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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Метою діяльності громадської організації «ПРАВО» є задоволення та захист соціальних,
економічних, творчих та інших спільних інтересів членів організації, а також проведення
громадських заходів в галузі освіти, екології, культури та мистецтва.
Головним завданням громадської організації «ПРАВО» є формування дієвої комунікації
між громадою, суспільними, комерційними і владними інституціями всіх рівнів та
безпосередньо членами громади.
2. ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЄ ОРГАНІАЦІЯ
Ми працюємо в таких сферах та можемо надати вам консультації щодо:
Розвитку територіальних громад
- Допоможемо зі стратегічним плануванням
- Розробимо програми у різних сферах діяльності місцевого самоврядування
- Розробимо нормативно-правові акти
- Проведемо соціологічні дослідження
- Навчимо представників влади та громадських активістів писати проекти та багато чому
іншому
- Надамо консультації щодо запровадження громадського контролю у сфері благоустрою
населених пунктів
- Допоможемо розібратися з регуляторною політикою
- Навчимо використовувати різні форми участі громадськості в процесах прийняття
рішень
Протидії корупції
- Проведемо громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, а також
навчимо її проводити
- Проведемо громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, а також навчимо її проводити представників громадськості
- Допоможемо розібратися зі здійсненням закупівель та контролем у цій сфері
- Допоможемо проаналізувати ефективність діяльності вашого депутата
- Проконсультуємо щодо конфлікту інтересів
- Допоможемо розібратися з доступом до публічної інформації та підготувати скаргу,
коли ваше право на інформацію порушується
Захисту прав людини
- Надамо безоплатну первинну правову допомогу
- Проконсультуємо щодо впровадження нових методів забезпечення безоплатною
правовою допомогою мешканців сільських громад
- Проведемо тематичні тренінги для різних вікових груп населення
- Допоможемо розробити програму забезпечення населення безоплатною правовою
допомогою
- Допоможемо створити Шкільну Службу Порозуміння (шкільна медіація)
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-

Допоможемо створити Кіноклуб медіа-просвіти з прав людини DocudaysUA

3. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
На базі офісу громадської організації «ПРАВО» з 2010 року працює Центр правової
інформації та консультацій, працівники якого надають безоплатну первинну правову допомогу
малозабезпеченим громадянам міста Хмільника та Хмільницького району. Зараз Центр
перейменовано в Хмільницький офіс Мережі правового розвитку.
Для забезпечення безоплатною первинною правовою допомогою якомога більшої кількості
жителів Хмільницького району була створена і постійно розширюється мережа правових
консультантів, які на добровільних засадах, за підтримки Хмільницького офісу Мережі
правової допомоги, надають правову допомогу у себе в громадах. В даний час мережа налічує
30 консультантів, що покриває 38% населених пунктів району.
Члени організації працюють в складі низки дорадчо-консультативних органів, робочих
груп, а також комісій, які створені при органах державної влади та органів місцевого
самоврядування, зокрема:
- Регіональна Рада Підприємців Вінницької області;
- Робоча група із забезпечення відкритості та прозорості роботи під час внесення змін до
перспективного плану формування територій громад області;
- Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства у
Вінницькій області;
- Громадська рада при Вінницькій ОДА;
- Громадська рада при Хмільницькій райдержадміністрації;
- Громадська рада при виконавчому комітеті Хмільницької міської ради;
- Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Хмільницької міської ради;
- Комітет з впровадження проекту ПРОМІС в місті Хмільнику;
- Інші.
За роки діяльності організація, розробила понад 40 нормативно-правових актів та програм,
які були затверджені органами влади.
Громадська організація «ПРАВО» має значний досвід в проведенні громадської експертизи
та громадської антикорупційної експертизи.
Також громадська організація «ПРАВО»:
- розробила пропозиції, які було внесено до Стратегії стійкого розвитку міста Хмільника
до 2020 року щодо розбудови громадянського суспільства та забезпечення прозорості
та відкритості діяльності Хмільницької міської ради та її виконавчих органів.
- долучалася до вивчення стану соціального капіталу у громадах та шляхи його
поліпшення в рамках проекту Одеського інституту соціальних технологій та Асоціації
сприяння самоорганізації населення.
- працювала в коаліції громадських організацій на чолі з Асоціацією сприяння
самоорганізації населення вивчає, як реалізується на регіональному рівні Національна
стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки.
- проводила дослідження системи моніторингу і оцінки Стратегії стійкого розвитку м.
Хмільника до 2020 року та Стратегії збалансованого розвитку Вінницької області до
2020 року, в рамках проекту Української асоціації оцінювання політик, програм і
проектів «Посилення децентралізації в Україні».
- ініціювала доручення міста Хмільника до пілотного проекту Прозорро-продажі.
- здійснювала коригування Стратегії розвитку міста Хмільника до 2020 року.
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За роки діяльності організація випустила такі збірки та методичні рекомендації:

-

Посібник активного громадянина»;
«Розвиток органів самоорганізації населення міста Хмільника»;
«Місцеві ініціативи – теорія та практика»;
«Перспективи розвитку громадського контролю в сфері благоустрою
населених пунктів в Хмільницькому районі»;
«Місцеві ініціативи: участь громади в усуненні перешкод»;
«Я – підприємець! Крок за кроком»;
«Громадська експертиза: практика та перспективи розвитку»;
«Долаємо корупцію в медичній сфері разом!»;
«Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?»;
«Особливості об’єднання територіальних громад в Україні (регіональний
аспект)»;
«Сільський зелений туризм: робимо перші кроки»;
«Місцеві ініціативи: теорія та практика» (2017 рік);
«Форми участі громадськості в процесах прийняття рішень»;
«Моніторинг доброчесності ремонту доріг у Вінницькій області;
«Електронне врядування у Вінницькій області: від концепції до
впровадження. Звіт за результатами реалізації проекту».

Громадська організація «ПРАВО» є координатором Мандрівного фестивалю про права
людини «Docudays UA» у Вінницькій області.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА: КЕРІВНІ ОРГАНИ, ЗАСНОВНИКИ
Найвищим керівним органом громадської організації «ПРАВО» є загальні збори членів
організації. Виконавчим органом організації є Рада організації, яку очолює Голова Ради.
Засновниками організації є 7 осіб:
- Віталій Дорох;
- Алла Гульчук;
- Володимир Ткач;
- Віктор Гричанюк;
- Іван Луканський;
- Юлія Кравчук;
- Василь Панасюк;
5. ОСНОВНІ СЕКТОРИ, ДЕ ПРАЦЮЄ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЛІЄНТИ
Організація працює в сфері безоплатної правової допомоги, правової просвіти, протидії
корупції та здійснення контролю за діяльністю органів влади.
Клієнтами організації є представники інститутів громадянського суспільства, представники
органів державної влади та місцевого самоврядування, громадяни, які потребують безоплатної
правової допомоги.
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6. ОСНОВНІ ПРОЕКТИ ВИКОНАНІ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
В 2018 році було реалізовано такі проекти:
Проект «Інструменти місцевої демократії в об’єднаних громадах: долаємо перешкоди».
Мета проекту: підвищити спроможності членів Вапнярської, Іллінецької та
Вороновицької ОТГ, що проживають переважно на території периферійних населених пунктів
об’єднаних територіальних громад, щодо комунікації із органами місцевого самоврядування
через використання інструментів місцевої демократії, а саме: загальних зборів за місцем
проживання, місцевих ініціатив, громадських слухань та електронних петицій.
В рамках реалізації проекту було проаналізовано Статути Вапнярської, Іллінецької та
Вороновицької територіальних громад, розроблено проекти рішень щодо внесення змін та
доповнень до Статутів, а також проведено навчання для громадськості та представників
органів влади щодо застосування на практиці інструментів локальної демократії.
Проект реалізувався за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Проект «Посилюємо правові можливості громад».
Мета проекту: створити умови для кращого забезпечення населення безоплатною
правовою допомогою.
В рамках проекту було проведено навчання для учнів сільських шкіл щодо прав
людини, а також для викладачів права сільських шкіл щодо нових методик викладання прав
людини в школах.
На базі офісу організації, з залученням правових консультантів, надавалася безоплатна
правова допомога.
Також в рамках реалізації проекту було створено 3 Шкільних служби порозуміння.
Проект реалізовувався за рахунок коштів районного бюджету в рамках конкурсу з
залучення юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової
допомоги в Хмільницькому районі, що відбувся в рамках реалізації Програми забезпечення
безоплатною правовою допомогою населення Хмільницького району на 2017-2018 роки.
Проект «Моніторинг доброчесності виконання ремонту доріг у Вінницькій області».
Мета проекту: підвищити якість, доброчесність та прозорість організації та виконання
ремонтів доріг у Вінницькій області.
В рамках реалізації проекту було проведено дослідження якості ремонтів 50% доріг
державного значення та 80% доріг місцевого значення, які було відремонтовано у Вінницькій
області в період з 1 серпня 2016 року до вересня 2018 року.
Дослідження відбувалося в рамках проекту «Прозорість і доброчесність публічного
сектору», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується
Міністерством закордонних справ Данії протягом 2015-2018 рр.
Проект «Електронне врядування у Вінницькій області: від концепції до впровадження».
Мета проекту: Створити умови для розвитку е-демократії у Вінницькій області шляхом
розробки та затвердження Концепції розвитку електронної демократії, а також забезпечити
супровід та контроль за її виконанням.
В рамках реалізації проекту було проведено дослідження стану розвитку електронної
демократії в громадах Вінницької області, за результатами чого було розроблено Концепцію
розвитку електронної демократії у Вінницькій області на 2019-2020 роки, а також План її
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реалізації на 2019 рік.
Проект реалізовувався в рамках швейцарсько-української програми EGAP за підтримки
Innovabridge Foundation.
Проект «Хмільник туристичний: робимо перші кроки».
Мета проекту: підвищення туристичної привабливості міста Хмільника через
підвищення рівня інформування туристів і підприємців про наявні активи громади та
туристично привабливі об’єкти, розвиток фестивальної діяльності та створення музею
місцевого самоврядування.
Проект реалізовується за фінансування Уряду Канади через Фонд підтримки ініціатив з
демократичного врядування та розвитку проекту міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС).
Проект ПРОМІС впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової
підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.
7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРІВ
Громадська організація «ПРАВО» має досвід реалізації спільних ініціатив з партнерськими
організаціями, наприклад:
- Центр аналізу місцевої політики;
- Подільський центр соціальних технологій;
- Громадська спілка «Мережа правового розвитку»;
- Подільський центр прав людини;
- Громадська організація «А-ВЕСТА»;
- Громадський центр «ФОРУМ»;
- Громадська організація «Філософія серця»;
- Всеукраїнська Асоціація сприяння самоорганізації населення;
- Transparency International Україна;
- Корпус Миру США в Україні;
- Східноєвропейський демократичний центр;
- Щецинський регіональний центр Фундації розвитку місцевої демократії (FRDL);
- МГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика»;
- Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю Вінницької
ОДА;
- Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій Вінницької області;
- Хмільницька районна рада;
- Хмільницька райдержадміністрація;
- Хмільницька об’єднана податкова інспекція;
- Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
Громадська організація «ПРАВО» є членом Громадської спілки «Мережа правового
розвитку»;
Також організація є членом Регіональної коаліції забезпечення громадського супроводу
реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на
2016-2020 роки в Вінницькій області.
На базі офісу організації функціонує Регіональний центр розвитку місцевої демократії, що
входить до мережі регіональних центрів, які створені за сприяння Всеукраїнської асоціації
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ХМІЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРАВО»
самоорганізації населення.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОНОРІВ
В 2018 році громадська організація «ПРАВО» отримувала підтримку від таких донорів:
- Програма забезпечення безоплатною правовою допомогою населення
Хмільницького району на 2017-2018 роки
- Міжнародний фонд «Відродження»;
- Програма розвитку ООН в Україні;
- Міністерство закордонних справ Данії;
- швейцарсько-українська програма EGAP;
- Innovabridge Foundation.
- Проект ПРОМІС (Федерація канадських муніципалітетів за фінансової
підтримки Міністерства міжнародних справ Канади).

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВОЛОНТЕРІВ
В організації постійних волонтерів немає. Для виконання окремих заходів організація залучає
волонтерів з числа партнерських громадських організацій, навчальних закладів тощо.

10. ФІНАНСОВА ЧАСТИНА. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
(адміністративні та проектні витрати)
Загальний бюджет організації за 2018 рік склав – 666 305 гривень, з них:
- адміністративні витрати – 20 078 гривень;
- проектні витрати – 646 227 гривень.
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ХМІЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРАВО»

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ (телефон, поштова адреса, електронна пошта)
Телефон організації:
0-4338-2-00-30
Поштова адреса:
22 000, просп. Свободи, 12, районний Будинок культури, м. Хмільник, Вінницька область.
Електронна пошта:
pravo.ngo@gmail.com
Сайт організації:
http://pravongo.org

МИ ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ І БУДЕМО РАДІ ПРОПОЗИЦІЯМ ЩОДО
ПОКРАЩЕННЯ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ!
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