборах.

https://bit.ly/3jasLac
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РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ "ПРОПИСКИ"
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АДВОКАЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ "ПРОПИСКИ"

Спільно з Центром прав людини ZMINA Мережа правового 
розвитку організувала як на регіональному, так і на 
національному рівнях серію адвокаційних зустрічей щодо 
необхідності реформування системи «прописки». 

СпроСпрощення системи реєстрації місця проживання буде 
корисним як мобільним громадянам, так і тим, хто постійно 
мешкає у своїй громаді. Адже місцева влада зможе краще 
розраховувати бюджет на інфраструктуру та потреби 
мешканців, коли матиме реальні дані про населення громади. 
На цей момент розробляється законопроєкт, покликаний 
системно змінити ситуацію на краще.

В реВ результаті спільної роботи експерти розробили буклет 
«Реєстрація місця проживання: бути чи не бути», в якому 
пояснюють, що таке «прописка» і на які сфери життя вона 
впливає:

https://bit.ly/3b2TfI0 https://bit.ly/31rNekV



ЗВІТ 201938

Зовнішній аудит організаційної спроможності - моніторинг 
офісів Мережі правового розвитку, дослідження їх потенціалу 
за спеціально розробленою методологією та оновленим 
інструментарієм - у 2019 році здійснювався, як і в попередні 
роки, з метою визначити стан організаційного розвитку 
організацій-членів Мережі та отримати незалежну оцінку 
щодо їх роботи, зокрема в частині дотримання Стандартів 
МерМережі правового розвитку. Моніторингові групи складалися 
з регіонального координатора, членів Правління Мережі, та 
залучених за відкритим конкурсом незалежних експертів з 
організаційного розвитку.

ЗОВНІШНІЙ АУДИТ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
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Проведення щорічного, четвертого за ліком, моніторингового 
циклу дозволило не лише неупереджено оцінити стан 
організаційного розвитку офісів, виявити прогалини та 
проблеми, що існують в їхній роботі, та визначити перелік 
інструментарію, який можна використати задля їх усунення. 
Воно також дозволило провести порівняльний аналіз 
показників діяльності офісів Мережі за визначеними сферами 
їх орїх організаційного  розвитку порівняно з результатами 
моніторингу, що проводився в попередні роки.
Як свідчить аналіз, загальний середній показник діяльності 
всіх офісів Мережі, визначений за 9 сферами їх 
організаційного розвитку та дотриманням Стандартів Мережі, 
порівняно з 2018 роком зріс на 11% (71% у 2018 році та 79% - у 
2019 відповідно). Також моніторинг дозволив як відслідкувати 
існуючі тенденції до зменшення або збільшення організаційної 
спроможності організації кожного регіону (наприклад, у 2019 
році зароці загальний показник збільшився порівняно з 2018 роком в 
організаціях Західного, Північного та Східного регіонів), так і 
кожного окремого офісу Мережі зокрема. 
Крім того, результати моніторингу були враховані під час 
формування планів організаційного розвитку кожної 
організації та навчального плану Мережі на 2020 рік.
Резюме аналітичного звіту за
результатами моніторингу:
     

https://bit.ly/32rYlcT
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УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ
ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ
Мережа правового розвитку стала однією зі співзасновниць 
Української школи практичних знань з питань доступу до 
правосуддя (далі - Школа). 
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Школа – це платформа, де організації сфери доступу до 
правосуддя консолідують зусилля заради досягнення 
синергійного результату відповідно до потреб суспільства: 
актуалізації наявного навчального контенту та його адаптації 
до наявних практичних потреб, розробки та впровадження 
інноваційних технологічних рішень, інкубації нових ініціатив у 
сфері доступу до правосуддя.

ШШкола інкубує та акселерує кращі практики у сфері доступу 
до правосуддя, зберігає, систематизує, вдосконалює існуючі 
контенти у сфері доступу до правосуддя. На базі Школи 
спільно створюються нові навчально-практичні контенти.

Завдання Школи:
  консолідація всіх навчальних програм у сфері доступу до  
правосуддя та їх відтворення;
    актуалізація накопиченого навчального контенту та його 
адаптації до наявних практичних потреб;
  розробка та впровадження інноваційних рішень у сфері 
доступу до правосуддя;
  консолідація партнерів для досягнення синергійного 
результату (одні правила гри);
  інкубація нових ініціатив;
    відбір та систематизація кращих практик;
  реагування на потреби у правопросвітництві. 

В рамках Школи Мережа долучилась до реалізації вже двох 
програм: Київська практична програма з посилення правових 
можливостей (Kyiv Legal Empowerment Practical Program) та 
«Правоспроможна громада».

https://ua2j.school/
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FACEBOOK 

6,7 тис. підписників 

7,41% приріст підписників

35 публікацій на місяць 

INSTAGRAM 

218 підписників 

60%60% приріст підписників

7 публікацій на місяць

TELEGRAM 

65 підписників 

100% приріст підписників 

35 публікацій на місяць 

YOUTUBE 

3347 підписників 

100% приріст підписників

6 відео на місяць 

https://bit.ly/31pD58k

https://bit.ly/2EprA87

https://bit.ly/3aSFZFN

https://bit.ly/34w73JH
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
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29%

16%

16%

14%

13%

12%

Витрати: 5,6 млн грн

2 749 990,00 грн

697 465,00 грн

705 435,00 грн

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СПІЛКИ

ПІЛОТУВАННЯ МОДЕЛІ
ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

МОНІТОРИНГ ДОСТУПНОСТІ
ТА ЯКОСТІ СУДОВИХ ПОСЛУГ 

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТИЧНОГО СТАНУ ДОСТУПУ
ДО ПРАВОСУДДЯ НА CХОДІ УКРАЇНИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ПОТРЕБ
ТА ПРОБЛЕМ У ГРОМАДАХ

897 562,00 грн

889 470,00 грн

780 838,00 грн
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ВИСНОВОК
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ

https://bit.ly/32KYYyp
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ПОДЯКА ПАРТНЕРАМ 
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ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ

Кам’яка-Бузька

Тернопіль

Чернівці

Кам’янець-Подільський

Біла Церква

Київ

Чернігів

Одеса

Татарбунари

Вінниця

Хмільник

Хмельницький
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Чернігів

Черкаси

Суми

Нікополь

Херсон

Білозірка

Скадовськ

Чугуїв Дворічна

Слов’янськ

Северодонецьк

Новоайдар

Станиця-Луганська
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Білоцерківська міська громадська організація «Правова 
єдність»
Адреса: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55
Графік: понеділок-п’ятниця з 10.00 до 16.00
Телефони: +38 (099) 604 06 50, +38 (068) 332 94 21 (Viber)
Ел. адреса: pravovadopomogabc@gmail.com
____________

ГГромадська організація «Перспектива Нова»
Адреса: Львівська область,
м. Кам'янка-Бузька, вул.Шевченка, 1 (3-й поверх) 
Графік: вівторок, четвер, п’ятниця з 10:00 до 17:00
Телефони: +38 (067) 370 09 33 (Viber)
Ел. адреса: korbetsky@gmail.com
____________

ХмільницьХмільницька районна громадська організація «ПРАВО»
Адреса: 22000, Вінницька область, м. Хмільник,
проспект Свободи, 12, районний Будинок культури
Графік: понеділок-п’ятниця з 10.00 до 16.00
Телефони: +38 (096) 204 92 50
Ел. адреса: pravo.ngo@gmail.com 
______________

ГГромадська організація «Білозерський центр регіонального 
розвитку»
Адреса: 75000, Херсонська обл, смт.Білозерка вул.Свободи 
86-а
Графік: понеділок-п’ятниця з 10.00 до 16.00
Телефони: тел. (05547) 33-7-168; +38 (068) 538 90 06,
+38 (095) 087 48 60 (Viber)
Ел. адреса: bilЕл. адреса: bilozerka.center@gmail.com  
Сайт: pravo-bilozerka.blogspot.com
________________________
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Громадська організація «Центр Права»
Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, офіс 315
Графік: вівторок-четвер, з 10.00 до 14.00
Телефони: (047) 233 00 80, +38 (063) 505 02 15,
+38 (097) 319 68 28
Месенджери: +38 (097) 759 22 22 (Viber, Telegram, WhatsApp)
Ел. адреса: Ел. адреса: centerprava2011@gmail.com 
____________

Громадська організація «Фонд сільських громад 
Дворічанщини»
Адреса: Харківська область, смт. Дворічна, вул. 35-ї 
Гвардійської Дивізії, 12
Графік: понеділок-п’ятниця, з 08.30 до 14.00
ТТелефони: +38 (068) 756 86 69 (Viber, Telegram, WhatsApp)
Ел. адреса: vitalij.babyka@gmail.com  
______________

Громадська організація «Скадовщина — мій рідний край»
Адреса: м. Скадовськ вул. Гагаріна, 63, офіс 4 (юридична 
адреса: м. Скадовськ, вул. Поповича, 106)
Графік: понеділок-неділя
ТТелефони: +38 (095) 876 43 39 (Viber)
Ел. адреса: kebas1987@ukr.net   
______________

Громадська організація «Подільський центр прав людини»
Адреса: 21050, м. Вінниця,  вул. Соборна, 52, 2-й поверх
Графік: понеділок-неділя
ТТелефони: +38 (067) 482 83 16 (Viber), +38 (067) 777 74 81 
(WhatsApp)
Ел. адреса: pchr@i.ua    
______________
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Чернівецька обласна громадська організація
ВГО «Комітет виборців України»
Адреса: Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2
Графік: понеділок-п’ятниця
Телефони: +38 (097) 804 56 35 (Viber, Telegram, WhatsApp)
Ел. адреса: valvtkach@gmail.com  
________________________

Чернігівський громадський комітет захисту прав людини
Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Гонча 57/1
Графік: понеділок-п’ятниця, з 09.00 до 17.00
Телефони: (046) 261 25 32; +38 (063) 049 72 56 (Viber, 
WhatsApp)
Ел. адреса: protection.ua@gmail.com   
________________________________

Громадська організація
«Асоціація юристів м. Кам’янець-Подільського»
Адреса: 32300, Хмельницька область, м. 
Кам'янець-Подільський, вул. Пушкінська, 44 
Графік: понеділок-п’ятниця, з 10.00 до 16.00
Телефони: +38 (097) 382 28 20
Ел. адреса: aЕл. адреса: association@lawyer.com   
_________

Громадська організація
«Правозахисний ромський Центр»
Адреса: м. Одеса, вул. Олександра Кутузакія, 1
Графік: понеділок, вівторок, четвер
Телефони: (048) 703 94 54,
+38 (0+38 (067) 559 44 49 (Viber, Telegram)
Ел. адреса: odroma@ukr.net    
__________
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Громадська організація «Громадська платформа»
Адреса: м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, буд. 23 б, 
другий поверх
Графік: понеділок-неділя
Телефони: +38 (093) 576 15 52 (Viber, Telegram, WhatsApp)
Ел. адреса: kebas1987@ukr.net   
______________________

Громадська організація «Суспільна служба правової 
допомоги»
Адреса: 93500, Україна, смт. Новоайдар, пров. Сінний 12
Графік: понеділок, середа, п'ятниця з 9.00 до 16:00.
Телефони: +38 (050) 275 28 08 (Viber, Telegram)
Ел. адреса: pela-lug@ukr.net  
__________________________

Громадська організація «Агенція демократичного розвитку 
Донбасу»
Адреса: м. Слов'янськ, вул. Університетська, 47
Графік: понеділок, четвер з 9.00 до 16.00 
Телефони: +38 (093) 507 76 95 
Ел. адреса: agencydonetsk08@gmail.com
______________________

Громадська організація «Подільська правова ліга»
Адреса:  м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 74
Графік: понеділок-п’ятниця, з 09.00 до 18.00
Телефони: +38 (096) 196 29 14  
Ел. адреса: podil.liga@gmail.com 
________

ГГромадська організація «Північна правозахисна група»
Адреса: м. Суми, вул. Бєлінського, буд. 2, оф. 4
Графік: щодня з 10.00 до 16.00
Телефони: +38 (095) 931 11 10 (Viber, Telegram)
Ел. адреса: goppg@i.ua 
________
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Громадська організація «Чугуївська правозахисна група»
Адреса: 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 16а
Графік: щодня
Телефони: +38 (068) 374 89 00 (Viber, Telegram, WhatsApp)
Ел. адреса: chuhuiv@ldn.org.ua 
_______

ГГромадська організація «Інформаційний Ресурсний Центр 
«Правовий простір»
Адреса: м. Херсон, пр. Ушакова, 37, каб. 115 (будівля 
Херсонської міської ради)
Графік: понеділок-четвер з 9.00 до 17.00.
Телефони: +38 (099) 468 38 48 
Ел. адреса: kherson2@ldn.org.ua  

__________

Херсонська обласна організація Комітету виборців України
Адреса: 73036, м. Херсон, Придніпровський узвіз, 1, офіс, 8
Графік: четвер з 9.00 до 16.00.
Телефони: +38 (055) 234 44 26

____

Станично-Луганський центр правової інформації
тта юридичної допомоги
Адреса: Станиця Луганська, вул. 2 лінія 11
(приміщення організації ветеранів України)
Графік: вівторок та четвер з 9.00 до 15.00,
Телефони: +38 (050) 027 08 10
Ел. адреса: ipc.stanica@gmail.com  
____
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Татарбунарський офіс Мережі правового розвитку
Одеської обласної організації
ВГО "Комітет виборців України"
Адреса: Одеська область, м. Татарбунари,
вул. Центральна, буд. 50
Графік: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 16.00,
ТТелефони: +38 (04844) 48-024, +38 (094) 962-30-24
Ел. адреса: tatarbunary@ldn.org.ua, odesakvu@gmail.com

______

ГО "НЦДСПР "Відкриті двері"
Адреса: Нікополь, вул. Запорізька, 49
Графік: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 16.00,
Телефони: +38 (056) 624 29 72
Ел. адреса: opendors2005@gmailЕл. адреса: opendors2005@gmail.com

____

ГО «Тернопільська правозахисна група»
Адреса: м. Тернопіль, вул. Пирогова, 11 оф. 7
Графік: вівторок та середа з 10.00 до 14.00,
Телефони: +38 (096) 700 39 55
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02141, Україна, Київ,
вул. Бориса Гмирі 17, оф. 4

+380 44 227 97 73

office@ldn.org.ua

http://ldn.org.ua
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