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2020 рік видався непростим для всіх: введення карантинних 
обмежень суттєво вплинули на діяльність нашої організації. 
Для багатьох організацій це стало справжнім викликом. Наша 
організація не стала виключенням: довелося впроваджувати 
нові методи роботи, переходити більше в онлайн, змінювати 
плани та вчитися працювати в нових умовах. 

І нам вдалося вистояти. Вдалося знайти сили та ресурси, щоб 
продовжувати працювати в нових умовах. 

Я безмежно вдячний всій нашій команді, всім тим, хто 
розуміючи всю складність ситуації, докладали максимум зусиль 
для того, щоб наша спільна справа продовжувалася. 

Звичайно, не все заплановане вдалося зробити, але зроблено 
було справді багато. Протягом 2020 року ми реалізували 
кілька цікавих та корисних для громади проєктів, які 
передбачали і навчальні заходи, і аналіз та розробку місцевої 
нормативно-правової бази, і підготовку інформаційних 
матеріалів, і надання безоплатної правової допомоги. 

Всі ми докладали максимум зусиль для того, щоб життя нашої громади стало кращим. І нам таки багато 
що вдалося зробити. 

Від себе особисто, а також від імені нашої команди, хочу подякувати всім нашим друзям і партнерам за 
співпрацю, підтримку та спільне бачення змін, які необхідно здійснити в громаді, районі, області та 
Україні загалом. Разом ми сила! 

Пропоную вашій увазі звіт громадської організації «ПРАВО» за 2020 рік, в якому ми спробували коротко 
розповісти про нашу організацію та про нашу діяльність протягом 2020 року. 

З повагою, 

Віталій Дорох

Голова Ради Хмільницької районної
громадської організації «ПРАВО» 

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ РАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ



4

pravongo.org

Метою діяльності громадської органі-

зації «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.

НАША МЕТА

Головним завданням громадської 

організації «ПРАВО» є формування 

дієвої комунікації між громадою, 

суспільними, комерційними і владними 

інституціями всіх рівнів та 

безпосередньо членами громади.

НАШЕ ЗАВДАННЯ

1.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Основними напрямками діяльності 

організації є розвиток територіальних 

громад, протидія корупції та захист 

прав людини.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАШІ КЛІЄНТИ

Клієнтами організації є представники 

інститутів громадянського суспільства, 

представники органів державної влади 

та місцевого самоврядування, 

представники засобів масової 

інформації, особи, які потребують 

безоплатної правової допомоги.

2. ОСНОВНІ СФЕРИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЛІЄНТИ
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Розвиток 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 і реалізовувати проекти
• 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

Протидія 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

Захист 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)
• Допоможемо створити Кіноклуб медіапросвіти з прав людини DocudaysUA

3. ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЄ ОРГАНІЗАЦІЯ
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Загальні збори членів 

громадської організації "ПРАВО"

Голова ради

громадської організації 

"ПРАВО"

Рада

громадської 

організації "ПРАВО"

Ревізійна комісія 

громадської 

організації "ПРАВО"

Група експертів

 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА: КЕРІВНІ ОРГАНИ, ЗАСНОВНИКИ

•Віталій Дорох
•Алла Гульчук
•Володимир Ткач
•Віктор Гричанюк
•Іван Луканський
•Юлія Кравчук
•Василь Панасюк

ЗАСНОВНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
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Олена Черній

експертка організації, 

тренерка

Віталій Дорох

Голова

Ради організації, 

експерт, тренер

Володимир Плахотнюк

експерт організації, 

адміністратор сайту 

Юлія Козачок-Фесенко

експертка організації, 

юристка

5. НАША КОМАНДА

Коллін Кіндіґ

волонтер 

Корпусу Миру США
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Людмила Мазур

експертка організації, 

журналістка

Тарас Носальський

експерт організації, 

тренер

Тетяна Шевчук

експертка організації, 

тренерка

Тарас Коваль

експерт організації, 

адвокат
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Наталія Нестерук

експертка організації

Володимир Шеремета

експерт організації

Олександр Вознюк

експерт організації

Сергій Скраль

волонтер організації
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6. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

✓ Ми провели понад 20 навчальних заходів на досить різноманітну тематику: 
електронна демократія, форми участі громадськості в процесах прийняття рішень, 
налагодження комунікації з громадськістю, громадська та громадська 
антикорупційна експертиза, доступ до публічної інформації тощо. Нашими 
«студентами» були представники громадських організацій, посадовці органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Загалом участь в наших заходах 
взяло понад 400 осіб. 

✓ Також ми розробили, надрукували та поширили Методичні рекомендації щодо 
нормативно-правового регулювання на місцевому рівні різних форм участі 
громадськості в процесах прийняття рішень.  

У сфері розвитку територіальних громад
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✓ Впровадили низку цікавих ініціатив за участі волонтера Корпусу Миру США Коліна 
Кіндіґа, зокрема діяльність Англійського клубу. Але, через пандемію корона вірусу 
Колін був змушений достроково закінчити свою службу в Україні.

✓ Протягом 2020 року ми проаналізували понад 15 нормативно-правових актів 
Хмільницької міської територіальної громади та надали пропозиції щодо внесення 
до них змін та доповнень, зокрема, Положення про постійні комісії міської ради 8 
скликання, регламент міської ради 8 скликання, Положення про порядок 
проведення інвестиційних конкурсів на території населених пунктів Хмільницької 
міської територіальної громади, Правила утримання домашніх та інших тварин і 
поводження з ними на території населених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади, Статут територіальної громади міста Хмільника та інші. 

✓ Ми долучалися до розробки більш ніж 10 нормативно-правових актів, зокрема, 
Порядку проведення консультацій з громадськістю виконавчими органами 
Хмільницької міської ради (що стосується запровадження електронних 
консультацій), Порядку розгляду електронних петицій, Положення про старосту, 
Статуту Хмільницької міської територіальної громади. Всі ці документи було 
затверджено Хмільницькою міською радою чи її виконавчим комітетом.

У сфері розвитку територіальних громад
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✓ Ми виступили партнерами в реалізації проєкту «Нова сучасна модель розвитку 
туристичного-курортного міста», в рамках якого в Хмільнику було створено 
туристично-інформаційний центр. 

✓ Представники нашої організації працювали в робочих групах з розробки 
нормативно-правових документів, стратегічних документів розвитку громади, а 
також доклали максимум зусиль в роботі дорадчих та колегіальних органів, 
зокрема: адміністративній комісії при виконавчому комітеті міської ради, комітету 
з доступності, громадських рад при органах влади різних рівнів.

✓ Ми доклали максимум зусиль для того, щоб в нашій громаді розвивалися 
принципи демократичного врядування і, як наслідок, за результатами 
моніторингу якості місцевої демократії Хмільник став лідером у рейтингу 
демократичності міст-партнерів Проєкту ПРОМІС.

У сфері розвитку територіальних громад
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✓ Ми долучилися до реалізації проєкту «Впровадження нових форм співпраці влади 
та громадських організацій на місцевому рівні», що реалізується Громадською 
спілкою «Громадські ініціативи України» за 
підтримки  National Endowment for Democracy (NED). В рамках цього проєкту ми 
розробляємо Програму розвитку громадянського суспільства в Хмільницькій 
міській територіальній громаді. 

✓ Інформація про нашу організацію увійшла до збірки «Кращі практики інститутів 
громадянського суспільства Вінниччини», яку було видано Департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької 
облдержадміністрації.

✓ Експерти громадської організації «ПРАВО» були учасниками та успішно пройшли 
навчання в Школі організацій з розвитку підприємництва: 2 компонент «На варті 
інтересів бізнесу», яка реалізовувалася CIBITTA та Фондом Східна Європа, в межах 
Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

У сфері розвитку територіальних громад
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✓ Проводили аналіз закупівель, що здійснювалися коштом державного та місцевого 
бюджетів, а також надавали консультації замовникам та суб’єктам 
підприємницької діяльності щодо участі в закупівлях.

✓ Навчили понад 30 осіб з числа громадських активістів, посадових осіб ОМС, та 
підприємців проводити антикорупційну експертизу нормативно-правових актів. 

✓ Провели громадські антикорупційні експертизи понад 10 НПА.

✓ Продовжили співпрацю з Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії 
корупції, який діє на базі Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» та являє собою науково-дослідницький центр, який здійснює освітню, 
наукову та просвітницьку діяльність у сфері запобігання і протидії корупції.

У сфері протидії корупції

✓ За сприяння Міжнародного фонду «Відродження» ми передали до інфекційного 
відділення лікарні медичні засоби (рушники паперові, одноразові рукавички 
різних розмірів,  антибактеріальні засоби для рук, антибактеріальне крем-мило, 
захисні неткані комбінезони, бахіли тощо) на загальну суму понад 20 000 
гривень.

У сфері розвитку територіальних громад
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✓ Протягом 2020 року фахівці нашої організації надали понад 1200 безоплатних 
правових консультацій. Консультації надавалися як безпосередньо на офісі 
організації – так і з використанням ІТ-технологій.

✓ Ми організували в Хмільнику, в Будинку культури, виставку «На зламі», яка 
поєднувала особисті історії свідків та постраждалих з інфографікою та 
статистичними доказами, що показують, наскільки глибокі зміни відбулись в 
структурі суспільства після початку російсько-української війни. 

✓ Також наша організація виступила співорганізатором заходів в рамках 
Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocudaysUA. 
Заходи відбувалися онлайн та включали проведення тренінгів, засідань «круглого 
столу» та, власне, показів документальних фільмів про права людини. 

У сфері захисту прав людини
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✓ Завдяки нам до проєкту Положення про старосту було включено пункт, який 
зобов’язує старост Хмільницької громади надавати мешканцям сільських громад 
безоплатну первинну правову допомогу. Депутати міської ради підтримали таку 
ініціативу. 

✓ В рамках Програми «Правоспроможна громада» ми розробили проєкт місцевої 
Програми забезпечення безоплатною правовою допомогою населення 
Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2022 роки.

✓ Ми підготували цикл публікацій, які було розміщено на сайті нашої організації, на 
офіційному вебресурсі міської ради, на сайті Мережі правового розвитку, а також 
в інформаційному бюлетені міської ради. Публікації стосувалися правової 
тематики та стосувалися взаємовідносин між владою, громадою та бізнесом в 
Хмільницькій громаді. 

✓ Уклали договір про співпрацю з Державним навчальним закладом «Професійний 
ліцей сфери послуг м. Хмільника». Предметом договору є взаємодія Сторін з 
виконання та дотримання законодавства щодо прав та інтересів дітей, що 
навчаються в ліцеї, а саме: дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У сфері захисту прав людини
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✓ Спільно з Спілкою учасників АТО міста Хмільника та Хмільницького району ми 
ініціювали та провели Школу місцевого депутата, для учасників АТО, 
представників громадських організацій, а також всіх тих, хто мав намір 
балотуватися на місцевих виборах 2020 року.

✓ Ми виступили організаторами презентації серії видань «Місто, з якого почалася 
війна», присвячених проблемі порушень прав людини, які відбувалися під час 
захоплення та окупації Слов’янська з 12 квітня по 5 липня 2014 року. Презентація 
цих книг відбулася в Будинку культури.

У сфері захисту прав людини
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7. ОСНОВНІ ПРОЄКТИ ВИКОНАНІ У 2020 РОЦІ

Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини 
Docudays UA-2020 у Вінницькій області

Проєкт був реалізований 
дякуючи підтримці громадської 
організації «Докудейз». 

В рамках цього проєкту було:

✓ організовано онлайн покази 
документального кіно про 
права людини

✓ проведено тренінги на 
правову тематику

✓ ініційовано та проведено 
засідання «круглого столу» з 
метою обговорення 
проблемних питань у сфері 
загальної середньої освіти, 
забезпечення населення 
безоплатною правовою 
допомогою, які виникли 
через карантинні обмеження.
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Завдяки підтримці ІСАР «Єднання», в 
рамках конкурсу грантів з 
організаційного розвитку організацій 
громадянського суспільства, ми 
розробили Стратегічний план діяльності 
організації на 2021-2023 роки, 
Операційний план на 2021 рік, а також 
Положення про резервний фонд.

Розробка Стратегічного плану діяльності організації на 2021-2023 роки.

Проєкт був спрямований на підвищення обізнаності членів територіальних громад 
Вінницької області щодо участі в процесах прийняття рішень органами влади з 
використанням інструментів громадської участі. 

В рамках проєкту було розроблено навчальну програму, проведено навчання, а 
також надано експертну підтримку учасникам навчання та представникам громад 
Вінницької області щодо впровадження та застосування інструментів громадської 
участі. 

Проєкт було реалізовано коштом обласного бюджету в рамках Регіональної 
програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського 
суспільства у Вінницькій області на 2019-2021 роки.

Школа активних громадян
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В рамках реалізації цього проєкту ми:

✓ аналізували місцеву нормативно-
правову базу, 

✓ надавали безоплатну правову 
допомогу, 

✓ провели навчання для 
представників інститутів 
громадянського суспільства з 
правової тематики, 

✓ дослідили правові проблеми, які 
існують в Хмільницькій громаді, 
залучивши до цього процесу 
представників цільових груп, що 
потребують безоплатної правової 
допомоги, зокрема вразливих 
категорій населення, а також 
суб’єктів, які забезпечують 
правопорядок в громаді 
(представники міської влади та 
правоохоронних органів), 

✓ Створення системи безоплатної правової допомоги в Хмільницькій громаді.
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✓ Створення системи безоплатної правової допомоги в Хмільницькій громаді.

✓ ініціювали обговорення та 
вирішення актуальних питань за 
участю громадськості, 
представників влади та 
правоохоронців, 

✓ розробили Проєкт місцевої 
Програми забезпечення 
безоплатною правовою допомогою 
населення Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021-
2022 роки, 

✓ інформували членів громади про 
шляхи вирішення актуальних 
правових проблем через 
проведення інформаційних 
зустрічей, здійснення публікацій в 
ЗМІ та проведення інформаційних 
заходів. 

Проєкт було реалізовано за 
фінансової підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження».
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8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРІВ

Центр аналізу місцевої політики;

Подільський центр соціальних 
технологій;

Громадська організація Спілка 
учасників АТО м. Хмільника та 
Хмільницького району;

Громадська організація «Планета 
добра»;

Громадська організація «Спільний 
шлях»;

Громадська організація «Громадянська 
варта»;

КЗ «Бібліотека для дорослих» 
Хмільницької міської ради;

Хмільницьке бюро правової допомоги;

Громадська організація «Унікальна 
країна»;

Жіночий клуб Бони Сфорци;

Громадська організація «Туристично-
оздоровча Україна»;

Громадська організація «Молодіжне 
об'єднання - нова архітектура країни»;

Громадська організація «Коло»

Громадська організація «Літинська 
районна жіноча рада»;

Громадська спілка «Мережа правового 
розвитку»;

Подільський центр прав людини;

Громадська організація «А-ВЕСТА»;

Всеукраїнська Асоціація сприяння 
самоорганізації населення;

Transparency International Україна;

Корпус Миру США в Україні;

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 міська рада;

Хмільницька районна рада;

Хмільницька райдержадміністрація

Наші друзі та партнери
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Громадська організація «ПРАВО» є 

членом Громадської спілки «Мережа 

правового розвитку». 

На базі офісу організації функціонує 

Хмільницький офіс Мережі правового 

розвитку.

Громадська організація «ПРАВО» 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 

самоорганізації населення.
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9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСІ РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

НАЗВА ПРОЄКТУ МЕТА ПРОЄКТУ ДОНОР

«Школа активних 

громадян»

Мета проєкту: підвищити обізнаність членів 

територіальних громад Вінницької області 

щодо участі в процесах прийняття рішень 

органами влади з використанням 

інструментів громадської участі. Проєктом 

передбачається розробка навчальної 

програми, формування групи для участі в 

навчанні, проведення навчання для членів 

раніше сформованої групи учасників, а також 

надання експертної підтримки учасникам 

навчання та представникам громад 

Вінницької області щодо впровадження та 

застосування інструментів громадської 

участі.

Вінницька обласна рада (в рамках 

Регіональної програми сприяння 

розвитку інформаційного простору та 

громадянського суспільства у 

Вінницькій області на 2019-2021 рр.)

2020 рік

«Створення системи 

безоплатної правової 

допомоги в Хмільницькій 

громаді».

Мета проєкту: посилити спроможність 

Хмільницької міської ОТГ вирішувати правові 

проблеми через розробку та затвердження 

програми забезпечення населення 

безоплатною правовою допомогою, 

проведення інформаційних та навчальних 

заходів, зменшення в локальних НПА 

кількості факторів, які перешкоджають 

реалізації прав членів громади, а також 

започаткування діалогу, за участі всіх 

зацікавлених сторін.

Проєкт реалізовувався за підтримки 

Міжнародного фонду «Відродження».
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НАЗВА ПРОЄКТУ МЕТА ПРОЄКТУ ДОНОР

«Правова допомога – 

кожній сільській 

громаді»

Мета проєкту: покращити забезпечення 

мешканців сільських громад Хмільницького 

району безоплатною правовою допомогою.

Хмільницька районна рада (в рамках 

реалізації Програми забезпечення 

безоплатною правовою допомогою 

населення Хмільницького району на 

2019-2020 роки)

2019 рік

«Електронна демократія: 

інформуємо, навчаємо, 

аналізуємо»

Мета проєкту: створити умови для 

ефективного розвитку електронної 

демократії у Вінницькій області

Вінницька обласна рада (в рамках 

Регіональної програми сприяння 

розвитку інформаційного простору та 

громадянського суспільства у 

Вінницькій області на 2019-2021 рр.)

2018 рік

«Хмільник туристичний: 

робимо перші кроки»

Мета проєкту – підвищити туристичну 

привабливість 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.

Проєкт фінансувався за рахунок 

коштів Уряду Канади через Фонд 

підтримки ініціатив з демократичного 

врядування та розвитку проєкту 

міжнародної технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку 

міст» (Проект ПРОМІС). 

«Електронне врядування 

у Вінницькій області: від 

концепції до 

впровадження»

Мета проєкту: 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.

Проєкт було реалізовано в рамках 

швейцарсько-української програми 

EGAP за підтримки Innovabridge 

Foundation.
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2017 рік

«Інструменти місцевої 

демократії в об’єднаних 

громадах: долаємо 

перешкоди»

Мета проєкту – 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

Міжнародний фонд «Відродження»

«Моніторинг 

доброчесності 

виконання ремонту 

доріг у Вінницькій 

області»

Мета проєкту: підвищити якість, 

доброчесність та прозорість організації та 

виконання ремонтів доріг у Вінницькій 

області»

Реалізація проєкту здійснювалася в 

рамках проєкту «Прозорість і 

доброчесність публічного сектору», 

який виконувався Програмою 

розвитку ООН в Україні та 

фінансувався Міністерством 

закордонних справ Данії протягом 

2015-2018 рр.

«Міський бюджет – бачу, 

розумію, контролюю»

Мета проєкту - залучити членів 

територіальної громади міста Хмільника 

Вінницької області до процесів моніторингу 

публічних фінансів та формування місцевого 

бюджету шляхом проведення інформаційної 

кампанії, навчання для представників 

громадськості, а також започаткування 

механізмів інформування громадськості про 

закупівлі, що здійснюють за рахунок коштів 

бюджету.

Проєкт було підтримано Фондом 

Східна Європа.

НАЗВА ПРОЄКТУ МЕТА ПРОЄКТУ ДОНОР
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«Формування 

безпечного середовища: 

спільна справа поліції та 

громади»

Мета проєкту – сформувати сталі зв’язки між 

поліцією, міською владою та громадськістю в 

місті Хмільнику для впровадження 

підзвітності поліції, встановлення  та 

підтримання правопорядку, попередження 

злочинності, розвитку безпечного 

середовища в громаді.

Міжнародний фонд «Відродження»

«Безоплатна правова 

допомога в 

Хмільницькому районі: 

посилюємо правові 

можливості громад»

Мета проєкту – забезпечити інституційний 

розвиток та покращення змістовної 

діяльності мережі правових консультантів, 

яка була створена громадською організацією 

«ПРАВО» в Хмільницькому районі Вінницької 

області

Міжнародний фонд «Відродження»

НАЗВА ПРОЄКТУ МЕТА ПРОЄКТУ ДОНОР

2016 рік

«Реалізація права на 

безоплатну правову 

допомогу в сільських 

громадах Вінницької 

області»

Мета проєкту: провести моніторинг 

реформування системи безоплатної правової 

допомоги в 7 районах Вінницької області. 

Проєкт підтримано в рамках конкурсу 

міні-грантів програми «Просування 

молодіжного активізму в Центральній 

Україні» та реалізовано за сприяння 

Національного фонду на підтримку 

демократії (NED).

Дорожня карта розвитку 

малого та середнього 

підприємництва в 

Хмільнику

Мета проєкту: розробити Дорожню карту 

розвитку малого та середнього 

підприємництва в Хмільнику Вінницької 

області 

Проєкт реалізований за підтримки 

Програми USAID «Лідерство в 

економічному врядуванні»

2015 рік

«Кожен має право на 

безоплатну правову 

допомогу»

Мета проєкту – забезпечити формування та 

підтримку стійкої організаційної й фінансової 

основи для надання безоплатної первинної 

правової допомоги в громадах 

Хмільницького району Вінницької області. 

Проєкт підтримано Міжнародним 

фондом «Відродження»
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«Громадянське 

суспільство та влада 

знають як виявити, 

запобігти та 

врегулювати конфлікт 

інтересів»

Мета проєкту: виявити наявні конфлікти 

інтересів в діяльності посадових осіб 

Хмільницької міської ради. 

Проєкт реалізовано за фінансової 

підтримки ТІ Україна та 

Європейського Союзу в межах проекту 

«Залучення громадянського 

суспільства до моніторингу політики 

щодо конфліктів інтересів»

«Регуляторна політика 

без корупції»

Мета проєкту – усунути корупційні ризики в 

регуляторних актах, що були затверджені 

Хмільницькою міською радою та її 

виконавчим комітетом.

Проєкт став переможцем конкурсу 

малих проектів «Сприяння зменшенню 

корупційних проявів на місцевому/

регіональному рівні» за підтримки 

Програми розвитку ООН в Україні та 

Міністерства закордонних справ Данії.

НАЗВА ПРОЄКТУ МЕТА ПРОЄКТУ ДОНОР

«Правова допомога на 

селі: розширюємо 

Мережу правових 

консультантів»

Мета проєкту – зменшити правову ізоляцію 

мешканців сільських населених пунктів 

Хмільницького району Вінницької області 

шляхом розширення мережі правових 

консультантів Центру правової інформації та 

консультацій.

Проєкт реалізовано за підтримки 

Української Гельсінської спілки з прав 

людини.

«Державні закупівлі в 

Хмільнику – під 

надійний громадський 

контроль»

Мета проєкту – підвищити прозорість 

закупівель, що здійснюються за державні 

кошти в місті Хмільнику шляхом здійснення 

громадського контролю за процесом 

державних закупівель, виявлення, 

оприлюднення й оскарження фактів 

порушення законодавства при їх проведенні, 

а також запровадження Стандарту 

відкритості та прозорості державних 

закупівель для органів місцевого 

самоврядування України, який було 

розроблено Transparency International 

Україна.

Проєкт підтримано Міжнародним 

фондом «Відродження».
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2014 рік

«Медицина вінниччини – 

без корупції!»

Мета проєкту – налагодити співпрацю між 

засобами масової інформації, інститутами 

громадянського суспільства та загальною 

аудиторією задля зниження рівня корупції в 

медичній сфері та підвищення  прозорості 

процесу надання медичних послуг жителям 

Вінницької області.

Проєкт реалізовано за підтримки 

Фонду сприяння демократії (США).

«Створення системи 

безоплатної правової 

допомоги в 

Хмільницькому районі»

Мета проєкту – створення та налагодження 

механізму надання первинної безоплатної 

правової допомоги в Хмільницькому районі 

Вінницької області.

Проєкт підтримано Міжнародним 

фондом «Відродження».

2013 рік

«Поширення досвіду 

представлення групових 

інтересів у відносинах з 

органами місцевого 

самоврядування»

Мета проєкту – підвищити ефективність 

діяльності громадських організацій з 

невеликих міст України щодо представлення 

та відстоювання прав і групових інтересів у 

відносинах з органами місцевого 

самоврядування через застосування таких 

механізмів, як громадська рада, громадська 

експертиза та антикорупційна громадська 

експертиза проектів нормативно-правових 

актів. 

Проєкт підтримано Міжнародним 

фондом «Відродження».

«Безоплатна правова 

допомога – в кожну 

сільську громаду»

Мета проєкту: створення передумови для 

організації надання первинної безоплатної 

правової допомоги населенню в сільських 

громадах Хмільницького району Вінницької 

області.

Проєкт підтримано Міжнародним 

фондом «Відродження».

НАЗВА ПРОЄКТУ МЕТА ПРОЄКТУ ДОНОР
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2012 рік

«Сільським громадам – 

належний рівень 

правової допомоги»

Мета проєкту – створення механізму 

подолання правової та соціальної ізоляції 

бідних верств населення для забезпечення їх 

права на започаткування власної справи в 4 

сільських територіальних громадах 

Хмільницького району Вінницької області 

через створення мережі Центру підтримки 

розвитку підприємництва.

Проєкт підтримано Міжнародним 

фондом «Відродження»

2011 рік

«Школа громадської 

експертизи»

Мета проєкту – підвищення професійного 

рівня представників інститутів 

громадянського суспільства з невеликих міст 

Вінницької області для підвищення 

ефективності їх діяльності та впливу на 

вирішення актуальних проблем місцевого 

розвитку шляхом проведення Школи 

громадської експертизи.

Проєкт підтримано Міжнародним 

фондом «Відродження».

«Хмільник – до 

європейського рівня 

крокуємо разом!!!»

Мета проєкту – виробити пропозиції щодо 

подальшої реалізації Концепції розвитку 

курорту Хмільник, як центру 

бальнеологічного лікування, радонової 

терапії та рекреації і туризму на 2007 – 2016 

роки шляхом проведення моніторингу 

сучасного стану її реалізації з максимальним 

залученням до цього процесу всіх 

зацікавлених суб’єктів. 

Проєкт було реалізовано за 

фінансової підтримки програми 

Польська Допомога Міністерства 

Закордонних Справ Польщі та Фонду 

ім. Стефана Баторія.

НАЗВА ПРОЄКТУ МЕТА ПРОЄКТУ ДОНОР
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2010 рік

«Перспективи розвитку 

громадського контролю 

у сфері благоустрою 

населених пунктів у 

Хмільницькому районі»

Мета проєкту – підготовка громадськістю 

пропозицій щодо вдосконалення правових 

актів, які регламентують запровадження та 

налагодження діяльності в Хмільницькому 

районі Вінницької області інституту 

громадських інспекторів з благоустрою 

населених пунктів шляхом проведення 

моніторингу місцевої нормативно-правової 

бази, а також розробки, публічного 

обговорення та громадського лобіювання 

ухвалення Методики відбору та оцінки 

діяльності громадських інспекторів з 

благоустрою. 

Проєкт підтримано Міжнародним 

фондом «Відродження»

«Місцеві ініціативи: 

участь громади в 

усуненні перешкод»

Мета проєкту – підготовка громадськістю 

пропозицій щодо внесення змін та доповнень 

до Статуту територіальної громади міста 

Хмільника, що стосується порядку внесення 

місцевих ініціатив, шляхом розробки, 

публічного обговорення та громадського 

лобіювання ухвалення таких пропозицій.

Проєкт підтримано Міжнародним 

фондом «Відродження».

НАЗВА ПРОЄКТУ МЕТА ПРОЄКТУ ДОНОР

2009 рік

«Розвиток органів 

самоорганізації 

населення міста 

Хмільника»

Мета проєкту – створити умови для більш 

ефективної участі жителів міста Хмільника у 

вирішенні питань місцевого значення через 

розвиток та посилення спроможності органів 

самоорганізації населення міста Хмільника.

Проєкт підтримано Міжнародним 

фондом «Відродження».
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НАЗВА ПРОЄКТУ МЕТА ПРОЄКТУ ДОНОР

2008 рік

«Ефективна співпраця – 

крок до успіху»

Діяльність за проєктом була спрямована на 

формування дієвої та стабільної мережі 

громадської дії.

Проєкт фінансувався за сприяння 

Вінницького обласного комітету 

молодіжних організацій та за 

фінансової підтримки National 

Endowment for Democracy.

«Громадський Форум 

Хмільниччини»

Діяльність за проєктом передбачала 

створення інформаційного сайту 

«Громадський форум Хмільниччини».

Проєкт було підтримано в рамках 

конкурсу міні-грантів оголошеного 

Вінницьким обласним комітетом 

молодіжних організацій.

«Мережа громадських 

кореспондентів»

Діяльність за проєктом передбачала 

підготовку громадських кореспондентів 

сайту «Громадський форум Хмільниччини». 

Проєкт було підтримано в рамках 

конкурсу мікро-грантів оголошеного 

Молодіжним центром «Форум» в 

рамках проєкту «Розвиток громад у 

Вінницькій області» за фінансової 

підтримки Посольства Швейцарії в 

Україні.

«Місцеві ініціативи – 

теорія та практика»

Діяльність за проєктом передбачала 

проведення моніторингу статутів 

територіальних громад Хмільницького 

району щодо порядку внесення місцевих 

ініціатив. 

Проєкт було підтримано в рамках 

конкурПроект було підтримано в 

рамках конкурсу міні-грантів та 

фінансувався за рахунок коштів 

Східноєвропейського демократичного 

центру.су міні-грантів оголошеного 

Вінницьким обласним комітетом 

молодіжних організацій.

«Місцеві ініціативи – 

проблеми реалізації на 

практиці»

Проєкт передбачав друк та розповсюдження 

збірки з практичними рекомендаціями щодо 

внесення місцевих ініціатив.

Проєкт отримав фінансування в рам-

ках конкурсу міні-грантів, оголоше-

ного Вінницьким обласним комітетом 

молодіжних організацій, ВОМГО 

«Наше Поділля», ВММЮО «Скити», 

ВОГО «Вінницький прес-клуб» за 

фінансової підтримки National 

Endowment for Democracy (США).
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НАЗВА ПРОЄКТУ МЕТА ПРОЄКТУ ДОНОР

2007 рік

«Покращення діалогу 

між владою та 

громадою»

Проєкт спрямовано на підвищення 

громадської активності в Хмільницькому 

районі, правову просвіту населення та 

налагодження співпраці між органами 

місцевого самоврядування та сільськими 

громадами Хмільницького району. 

Проєкт фінансувався за рахунок 

коштів Вінницького обласного  

бюджету.

«Знання – сила!» Проєкт спрямовано на правову просвіту 

населення та налагодження співпраці між 

ОМС та сільськими громадами Хмільницького 

району.

Проєкт підтримано 

Східноєвропейським Демократичним 

Центром. 

«Насуши собі здоров’я!» Діяльність за проєктом передбачала 

створення в селі Голодьки Хмільницького 

району благодійної зеленої аптеки.

Проєкт фінансувався за сприяння 

Вінницького обласного комітету моло-

діжних організацій та за фінансової 

підтримки фонду Стефана Баторія.

2006 рік

«Просвіта лідерів 

громадських організацій 

Хмільницького району»

Проєкт спрямовано на підвищення 

активності громади у вирішені своїх проблем 

та захисту своїх інтересів.

Проєкт фінансувався за рахунок 

коштів Вінницького обласного  

бюджету.

«Громадянське 

суспільство. Запитання 

та відповіді»

Мета проєкту – інформування населення 

Хмільницького району про основні засади 

громадянського суспільства та про 

організації третього сектору.

Фінансування відбувалось за рахунок 

власних коштів членів організації

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВОЛОНТЕРІВ

В організації працює 3 волонтери. 

Для виконання окремих заходів організація залучає волонтерів з числа 
партнерських громадських організацій та небайдужих громадян.
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11. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Загальна сума надходжень

759 616,00 гривень

З них:

✓ місцеві бюджети всіх рівнів 

40 000,00 грн. 

✓ міжнародні донорські організації

718 416,00 грн. 

✓ власні внески членів організації

1200,00 грн. 

Загальна сума видатків

374 771,00 гривень

З них:

✓ адміністративні витрати

26 400,00 грн. 

✓ проведення навчальних заходів

22 500,00 грн. 

✓ оплата послуг фахівців

254 000,00 грн. 

✓ проведення публічних заходів

71 871,00 грн.

ФІНАНСОВІ НАДХОДЖЕННЯ ФІНАНСОВІ ВИДАТКИ
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12. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

0-4338-22-33-1                    096-029-67-81

Телефони організації

pravo.ngo@gmail.com

Електронна пошта:

http://pravongo.org 

Сайт організації:

22 000, просп. Свободи, 12, Будинок культури, м. Хмільник, 
Вінницька область.

Поштова адреса:

МИ ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ

І БУДЕМО РАДІ ПРОПОЗИЦІЯМ

ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ!


