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Шановні друзі! 
 

Пропонуємо Вашій увазі стислий звіт про основну діяльність Громадської організації «Центр 
громадської адвокатури». 

 
За рік відбулося чимало подій, здійснено надання консультацій юристами Центру, реалізовано 

правозахисні ініціативи та адвокаційні заходи. 
 
Центр громадської адвокатури – незалежна неурядова неприбуткова організація, яка об’єднує 

громадських активістів, науковців, журналістів, студентів, активістів громад у впровадженні 
правових, інформаційних, адвокаційних ініціатив у сфері захисту Прав Людини, розвитку громад та 
місцевого самоврядування, підвищення спроможності НУО та органів публічної влади до співпраці, 
інших демократичних інститутів, здійсненні аналітичних досліджень, громадських моніторингів, 
лобіювання суспільно значимих рішень на державному та локальних рівнях. 

Центр громадської адвокатури був утворений як результат самоорганізації громадських 
захисників, правників, журналістів, політологів, студентів та просто небайдужих активістів. 

Центр має значний досвід у наданні безкоштовної правової допомоги населенню у пріоритетних 
напрямках вирішення проблем захисту Прав Людини та розвитку громади, розвитку демократичних 
інститутів, співпраці громадськості та влади, посилення спроможності НУО, підвищенні прозорості 
та підзвітності влади. 

 
Сьогодні Центр громадської адвокатури працює у таких напрямках: 
 
§ Надання безкоштовних правових консультацій громадянам і допомоги у пріоритетних 

напрямках вирішення проблем захисту Прав Людини та розвитку громади 
§ Центром реалізовується єдина в Україні постійно діюча програма підтримки організацій 

громадського сектору: громадських, благодійних, релігійних організацій, професійних спілок, 
неприбуткових господарських організацій, ініціативних груп, ОСББ, органів самоорганізації населення 
(портал програми – www.lawngo.net). Центр був учасником коаліції, а експерти надавали підтримку у 
прийнятті законів змін щодо громадських об’єднань та благодійної діяльності, волонтерства та інших 
суспільно важливих законів, які стосуються створення сприятливого правового середовища для 
розвитку НУО та залучення їх до прийняття рішень. 

§ Підтримка інтернет-проектів: соціально-юридичний портал (www.pilga.in.ua), портал 
«Юрист НГО» (www.lawngo.net), правовий портал для освітян (www.lawhelp.in.ua). 

§ Видання та поширення інформаційних матеріалів та доступних інформаційних джерел про 
механізми реалізації та захисту прав людини, громадської адвокації, розвитку громад, співпраці влади і 
громадськості. 

§ Проведення інформаційних кампаній та акцій, інших публічних заходів. 
§ Формування нових правових прецедентів та практики захисту Прав Людини, яка відповідає 

міжнародним та європейським стандартам. 
§ Громадські моніторинги та аналізи законодавства та практики, лобіювання змін. 
§ Формування, акумулювання та поширення кращих українських та європейських практик, кейсів 

громадської участі у формуванні та реалізації державної та місцевої політики, практик 
демократичних перетворень. 

§ Аналіз, вироблення рекомендацій, залучення цільових груп до участі у формуванні та реалізації 
політики у сфері охорони здоров’я в Україні. 

Більше інформації про діяльність Центру Ви можете знайти на сайті Центру www.cga.in.ua . 
 
З повагою та найкращими побажаннями, 
Голова Центру, адвокат 
 
Тетяна Яцків 
 
 
 

 
 



Загальна інформація про діяльність у 2014 році 
 
У 2014 році Громадська організація «Центр громадської адвокатури» здійснювала діяльність за 

наступними сферами: 
 
♦ Сприяння формуванню належного правового середовища для громадських неурядових 

організацій, що включає різні інститути громадянського суспільства та їхню участь у формуванні та 
реалізації місцевої та державної політики. 

Розвиток громадянського суспільства. 
♦ Правова підтримка, консультування та допомоги громадських об'єднань та благодійних 

організацій. 
♦ Навчання молодіжних тренерів на основі посібника “Компас” щодо освіти з прав людини та 

вирішення конфліктів. 
♦ Моніторинг дотримання трудових прав в Україні. 
♦ Сприяння реалізації та захисту прав інвалідів, право на охорону здоров’я. 
♦ Правова освіта педагогічних працівників. 
 
Громадською організацією «Центр громадської адвокатури» у 2014 році підтримувались такі 

напрями діяльності:  
 
♦ надання правових консультацій; 
♦ проведення право просвітніх, навчальних заходів; 
♦ антикорупційна діяльність; 
♦ участі в адвокатуванні громадських пропозицій до проектів законів та інших нормативно-
правових актів; 
♦ видання та поширення результатів аналітичної діяльності, підготовка та поширення 
інформаційно-правових видань. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заходи проведені Центром у 2014 році 
 

Круглий стіл “Проблеми реалізації та захисту трудових прав в Україні” 
 

 
 

  8 липня у місті Львові відбувся всеукраїнський круглий стіл щодо проблем реалізації та 
захисту трудових прав в Україні. 

В заході взяли участь представники громадських правозахисних організацій, профспілок, органів 
державної влади, активісти, адвокати та громадські діячі, зацікавлені в даному питанні з різних регіонів 
України. 

Як відзначила Тетяна Яцків, голова Центру громадської адвокатури, що організовував захід, 
інформація, матеріали, які готуються у рамках проекту, будуть включені до громадського звіту. Також 
активістка зазначила, що сьогоднішня ситуація в Україні зумовлює виникнення нових проблем із 
реалізацією та захистом прав людини, в тому числі  в сфері трудових відносин, а тому аналіз та 
результати постійно поповнюються новою інформацією. 

Експерти представили результати аналізу судової практики, поширених кейсів захисту порушених 
прав, результати фокус-груп та інших досліджень. Учасники – представники громадських правозахисних 
організацій, центрів правової інформації, громадських приймалень при громадських об’єднаннях та 
профспілках, органів влади обмінялись інформацією щодо проблемних питань реалізації та захисту 
трудових прав, практик захисту порушених прав. 

Захід проводився у рамках проекту «Моніторинг дотримання трудових прав в Україні», що 
виконується ГО «Центр громадської адвокатури» за підтримки проекту «Демократизація, права людини і 
розвиток громадянського суспільства», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та 
фінансується Міністерством закордонних справ Данії. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1304  
 

Всеукраїнський тренінговий курс на основі посібника «Компас» 
 

 
 

3-7 листопада 2014 року 29 представників з числа молодіжних лідерів, освітян, громадських 
організацій, органів публічної влади, що працюють з молоддю, взяли участь у всеукраїнському 
тренінговому курсі на основі посібника «Компас» для молодіжних тренерів щодо освіти з прав 
людини та вирішення конфліктів. 



 Курс реалізовувався у межах частини заходів Рамкової програми співробітництва у сфері 
молодіжної політики на 2014-2015 роки між Україною та Радою Європи. Співорганізаторами заходу 
стали Міністерство молоді та спорту України та Департамент молоді Ради Європи. Реалізовувала захід у 
місті Львові громадська організація «Центр громадської адвокатури». 
  Метою курсу було підвищення спроможності учасників планувати, розвивати, впроваджувати та 
здійснювати оцінку освітніх заходів з прав людини за участю молоді на основі методів посібника 
«Компас» та підходів трансформації конфліктів, започаткування мережі тренерів у сфері прав людини із 
різних регіонів України. 
  Тренінгова команда була сформована на основі конкурсу. До її складу увійшли: Зара Лавчан 
(Арменія), Марія Ясеновська, Назарій Боярський, Олексій Мурашкевич, Тетяна Яцків. 
  В ході курсу учасники закріпили та поглибили знання щодо розуміння та пояснення ключових 
питань у сфері прав людини у процесі неформального навчання молоді, ознайомились із підходами та 
методами «Компасу», посилили спроможність використовувати методи вирішення конфліктів, здатність 
адвокатувати впровадження Хартії з питань демократичного громадянства та освіти з прав людини у 
формальній та неформальній освіті, підвищили розуміння ініціативи «Рух проти мови ненависті». 
  Учасниками тренінгового курсу створено мережу мультиплікаторів з освіти з прав людини для 
молоді. Для комунікації створено групу у соціальній мережі facebook, до якої можуть долучитись 
зацікавлені у просуванні застосування «Компасу» та інших методик, які розроблені для освіти у сфері 
прав людини для молоді (група Compass training course, 2-8 November, Lviv). В перспективі є намір 
створити окремий веб-ресурс для підтримки роботи мережі. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1334  
 
Семінар-обмін «Виклики підтримки громадських неурядових організацій та посилення їхнього голосу 

на локальному рівні» 
 

 
 

16 грудня 2014 р. у місті Львові проводився семінар-обмін «Виклики підтримки 
громадських неурядових організацій та посилення їхнього голосу на локальному рівні». 
  У семінарі взяли участь представники ресурсних центрів, центрів правової інформації, інших 
організацій, які надають консультаційну, методичну та іншу підтримку громадським ініціативам на 
місцях. 
  В рамках заходу учасники мали змогу на основі власного досвіду визначити та узагальнити 
виклики, які сьогодні стоять перед інститутами громадянського суспільства, обмінятись досвідом, 
здійснити спільну роботу над пошуком ідей для власної роботи та спільної діяльності із партнерами. 
Фасилітаторами заходу були Тетяна Яцків (Львів) та Наталія Стаднійчук (Дніпропетровськ). 
  Темами, які найбільш згадувані як «виклики» та з якими працювали учасниками семінару, стали: 
участь інститутів громадянського суспільства у попередженні та протидії корупції; фінансування; робота 
з цільовими групами; професіоналізація інститутів громадянського суспільства; співпраця з владою; 
активізація участі громадських об’єднань та громадян; комунікація. Також приділено окрему увагу 
питанням роботи інститутів громадянського суспільства в час конфронтації насильства в регіонах 
України. 
  Захід проводився програмою правової підтримки НУО ГО «Центру громадської адвокатури» 
(Львів) в партнерстві із Центром підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» 
(Дніпропетровськ) у рамках проекту «Посилення голосу неурядових організацій в Україні», що 
реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1347  



 
Круглий стіл “Партнерство громадськості і влади” 

 

 
 

17 грудня у місті Львові відбувся круглий стіл на тему партнерства громадськості і влади. 
Участь в обміні досвідом брали представники громадських об'єднань, влади та журналісти із 

Дніпропетровської та Львівської областей. 
Голова Центру громадської адвокатури Тетяна Яцків представила огляд існуючих інструментів 

громадського впливу на формування та реалізацію державної та місцевої політики, а також аналіз 
сильних та слабких сторін застосування цих інструментів. 
Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської обласної 
державної адміністрації Дмитро Посипанко представив результати роботи структурного підрозділу та 
проект «зеленої книги» діяльності департаменту на наступний рік. 

Тетяна Карельська, голова Центру підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» 
(Дніпропетровськ), розповіла про досвід співпраці громадськості із різними структурами влади у своєму 
регіоні. 

Голова Дніпропетровської обласної громадської організації «Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики» Олексій Літвінов здійснив аналіз потенційних змін, 
які можуть стосуватись нормативного регулювання різних видів інструментів громадської участі, в тому 
числі консультативно-дорадчих органів та громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. 
Анджеліка Пилипенко, депутат Дніпропетровської міської ради та громадська активістка, розповіла про 
напрацювання та співпрацю між органами самоорганізації населення та органами влади на 
Дніпропетровщині. 

Учасники ділились історіями успіху, обмінювались досвідом і особливостями співпраці з 
органами публічної влади на Дніпропетровщині та Львівщині. 

Захід проводився програмою правової підтримки НУО ГО «Центру громадської адвокатури» 
(Львів) в партнерстві із Центром підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» 
(Дніпропетровськ) за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні та Департаменту   
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської обласної державної адміністрації в 
рамках щорічного проведення Днів Партнерства інститутів громадянського суспільства. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1346  

 
Видання та інформаційні матеріали 

 
Інформаційний плакат щодо гарантій міжнародно-правових договорів у сфері трудових прав. 

 

 
 



         Даний плакат виготовлений у формі інструкції та містить інформацію щодо гарантій міжнародно-
правових договорів у сфері трудових прав. А також міститься інформація про трудові права, в тому числі 
посилання на права та гарантії, які передбачені міжнародно-правовими договорами про права людини, а 
саме: - право на працю; - право на охорону праці; участь у професійних спілках;- заборона дискримінації; 
- заборона примусової праці; - оплата праці; - відпочинок, відпустки; - належні, безпечні і здорові умови 
праці; - вільний вибір роботи; - захист від безробіття; - захист від незаконного звільнення, а також право 
на страйк. 

Міжнародне правове регулювання праці - це встановлена міжнародними договорами (актами) 
система стандартів щодо регулювання праці, яку держави, що приєдналися до відповідного 
міжнародного договору (ратифікували його), використовують в національному трудовому законодавстві. 
Суб'єктами міжнародно-правового регулювання праці є 00Н та її спеціалізований орган - Міжнародна 
Організація Праці (МОП). 
Даний інформаційний путівник розповсюджується через центри зайнятості, центри правової допомоги, 
громадські приймальні, безпосередньо через приймальню Центру громадської адвокатури. 

Плакат підготовлено ГО “Центр громадської адвокатури” в рамках проекту «Демократизація, 
права людини і розвиток громадянського суспільства», який виконується Програмою розвитку ООН в 
Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2013-2016рр. 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1317 
 
Інформаційний правопросвітній путівник (буклет) “Трудові права: механізми їх захисту, які 

гарантовані міжнародними договорами про права людини” 
 

 
 

Центром громадської адвокатури був підготовлений та надрукований буклет, в якому міститься 
інформація про механізми захисту трудових прав, які гарантовані міжнародними договорами про права 
людини. Угоди держав, що передбачають право конкретного громадянина вимагати від своєї держави 
виконання міжнародно-визнаних прав і свобод, у тому числі у трудовій сфері, підкріплюються 
міжнародними механізмами, створеними в рамках різноманітних міжнародних організацій. В статті 4 
Конституції України передбачено: «Кожний має право після використання всіх національних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод у відповідні міжнародні судові установи 
або у відповідні міжнародні організації, членом або учасником яких є Україна». 

Міжнародні органи із забезпечення і захисту прав людини - комітети з прав людини, 
створюються відповідно до положень тих чи інших конвенцій, до прикладу ООН. Вони складаються з 
експертів, які діють в особистій якості. У їхній склад входять громадяни держав, що беруть участь у 
договорі, які володіють високими моральними якостями і визнаною компетентністю в галузі прав 
людини. При цьому до складу комітету не можуть входити двоє громадян однієї держави. Члени 
комітетів обираються державами-учасницями договору. 

У компетенцію міжнародних органів із захисту прав людини можуть входити розгляд: 1) 
доповідей держав-учасниць договору про законодавчі, адміністративні та інші заходи, що приймаються 
ними для впровадження в життя зобов’язань, котрі містяться в договорі; 2) повідомлень держав-учасниць 
договору про те, що інша держава-учасниця не виконує своїх зобов’язань за даним договором; 3) 
індивідуальних петицій (скарг) від осіб, які стверджують, що якесь з їх прав, зафіксоване у відповідному 
договорі, було порушено, і котрі вичерпали усі внутрішньодержавні засоби правового захисту. 

Буклет видано в рамках проекту «Демократизація, права людини і розвиток громадянського 
суспільства», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством 
закордонних справ Данії протягом 2013-2016рр. 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1316  
 

Громадський моніторинг дотримання трудових прав в Україні: результати 
 



 
 

Впродовж 2013-2014 років громадською організацією «Центр громадської адвокатури» 
реалізовувався проект «Моніторинг дотримання трудових прав в Україні». 

У фокусі уваги даного проекту були трудові права, які гарантуються як міжнародно-правовими 
договорами про права людини, що є частиною національного законодавства, так і Конституцією України 
та іншими законами України. 

У рамках проекту здійснювались ряд досліджень стану дотримання трудових прав, які включали 
дослідження експертами доступних джерел інформації, в тому числі судових рішень в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень, аналітичних матеріалів, статистичних звітів, так і отримувалась 
інформація через проведення фокус-групових досліджень із зацікавленими сторонами (роботодавцями, 
професійними спілками, іншими громадськими організаціями, які працюють у сфері надання 
консультацій у трудових питаннях), консультації із ними та проведення публічних обговорень. 
Узагальнювались матеріали власної консультативно-правової діяльності Центру у сфері трудових прав, 
програми «Поради освітянам з правових питань» (www.lawhelp.in.ua). 

В підсумку підготовлене видання «Громадський моніторинг дотримання трудових прав в Україні: 
результати». Його публікація, а також реалізація проекту стали можливими за підтримки Програми 
розвитку ООН (ПРООН) та Міністерства закордонних справ Данії. 

Щодо наповнення інформацією видання, з огляду на ситуацію, яка склалась в країні, чимало 
інформації, яка була підготовлена раніше, постійно модифікувалась. До прикладу, статистика 
працевлаштування у Східних областях, питання проблем оплати праці в цих регіонах у силу того, що 
багато підприємств не працюють, а також пріоритетності вирішення тих чи інших проблем у сфері 
трудових відносин, які зазнали значних змін протягом останнього року. 

Видання складається із кількох частин: загальної, спеціальної та узагальнення. Загальна частина 
звіту містить інформацію, яка стосується дотримання трудових прав незалежно від специфіки певної 
професії, статі, віку тощо, а пов’язана із порушеннями, які виникають незалежно від сфери і 
особливостей. Зокрема, подана інформація щодо права на працю, працевлаштування, оплати праці, 
відпочинку, відпусток, здорових, безпечних, належних умов праці, звільнення, а також механізмів 
захисту трудових прав. 
У спеціальній частині розміщена інформація, яка стосується заборони дискримінації та трудових прав 
окремих груп. Зокрема, це питання праці осіб із інвалідністю, трудових прав молоді та осіб похилого 
віку, праці жінок, трудових прав освітян, працевлаштування вимушених переселенців. У третій частині 
звіту поданий узагальнений огляд, який також перекладений англійською мовою. 
Електронна версія доступна за посиланням http://cga.in.ua/index.php?itemid=1343  
 

Путівник «Як створити та зареєструвати громадське об’єднання із статусом юридичної 
особи?»  
 

Центром громадської адвокатури був підготовлений та надрукований путівник «Як створити та 
зареєструвати громадське об’єднання із статусом юридичної особи?» пропонуємо Вашій увазі 
інформацію про те, які документи потрібні для реєстрації громадського об’єднання із статусом 
юридичної особи, хто може бути засновником громадської організації, куди потрібно подавати 
документи, а також включення у Реєстр неприбуткових установ та організацій.  

Електронна версія доступна за посиланням http://cga.in.ua/index.php?itemid=1319  
 
Алгоритм «Громадські об’єднання: особливості, види, статуси» 
 
Центром громадської адвокатури розробив електронні версії видань правничої бібліотечки 

громадського активіста. 
В алгоритмі «Громадські об’єднання: особливості, види, статуси» пропонуємо Вашій увазі 

інформацію про те, що таке громадське об’єднання, які є організаційно-правові форми громадських 
об’єднань, основні відмінності між громадською спілкою та громадським об’єднанням (характеристики 
засновників та членів (учасників)), а також статуси громадських об’єднань. 



Електронна версія доступна за посиланням http://cga.in.ua/index.php?itemid=1320  
 
Путівник «Участь громадськості у прийнятті рішень: інструменти та можливості» 
 
Центром громадської адвокатури розробив електронні версії видань правничої бібліотечки 

громадського активіста. 
У путівнику «Участь громадськості у прийнятті рішень: інструменти та можливості» пропонуємо 

Вашій увазі інформацію про те, як повести громадську експертизу діяльності органів публічної влади, 
проведення консультацій з громадськістю, участь громадськості у регуляторній політиці, антикорупційна 
проектів нормативно-правових актів, а також “місцеві” інструменти громадської участі.  

Електронна версія доступна за посиланням http://cga.in.ua/index.php?itemid=1325 
 
Путівник «Повідомлення про утворення громадського об’єднання» 
 
Центром громадської адвокатури розробив електронні версії видань правничої бібліотечки 

громадського активіста. 
У путівнику «Повідомлення про утворення громадського об’єднання» пропонуємо Вашій увазі 

інформацію про те, які документи для цього потрібні, куди подавати (надсилати) документи, дії органу 
реєстрації при прийнятті та неприйнятті повідомлення про утворення громадського об’єднання. 

Електронна версія доступна за посиланням http://cga.in.ua/index.php?itemid=1322 
 
Путівник «Як повідомити про зміни до статуту громадського об’єднання» 
 
Центром громадської адвокатури розробив електронні версії видань правничої бібліотечки 

громадського активіста. 
У путівнику «Як повідомити про зміни до статуту громадського об’єднання» пропонуємо Вашій 

увазі інформацію про те, які потрібно подавати документи і куди, до якого органу, оплата, питання, які 
потрібно переглянути у статуті у зв’язку із зміною закону, а також прийняття рішення уповноваженим 
органом з питань реєстрації. 

Електронна версія доступна за посиланням http://cga.in.ua/index.php?itemid=1324  
 
Алгоритм «Державна реєстрація благодійних організацій» 
 
Центром громадської адвокатури розробив електронні версії видань правничої бібліотечки 

громадського активіста. 
В алгоритмі «Державна реєстрація благодійних організацій» пропонуємо Вашій увазі інформацію 

про види благодійних організацій та їх особливості, про засновників благодійних організацій, установчі 
документи, цілі, сфери та органи управління благодійних організацій, а також включення у реєстр 
неприбуткових установ та організацій. 

Електронна версія доступна за посиланням http://cga.in.ua/index.php?itemid=1326  
 

Веб-ресурси Центру громадської адвокатури 
 

Як і в попередні роки, Центром громадської адвокатури підтримувалось у 2014 році три веб-ресурси.  
 

Портал «Юрист НГО»  
Підтримується з жовтня місяця 2008 року.  
На порталі розміщується інформація події, новини, історії успіху організацій у захисті права на 
об’єднання, зібрання та прав своєї цільової групи, порушення прав організацій, нормотворчі ініціативи, 
статті, які стосуються статуcу організацій громадського сектору. Також на порталі можна поставити 
юридичне запитання юристові щодо прав організацій, державної реєстрації, відносин з органами влади, 
розміщені відповіді на найбільше запитувану інформацію, законодавчі акти, база зразків документів.  
У бібліотеці порталу є переклади Рішень Європейського Суду з прав людини, починаючи із вересня 2007 
р., щодо статті 11 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини, оn-line юридична 
періодика, корисні посібники та інші видання.  
Адреса порталу «Юрист НГО» www.lawngo.net  

 
Юридично-соціальний портал  



Підтримується з кінця 2009 року.  
Його створено з метою інформування про питання реформування пільг та привілеїв в Україні, 
поширення результатів проекту. Сьогодні його тематика включає також різні інші аспекти соціально-
юридичної сфери: реалізація права на соціальний захист, права власності та інших економічних прав, 
права на медицину, прав різних соціально-вразливих груп населення (люди із обмеженими 
можливостями, діти, молодь, жінки та інші).  
Адреса Юридично-соціального порталу: www.pilga.in.ua  
 
Також Центром громадської адвокатури підтримується власний веб-сайт www.cga.in.ua 

 
Cпеціалізований юридичний веб-ресурс Правовий портал для освітян. 
Підтримується з 2013 року.  
Цей ресурс створено для освітян із on line формою для консультування, можливістю звернення за 
правовою допомогою до юриста, публікацією правових матеріалів, корисних для освітян в рамках 
проекту «Поради освітянам з правових питань» в якому розміщується корисна для них інформація. 
На веб-ресурсі розміщаються новини освітньої сфери, законодавство корисне для педагогів, також 
спеціальні видання у розділі «Правова бібліотека освітянина». Також на сайті розміщені типові 
консультації, алгоритми дій в певних ситуаціях, а також он-лайн форма за допомогою якої можна 
поставити запитання юристові.  
Адреса Правового порталу для освітян: www.lawhelp.in.ua  
 

Проекти реалізовані Центром у 2014 році 
 
1. Моніторинг дотримання трудових прав в Україні. 
 
Проект «Моніторинг дотримання трудових прав в Україні» реалізується за підтримки Проекту 

ПРООН «Демократизація і права людини в Україні». 
У фокусі уваги даного проекту є трудові права, які гарантуються як міжнародно-правовими 

договорами про права людини, що є частиною національного законодавства, Конституцією та іншими 
законами України. Центральне місце займає Кодекс законів про працю.  Очевидним є те, що правове 
регулювання умов для реалізації та захисту трудових прав в Україні є застарілим і не відповідає 
сучасним умовам. Також середовище для реалізації трудового потенціалу із гідним для забезпечення 
життя людини в Україні не є сприятливим. 

В Україні експерти, правозахисники, профспілки наголошують на тому, що у сфері трудових прав 
як одного із базових економічних прав є значні проблеми. Комплекс міжнародних зобов’язань держави 
передбачений рядом міжнародних договорів про права людини, в тому числі Міжнародним пактом про 
економічні, соціальні і культурні права. 

В рамках проекту передбачена діяльність спрямована на підготовку звіту щодо стану дотримання 
в Україні трудових прав у відповідності із Міжнародним пактом з питань економічних, соціальних та 
культурних прав. Для підготовки даного звіту буде проведено ряд публічних заходів, а саме проведення 
фокус-груп з представниками профспілок і роботодавців, та круглого столу, здійснено аналіз судової 
практики та звернень громадян до правових приймалень в даній сфері. Також буде здійснено моніторинг 
дотримання трудових прав громадян в Україні. Крім того в рамках проекту буде здійснюватись 
інформаційна робота серед цільової групи з метою підвищення їх правової обізнаності щодо своїх прав у 
сфері трудових відносин. 

Термін реалізації проекту: 01.12.2013р. – 31.10.2014р. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1279 
 

2. Всеукраїнський тренінговий курс на основі посібника «Компас». 
 
Всеукраїнський тренінговий курс на основі посібника «Компас» проводиться для 30 

представників з числа молодіжних лідерів, освітян, громадських організацій, органів публічної влади, що 
працюють з молоддю, взяли участь у всеукраїнському тренінговому курсі на основі посібника «Компас» 
для молодіжних тренерів щодо освіти з прав людини та вирішення конфліктів. 
  Метою курсу є підвищення спроможності учасників планувати, розвивати, впроваджувати та 
здійснювати оцінку освітніх заходів з прав людини за участю молоді на основі методів посібника 
«Компас» та підходів трансформації конфліктів, започаткування мережі тренерів у сфері прав людини із 
різних регіонів України. 



 Курс побудований на використанні перекладеного та опублікованого посібника «Компас» в 
Україні та має на меті зробити інструмент доступним для застосування у роботі з молоддю та 
правопросвіті. 

Захід є частиною Рамкової програми співробітництва у сфері молодіжної політики на 2014-2015 
роки між Україною та Радою Європи. 

Співорганізаторами тренінгового курсу є Департамент молоді Ради Європи та Міністерство 
молоді та спорту України у співпраці із громадською організацією «Центр громадської адвокатури». 
  Дати проведення тренінгового курсу: 3-7 листопада 2014 р. 
 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1356  
 
 

3. Посилення голосу НУО в Україні 
 
Проект «Посилення голосу НУО в Україні» здійснюється в партнерстві із Центром підтримки 

громадських і культурних ініціатив «Тамариск» (Дніпропетровськ), що реалізується за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні. 
Метою проекту є забезпечення необхідної правової підтримки та консультування, допомоги громадським 
об'єднанням та благодійним організаціям на місцях через навчання для забезпечення життєздатності, 
стабільної діяльності, збереження та розвитку НУО в Україні та посилення їхнього голосу. 
  Як засвідчує практика законотворчості умов для створення та діяльності громадських неурядових 
організацій в Україні, НУО потребують постійної правової підтримки та консультативного супроводу 
фахівців у галузі права про громадський сектор. Реєстраційні процедури залишаються найбільш 
проблемним «місцем», де стикаються представники громадських організацій та благодійних організацій 
із органами державної влади, в яких органи влади наділені значними повноваженнями для не 
пропорційного обмеження права на об’єднання та тиску на НУО. 
  Враховуючи, що громадський сектор перебуває у постійно не визначеному законодавчому 
середовищі, необхідним є здійснення не тільки консультативної діяльності програмою та експертами, але 
і діяльності, яка спрямована на моніторинг та аналіз впливу законодавства, створення мережі підтримки 
громадських неурядових організацій в регіонах, навчання активістів та надання ними допомоги та 
підтримки організацій громадського сектору на місцевому рівні. 

 Окремої уваги у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні, потребують інститути 
громадянського суспільства, які працюють на Східній та Південній Україні. Поруч із питаннями безпеки 
фізичної активістів, постає питання безпеки офісів організацій, що в багатьох випадках залежить і від 
юридичних питань, розуміння законодавства та його використання для збереження та розвитку свого 
функціонування. Значну роль в цьому відіграють так звані ресурсні центри для підтримки громадських 
ініціатив, а також центри правової інформації, які можуть поширити знання та надавати допомогу 
місцевим ініціативами у кризових ситуаціях, і потенціал яких у сфері права неурядових організацій та їх 
збереження планується посилити. 
   Надзвичайно важливими у сьогоднішній ситуації є підтримка та розвиток зв’язків між 
інститутами громадянського суспільства із різних областей, у тому числі Південних та Східних, а також 
органів влади, місцевого самоврядування, журналістів. 
    Термін реалізації проекту: липень 2014р. – травень 2015р. 
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1355  
 

Консультаційна діяльність 
 

Здійснено консультування освітян. 
 
Протягом 2014 року було надано більше 90 консультацій особам, а саме педагогами в системі 

шкільної та дошкільної освіти. Також за консультаціями зверталися викладачі вищих навчальних 
закладів та працівники відділів освіти.  

Тематика консультацій стосувалася різноманітних питань, наприклад, права на отримання 
додаткової відпустки, укладення контракту з керівниками навчальних закладів, гарантій при скороченні 
працівників, питання щодо виплати компенсацій, зняття неправомірно накладених дисциплінарних 
стягнень, звернення за захистом своїх прав до суду, оплата праці, надання відпустко усіх видів, оплата 
замін, звільнення з роботи, тощо. 



Консультування громадян відбувалось трьома шляхами, а саме шляхом надання консультацій 
через гарячу консультаційну лінію, консультування громадян безпосередньо в офісі організації, а також 
шляхом консультування он-лайн, тобто через електронну скриньку організації та в режимі он-лайн на 
Правовому порталі для освітян. 

Надано безоплатні правові консультації особам з обмеженими можливостями. 
 
Протягом 2014 року до Центру громадської адвокатури за правовою допомогою зверталися особи з 

інвалідністю та особи в інтересах інвалідів, як з міста Львова та області, так і з інших регіонів України. 
Загалом за період реалізації проекту було надано більше 50 правових консультацій. 

Консультування громадян відбувалось трьома шляхами, а саме шляхом надання консультацій 
через телефонну консультаційну лінію, консультування громадян безпосередньо в офісі організації, а 
також шляхом консультування он-лайн, тобто через електронну скриньку організації.  

Найчастіше громадяни звертаються за такими питаннями, як питання щодо надання дитині 
інваліду під категорії А, надання статусу одинокої особи, щодо надання соціальних послуг, щодо 
встановлення груп інвалідності (I, II, III), отримання та заміни автомобіля з ручним керуванням, пільг на 
житлово-комунальні послуги, позачергово забезпечення санаторно-курортними путівками, порядку 
проходження МСЕК, питання по догляду за інвалідами, оскарження рішень районних МСЕК, порядок 
проходження МСЕК, реабілітація інвалідів, тощо. 

 
Консультації з питань правового регулювання діяльності громадських неурядових організацій. 
 
Консультування проводилося на сторінці центру у Фейсбуці, на скринці програми – або он-лай 

форму порталу «Юрист НГО», телефони програми (стаціонарний, мобільний), в офісі Центру 
громадської адвокатури, на сторінці Центру у merezha,ua.  

 Найчастіше зверталися з такими питаннями: реєстрація нових громадських об’єднань, інші 
реєстраційні дії щодо громадських об’єднань, реєстрація нових благодійних організацій, інші 
реєстраційні питання щодо благодійних організацій, податкове, звітність, фінанси, громадська участь, 
інші питання (відокремлені підрозділи, символіка, права та інше), інші НУО тощо.  

Загалом було більше 100 консультації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Видатки профінансовані ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АДВОКАТУРИ» 
протягом 2014 року із коштів грантодавців. 

 
 
 

Стаття витрат 2014 рік 
 (грн.) 

% 
Співвідношення 

Заробітна плата  
(оплата послуг) 

66156 14,61 

Експертна та 
консультаційна підтримка 

37166 8,21 

Витрати на оренду офісного 
приміщення та оплату 
комунальних послуг 

0 0 

Транспортні витрати на 
відрядження 

2305 0,51 

Витрати на проведення 
заходів 

302937 66,89 

Поліграфічні витрати 
(витрати на друк та 
тиражування) 

28375 6,26 

Придбання літератури 0 0 
Витрати на соціологічні 
дослідження 

0 0 

Створення та підтримка  
веб-сайтів 

0 0 

Витрати на утримання офісу 
та приймалень 
(тел.,Інтернет.,витратні 
матеріали,канцтовари.) 

15949 3,52 

Проведення телепрограм 0 0 
Відео зйомка та запис на CD 0 0 
РАЗОМ 452888 100 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактна інформація 
 

Центр громадської адвокатури 
 
Адреса: м. Львів, пр.-т Чорновола, 63 офіс 706 
 
Телефон 032 244 46 59 
 
Факс 032 244 46 59 
 
Пошта cga@lawngo.net  
 
 
Ви можете долучитись до роботи Центру громадської адвокатури як 

партнер, волонтер, поширити інформацію про діяльність та 
ініціативи Організації! 

 


