
1 

 

                                

 

 

                                              

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АДВОКАТУРИ»  

ЗА 2015 РІК 
 

 

 
 

 
 

 



2 

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.cga.in.ua/
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Загальна інформація про діяльність у 2015 році 

 

У 2015 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. 

 Правова допомога під час проходження медико-соціальної експертизи. 

  Залучення представників інститутів громадянського суспільства до 

процесів підзвітного та ефективного формування та використання 

коштів місцевих бюджетів у сфері охорони здоров’я. 

  Підтримка процесів децентралізації в частині добровільного 

об’єднання громад у Львівській області. 

 Моніторинг державних закупівель. 

 Правова освіта педагогічних працівників. 

 

Громадською організацією «Центр громадської адвокатури» у 2015  році 

підтримувались такі напрями діяльності:  

 

♦ надання правових консультацій; 

♦ проведення правопросвітніх, навчальних заходів; 

♦ антикорупційна діяльність; 

♦ участі в адвокатуванні громадських пропозицій до проектів законів та 

інших нормативно-правових актів; 

♦ підготовка та поширення інформаційно-правових видань. 
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Заходи, які проведені Центром у 2015 році 

 

Громадськість Львівщини навчилася організовувати актикорупційний моніторинг 

 

У Львові 6-7 лютого 2015 р. відбувся дводенний семінар щодогромадського 

антикорупційного моніторингу державних закупівель на місцевому рівні. 

Участь в семінарі взяли представники громадських та інших неурядових організацій, члени 

громадських рад, громадські активісти, представники засобів масової інформації. 

 Проводили семінар кваліфіковані і досвідчені тренери з Центру політичних студій та 

аналітики (м.Київ) та Центру громадської адвокатури (м.Львів). У рамках семінару були 

висвітлені і випробувані на практичних заняттях інструменти громадського контролю за 

використанням бюджетних коштів. Зокрема, Андрій Марусов (ЦПСА) поділився секретами 

успішних журналістських розслідувань, Гліб Каневський (ЦПСА) провів інформаційно-

пізнавальний майстер-клас з моніторингу державних закупівель за допомогою 

сайту tender.me.gov.ua. Володимир Тарнай (ЦПСА) розповів про участь громадськості у 

формуванні бюджету та особливості бюджетної політики, новели Податкового Кодексу. 

 Також за результатами семінару була створена регіональна мережа активістів зацікавлених 

в аналізі державних закупівель. Команда Центру громадської адвокатури здійснюватиме 

координаційну та консультаційну допомогу учасникам мережі. 

 

Представники громадськості і влади взяли участь у візиті-обміні у Дніпропетровську 

 

З 26 по 29 квітня 2015 року громадські активісти та представники органів влади 

Львівщини перебували з візитом у м. Дніпропетровську. Тема заходу стосувалася 

інструментів громадської участі в місцевій політиці, вивчення досвіду діяльності неурядових 

громадських організацій на Дніпропетровщині та співпраці з владою. 

Приймаючою стороною став Центр підтримки громадських і культурних ініціатив 

«Тамариск», який тепло зустрів делегацію зі Львова. 

Перший день перебування в м. Дніпропетровську розпочався з візиту офісу Центру 

підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск», де відбулося загальне знайомство з 

усіма присутніми. 

В другій половині для відбувся круглий стіл «Партнерство громадськості і влади» за 

участю представників організацій громадянського суспільства, органів місцевого 

самоврядування, медіа. Також учасники мали змогу взяти участь у майстер – класі «Громадська 

експертиза» від Олексія Літвінова (Інститут громадської експертизи) та вивчали законодавство, 

практики та нюанси проведення громадської експертизи. 

Другий день був не менш насиченим, цікавим та пізнаваючим. В першій половині для 

було здійснено візит до Дніпропетровської районної ради (смт. Ювілейне), де зустрілись з 

представниками ради, громадських організацій Дніпропетровського району. Учасники ділилися 

досвідом громадських ініціатив, співпраці з органами влади, а також розповіли про їх діяльність 

та успішні практики розвитку місцевих громад і залучення членів громад. Учасники відвідали 

Дніпропетровську міську раду та зустрілися з керуючим справами Шебановим В.А. та 

депутатами. 

 Захід проводився в рамках проекту «Посилення голосу неурядових організацій в 

Україні», що реалізується програмою правової підтримки НУО ГО «Центр громадської 

адвокатури» у партнерстві із Центром підтримки громадських і культурних ініціатив 

«Тамариск» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.  

http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1386 
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На Львівщині обговорили залучення громадськості до бюджетного процесу 

 

21 липня 2015 року у місті Львові відбувся круглий стіл «Залучення громадськості до 

бюджетного процесу через впровадження бюджетних регламентів». 

Участь у заході взяли представники Львівської обласної ради, Львівської 

облдержадміністрації, Львівської міської ради, міські голови невеликих міст області, члени 

громадської ради при ЛОДА, громадські активісти, журналісти, експерти. 

У рамках заходу проводилось обговорення питань підвищення прозорості бюджетної 

інформації та залучення громадськості до бюджетного процесу. 

Львівська область є однією із чотирьох пілотних областей, яка тестує програмне 

забезпечення щодо візуалізації даних бюджету, а також розробки та впровадження бюджетних 

регламентів. 

Сергій Карелін, експерт Центру політичних студій та аналітики розповів про ініціативу, 

яка впроваджується, та її компоненти. У тому числі було представлено, яким чином має 

працювати Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» на прикладі інших 

країн. 

Тетяна Яцків, голова Центру громадської адвокатури, розповіла про можливості 

бюджетних регламентів. Експерт відзначила, що бюджетний процес триває більше часу, ніж 

тільки прийняття самого проекту рішення про бюджет. Як правило, використання різних форм 

громадського залучення (консультації, консультативно-дорадчі органи, слухання, та й просто 

пропозиції громадськості) тут уже стає малоефективним. У бюджетному регламенті 

впорядковуються існуючі організаційно-процедурні питання бюджетного процесу «всередині» 

самого органу. Це дозволяє визначити, де наявні можливі найбільш ефективні «точки доторку». 

Іван Коржов, головний спеціаліст Управління міжвідомчої координації, Львівської міської 

ради, розповів про досвід міської ради у впровадженні візуалізації даних про бюджет. Він 

відзначив, що актуальним є пошук тих питань, які зацікавлять пересічного мешканця 

використовувати візуалізацію, і переважно такими можуть бути найбільш «наближені» питання 

(до прикладу, кошти, які витрачені на ремонт вулиці, де він проживає тощо). 

Сергій Кіт, начальник Управління економічної політики ЛОР, розповів про досвід роботи 

із візуалізацією бюджетів в області, а також хід напрацювання робочою групою проекту 

бюджетного регламенту. 

Міський голова Жовкви Петро Вихопень вказав, що існує специфіка міст районного 

підпорядкування у сфері бюджетів. Також він відзначив, що необхідною є робота із тим, щоб 

залучати громадськістю не тільки на етапі витрачання коштів, але планування наповнення. 

Відбувається передання більших повноважень на місцевий рівень, а тому, до прикладу, 

залучення і консультації із бізнесом, організаціями, які працюють на території, є важливим і 

щодо наповнення бюджетів. 

У своїх виступах громадські активісти ділились досвідом громадської участі у 

бюджетному процесі, надали свою оцінку готовності влади та громадськості співпрацювати в 

цій сфері. 

Організаторами заходу стали Центр громадської адвокатури, Центр політичних студій та 

аналітики, Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Львівської 

облдержадміністрації. Захід проводився в рамках проекту «Створення і впровадження 

державної системи контролю за коштами «Відкритий бюджет», який впроваджується Центром 

політичних студій та аналітики у партнерстві з Центром громадської адвокатури за фінансової 

підтримки Європейської комісії в Україні.  

http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1389  
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Бюджетний процес у Львівській області. Чи стане прозорішим з новими місцевими 

радами? 

 

15 грудня 2015 р. у приміщенні Львівського прес-клубу відбулась презентація 

інформації про те, які інструменти може використовувати громадськість для контролю за 

використанням публічних коштів. 

Учасники обговорили умови щодо прозорості та залучення, які має створити влада, 

якими є напрацювання у Львівській області та що ще необхідно зробити. Були також 

представлені результати роботи робочої групи для напрацювання проекту бюджетного 

регламенту Львівської обласної ради та візуалізація бюджетної інформації Львівської обласної 

та Львівської міської рад. 

Останнім часом дуже часто говориться про необхідність залучення громадськості до 

формування та реалізації рішень, в тому числі контролю за використанням публічних коштів. 

Водночас це не є можливим без створення відповідних умов. Так, на сьогодні бюджети міст, 

областей пересічному громадянину чи активному громадському діячу видаються як набір 

незрозумілих цифр та таблиць, які є не цікавими та важкозрозумілими. Також переважно органи 

публічної влади «радяться» із громадськістю щодо проектів бюджетів, водночас цей процес 

важко назвати ефективним, адже на той час більшість видатків заплановано і визначені 

напрямки фінансування на наступний рік. Тому у рамках ініціативи «Створення і впровадження 

державної системи контролю за коштами «Відкритий бюджет» громадські організації та 

експерти пропонують та підтримують застосування ряду «інструментів» для підвищення 

прозорості роботи органів влади із публічними коштами. Такими є спрощена подача інформації 

про бюджет через візуалізацію за допомогою розробленого програмного забезпечення та 

регламентування внутрішніх бюджетних процедур із включенням громадського залучення. 

“Що стосується візуалізації бюджетної інформації,  на офіційному сайті Львівської 

обласної ради вже запустилась інтерактивна візуалізація. Кожен бажаючий тепер може глянути 

звідки беруться кошти в бюджет обласної ради і куди вони витрачаються. На сайті Львівської 

міської ради також працює бюджетна візуалізація” - нагадала Іванна Фединчук. Голова робочої 

групи з напрацювання проекту бюджетного регламенту Львівської обласної ради, голова 

постійної комісії з питань бюджету Львівської обласної ради 6 скликання Ярослав Качмарик 

зазначив: “Якщо брати систему бюджетування в цілому, то громадськість не чують до процесу 

прийняття бюджету. На етапі контролю і уточнення, можливо, суспільство щось каже, і його 

пропозиції приймаються”.    

Робоча група при Львівській обласній раді, яка утворена за розпорядженням 

попереднього голови ЛОР у складі депутатів, представників громадських організацій, 

підготувала проект положень до «бюджетного регламенту». За словами голови робочої групи, 

Львівська облрада повинна прийняти документ, який регламентує цілу низку дій, «які вже нині 

робляться, і дій, які ще не робляться». Зокрема, йдеться про участь громадськості у процесі 

обговорення бюджету, забезпечення публічності і контроль виконання бюджетів. «Для цього 

пропонувалось розробити бюджетний регламент як окремий документ, що може бути додатком 

до регламенту Львівської облради чи існувати окремо. Проект уже є. Він містить цілу низку 

пунктів, які б зобов’язали проводити громадські обговорення процесу, уточнювати систему дій 

під час прийняття програм, забезпечували інформативність процесу і візуалізацію», – розповів 

Качмарик. 

Проте з новим депутатським складом робота групи призупинилась. Як зазначила Тетяна 

Яцків, голова ГО «Центр громадської адвокатури», “організація звернулась до голови Львівської 

обласної ради Олександра Ганущина, з тим, щоб організувати подальшу роботу над проектом, а 

саме підготовку «бюджетного календаря» та обговорення механізмів залучення громадськості, 

проте досі не скликано робочу групу. «Бюджетний календар» чітко відображає процеси, щодо 

бюджету, які заплановано”. Варто відзначити, що робота із бюджетом, програмами триває 

протягом цілого року, і такий «внутрішній регламент» щодо процедур вносить чіткість та 

дозволяє ефективно залучити необхідну експертизу та оцінку. 
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Відсутність системного залучення громадськості до процесів прийняття рішень у сфері 

охорони здоров’я в області зумовлює те, що представники громадських організацій 

виходять на протести, - експерт 

 

24 грудня 2015 р. у м. Львові відбувся круглий стіл «Участь громадськості в 

бюджетному процесі у сфері охорони здоров’я на обласному рівні». 

В обговоренні взяли участь представники громадськості, медичної спільноти, профільної 

комісії Львівської обласної ради, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Львівської 

обласної державної адміністрації. 

«Відсутність системного залучення громадськості до процесів прийняття рішень у сфері 

охорони здоров’я в області зумовлює те, що представники громадських організацій виходять на 

протести, виникає соціальне напруження. Застосування існуючих механізмів сприятиме тому, 

щоб планування та витрачання бюджетних коштів, у тому числі бюджетних програм, було 

ефективнішим та зрозумілим. Для цього органам влади потрібно підвищити прозорість 

діяльності та створити відповідні умови», - відзначила голова Центру громадської адвокатури 

Тетяна Яцків. 

Голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту, 

молодіжної політики, фізичної культури та спорту Львівської облради Гичка Михайло 

інформував про те, що зараз у Львівській обласній раді відбувається розгляд бюджетних 

програм у сфері охорони здоров’я, а також відзначив, що існує ряд питань порядку денного, в 

яких вкрай важливою є участь громадськості. 

Представники громадських неурядових організацій, що опікуються питаннями захисту 

прав пацієнтів із окремими захворюваннями, висловили власні бачення щодо існуючих проблем 

у сфері охорони здоров’я області. Представники медичної спільноти відзначали, що програми 

стосуються окремих категорій пацієнтів, та необхідно звернути увагу на те, що загалом медичні 

послуги важко назвати такими, що можуть задовольнити будь-якого їхнього користувача. 

Юрист Центру громадської адвокатури Мар’яна Багній поінформувала про те, що ГО 

«Центр громадської адвокатури» проводить громадську експертизу діяльності Львівської 

обласної державної адміністрації щодо залучення громадськості до бюджетного процесу у сфері 

охорони здоров’я. Організація скористалась одним із існуючих механізмів впливу 

громадськості, а саме Порядком сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 

органів виконавчої влади, що затверджена Постановою КМУ від 05.11. 2008 р. № 976. 

Відповідні рекомендації, враховуючи результати обговорення, будуть надані органу влади. 

Захід проводився ГО «Центр громадської адвокатури» у партнерстві із Департаментом 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЛОДА у рамках проекту «Посилення 

голосу громадськості та участі у плануванні та використанні бюджетних коштів у сфері охорони 

здоров’я на місцевому рівні», що підтримується програмою «Громадське здоров’я» 

Міжнародного фонду «Відродження». 

http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1415  

 

http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1415
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Веб-ресурси Центру громадської адвокатури 

 

Як і в попередні роки, Центром громадської адвокатури підтримувалось у 2015 році 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.  

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  

 

Видання та інформаційні матеріали 

 

Інформаційний буклет щодо механізмів громадського контролю у сфері державних 

закупівель 

В інформаційному буклеті міститься інформація щодо питань державних закупівель та 

можливості моніторингу та реагування громадськості на порушення: порядку здійснення 

закупівель; наявних інструментів громадської участі; органів влади, які залучені до моніторингу 

та контролю. 

Плакат підготовлено ГО «Центр громадської адвокатури» в рамках проекту «Посилення 

спроможності представників інститутів громадянського суспільства використовувати механізми 

громадської участі та взаємодії із владою», за підтримки Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської облдержадміністрації. 

http://www.lawngo.net/
http://www.pilga.in.ua/
http://www.cga.in.ua/
http://www.lawhelp.in.ua/
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Проекти реалізовані Центром у 2015 році 

 

Посилення голосу НУО в Україні 

 

Проект «Посилення голосу НУО в Україні» здійснювався в партнерстві із Центром підтримки 

громадських і культурних ініціатив «Тамариск» (Дніпропетровськ), 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. 

              Інформація про проект: http://cga.in.ua/index.php?itemid=1355  

 

      Посилення спроможності представників інститутів громадянського суспільства 

використовувати механізми громадської участі та взаємодії із владою 

 

Проект «Посилення спроможності представників інститутів громадянського суспільства 

використовувати механізми громадської участі та взаємодії із владою» виконувався Центром громадської 

адвокатури за підтримки  Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Львівської облдержадміністрації. 

Проект мав на меті посилення спроможності представників громадянського суспільства 

використовувати інструменти громадської участі та контролю у сфері бюджетного процесу, в тому числі 

державних закупівель, сприяння професіоналізації громадського сектору та формуванню кола активістів, 

експертів, які здатні співпрацювати із органами влади та сприяти якісним змінам, підвищення прозорості 

та відкритості влади. 

Термін реалізації проекту: липень-вересень 2015 року  

Інформація про проект: http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1417  

 

       Посилення голосу громадськості та участі у плануванні та використанні бюджетних коштів у 

сфері охорони здоров’я на місцевому рівні. 

 

Проект «Посилення голосу громадськості та участі у плануванні та використанні бюджетних 

коштів у сфері охорони здоров’я на місцевому рівні»  виконується Центром громадської адвокатури за 

підтримки програмної ініціативи  «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження». 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1355
http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1417
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Метою проекту є реалізація громадської ініціативи, яка спрямована на залучення представників 

інститутів громадянського суспільства, які представляють зацікавлені цільові групи, пацієнтів до 

процесів підзвітного та ефективного формування та використання коштів місцевих бюджетів у сфері 

охорони здоров’я, запровадження механізмів такого залучення та їх застосування у Львівській області. 

На сьогодні завдяки активній участі експертів та активістів у сфері громадської участі, у 

законодавстві наявні ряд інструментів для залучення громадськості до формування та реалізації місцевої 

та національної політики, розвиваються інструменти для залучення громадян до бюджетного процесу, 

створення умов для прозорості та відкритості інституцій публічної влади. Незважаючи на те, що 

відбувається постійний процес оновлення і зміни процедур, громадськість та влада мають певний 

«арсенал» таких інструментів для співпраці, окрім того, вони можуть їх адаптувати та не обмежені 

наявними. 

Даний проект покликаний стимулювати створення та апробацію комунікаційних механізмів 

залучення громадського сектору, який певним чином позиціонує свою діяльність як діяльність у сфері 

покращення стану охорони здоров’я, підвищити розуміння та компетенцію у сфері бюджетоутворення та 

використання коштів. Також він створить позитивну практику у сфері, яка на сьогодні є однією із 

проблемних, залучення громадськості до бюджетного процесу, яка може бути стимулом для 

застосування в інших сферах бюджетного фінансування. 

Термін реалізації проекту: вересень 2015р. – серпень 2015р. 

Інформація про проект: http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1405   

 

Підтримка процесів децентралізації в частині добровільного об’єднання громад у Львівській області 

 

З листопада 2015 року стартував проект «Підтримка процесів децентралізації в частині 

добровільного об’єднання громад у Львівській області». Виконавцем проекту є: ГО «Центр громадської 

адвокатури». Проект є одним із 23 таких же проектів в Україні, що фінансується Європейським Союзом 

в рамках проекту «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні», що реалізується 

Інститутом громадянського суспільства в партнерстві з Фондом Східна Європа та низкою інших 

організацій за підтримки програми «РАДА» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і 

програми DESPRO. 

Регіональні партнери: Інститут правничих реформ та успішних стратегій розвитку, Львівська 

обласна державна адміністрація (департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, 

департамент економічного розвитку, торгівлі і промисловості), Львівська обласна державна 

телерадіокомпанія (ТРК «Львів»). 

 Проект спрямований на сприяння процесу формування спроможних територіальних громад у 

Львівській області. 

Проектом пропонується, в першу чергу показати економічне обґрунтування необхідності 

об’єднання громад і наступне – це безпосереднє пряме спілкування з місцевими жителями. Акцент 

робиться саме на громадах, а не на їх представниках (головах рад, депутатах). 

            Завданнями проекту є забезпечити практичне об’єднання спроможних громад, стимулювати та 

всіляко сприяти такому ж об’єднанню в інших громадах; розробити стратегії економічного розвитку 

новосформованих громад, спрогнозувати обсяги надходжень до бюджетів таких громад, визначити 

основні напрями розвитку громад; підвищити кваліфікацію голів, депутатів та інших працівників 

об’єднуваних громад для роботи в нових умовах; створити реальні механізми участі жителів громад у 

процесах формування та реалізації місцевої політики, вирішення місцевих проблем; популяризувати 

результати проекту та поширити інформацію у ЗМІ. 

За результатами проекту буде апробований новий підхід до впровадження процесу формування 

спроможних громад, зокрема шляхом демонстрації зрозумілих для кожного економічних переваг та 

перспектив об’єднання. Буде сформовано щонайменше дві спроможні громади із запровадженням у них 

механізмів місцевої демократії. Демонстрація успішності розвитку окремих громад, популяризація 

громадської активності буде здійснена із широким залученням ЗМІ та, зокрема, шляхом запуску на 

місцевому телебаченні відповідної програми. 

    Термін реалізації проекту: листопад 2015р. – вересень 2016р. 

               Інформація про проект: http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1406   

 

http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1405
http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1406
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Консультаційна діяльність 

 

Здійснено консультування освітян. 

 

Протягом 2015 року було надано 93 консультації працівникам освіти.  Тематика консультацій 

стосувалася різноманітних питань, наприклад, питання робочого часу, навантаження, питання класного 

керівництва, 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 2015 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 скриньці програми – або он-лай 

форму порталу «Юрист НГО», телефони програми (стаціонарний, мобільний), в офісі Центру 

громадської адвокатури. 

 Найчастіше зверталися з такими питаннями: внесення змін до статутних документів організації, 

зміни які були внесені до законодавства, що регулюють діяльність громадських організацій, 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  надано 140 консультації. 
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Видатки профінансовані ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АДВОКАТУРИ» 

протягом 2015 року із коштів грантодавців 

 
 

 

Стаття витрат 2015 рік 

 (грн.) 

% 

Співвідношення 

Заробітна плата  

(оплата послуг) 

75216 34,35 

Експертна та 

консультаційна підтримка 

57580 26,29 

Витрати на оренду офісного 

приміщення та оплату 

комунальних послуг 

0 0 

Транспортні витрати на 

відрядження 

0 0 

Витрати на проведення 

заходів 

65961,64 30,12 

Поліграфічні витрати 

(витрати на друк та 

тиражування) 

0 0 

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.) 

20246,32 9,24 

Проведення телепрограм 0 0 

Відео зйомка та запис на CD 0 0 

РАЗОМ 219004 100 
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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  

 

Сторінка www.cga.in.ua 

 

Фейсбук «Центр громадської адвокатури» 

 

Твіттер civicadvocacy 

 

 
Ви можете долучитись до роботи Центру громадської адвокатури як 

партнер, волонтер, поширити інформацію про діяльність та ініціативи 

Організації 

 

mailto:cga@lawngo.net
http://www.cga.in.ua/

