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Шановні колеги! 
 

У  2018 році громадська організація «Центр громадської адвокатури» продовжила 
реалізацію програм, які започатковані в попередніх роках, а також впроваджувала нові 
напрямки роботи та співпраці. 

 
Організація продовжила працювати над своїм організаційним розвитком, в тому числі 

стратегічним плануванням та роботу з актуальними викликами, які виникли в країні.  
 
Центр налагодив співпрацю із громадськими організаціями та громадами Польщі та 

інших країн ЄС для посилення спроможності учасників програм центру, обміну 
досвідом та практиками. 

 
У 2018 році напрямками, якими займалась команда Центру, стали такі: 
 
              Підтримка процесу децентралізації та реформ на локальному рівні. 
 
В цьому напрямку організація здійснювала  надання допомоги ОТГ у розвитку, 

стратегічному плануванні та його впровадженні, правового супроводу та консультацій, 
підтримку участі мешканців у впровадженні реформ на місцевому рівні, у тому числі 
медичної та освітньої реформи, забезпечувала медіацію конфліктів у громадах. 

 
            Сприяння участі молоді у процесі прийняття рішень на локальному рівні. 
 
Центр допомагав ініціативам відкривати молодіжні громадські простори, формувати 

консультативно-дорадчі громадські органи, тренери проводили навчання, активізацію 
участі мешканців. 

 
            Правова підтримка громадянського суспільства. 
 
Продовжено роботу програми правової підтримки НУО lawngo.net, надаються 

консультації у фейсбуці «Консультаційний центр для ГО», за допомогою електронної 
скриньки та телефоном. Окрім того, експерти програми працюють із питаннями оцінки 
стану організаційного розвитку неурядових організацій, втілення у життя планів посилення 
організаційного розвитку. 

 
          Навчальні програми для активістів та представників органів публічної влади. 
 
 В цьому напрямку продовжено тренерську роботу, проведення навчальних програм. 

Основний акцент зроблено  щодо навчань для представників ОТГ. До цього компоненту 
додано вивчення досвіду країн ЄС, залучення тренерів із Польщі, проведення навчальних 
візитів. 

 
Нижче Ви знайдете інформацію про заходи організації, проекти, які впроваджувались, 

публікації видань, а також інформацію про доходи і витрати організації.  
Більше інформації шукайте на сайті організації www.cga.in.ua. Фейсбук-сторінка ГО 

«Центр громадської адвокатури» https://www.facebook.com/civicadvocacycentre  
 
З повагою,  
Голова організації  
Тетяна Яцків 
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Заходи Центру громадської адвокатури
 

Підтримка процесу децентралізації  та реформ на 
локальному рівні 

 

Навчання для активістів та влади із ОТГ щодо механізмів громадського 
залучення у процеси децентралізації 

Навчальна поїздка-семінар для Львівських ОТГ 

Участь у заході, який відбувся 11 червня 2018 р.,  взяли більше 30 активістів із 
Тростянецької та Новострілищанської об'єднаної територіальної громади, сіл 

Гійче, Деревня та Зіболки, Жовківського 
району, села Павлів, Радехівського району, 
села Сасів, Золочівського району. 

Під час візиту учасники відвідали 
громадський простір на базі Народного 
дому, Бібліотеку Забужжя і Громадську 
організацію "Територія "МИ" села Забужжя, 

Сокальського району, Молодіжний 
простір "Гірлянда" в селищі Гірник, 
Молодіжний ХАБ "Космодром" в місті 
Червоноград та Орган 
самоорганізації населення "Бабичі" в 
однойменному селі Радехівського 
району. 

Під час відвідин учасники переймали досвід діяльності згаданих осередків 
активності в громадах, знайомилися із їхніми проектами. Учасники мали 
можливість переконатися у важливості самовіддачі у своїй роботі, робити трохи 
більше, ніж від тебе вимагає посадова інструкція чи керівництво, бути успішним. 
Учасники мали змогу пересвідчитися у тому як самоорганізація, церква, 
священики, бібліотекарі, учнівське самоврядування можуть сприяти розвитку 
громади. 
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17 квітня 2018 у м. Львові відбувся інформаційний семінар «Можливості 
створення органів самоорганізації населення в громадах Львівщини» 

Участь в заході взяли представники зареєстрованих органів самоорганізації 
населення у Львівській області, активісти та представники органів місцевого 
самоврядування із громад Львівщини. 

Навчання для активістів та представників 
влади проводила експерт ВГО «Асоціація 
сприяння самоорганізації населення» 
Олександра Калашнікова.  

Заходи  проводились в межах проекту 
«Розвиток механізмів місцевої демократії в 
об’єднаних територіальних громадах 
Львівської області», що реалізовувалась за 
підтримки програми «Демократична практика» Міжнародного фонду 
«Відродження». 

Підтримка стратегічного планування у впровадженні медичної та освітньої 
реформи  

Центр надає підтримку ОТГ у стратегічному плануванні впровадження медичної 
та освітньої реформи. Пілотним партнером є Дублянська об’єднана 
територіальна громада, яка за сприяння 
експертів розробила та прийняла стратегію 
розвитку у попередні роки.  

Впровадження змін та підходів в організації та 
наданні первинної медичної допомоги ставить 
нові виклики до надавачів ПМД та власника 
(органу місцевого самоврядування).  

Допомога 
стосувалась підтримки реорганізації надавача 
первинної медичної допомоги та посилення 
спроможності його забезпечувати 
гарантований пакет медичних послуг на 
первинному рівні, стратегічного планування 
посилення спроможності. 

Для підтримки освітньої та медичної реформи 
проводились обговорення, зустрічі із зацікавленими учасниками для вироблення 
стратегічних підходів.  

Проект впроваджується за підтримки програми «Демократична практика» 
Міжнародного фонду «Відродження».  
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Медіація конфліктів в процесі впровадження реформи децентралізації  

 

У Новострілищанській та Тростянецькій ОТГ 
впроваджується пілотний проект щодо 
попередження та роботи із конфліктами у процесі 
реалізації реформи децентралізації.  

Проект впроваджується за підтримки програми 
«Демократична практика» Міжнародного фонду 
«Відродження».  

Громади отримали підтримку, консультації, 
навчання щодо посилення спроможності 

здійснювати 
ефективну 

комунікацію із 
членами громади, 
краще інформувати 
мешканців та 

залучати їх до впровадження реформи 
децентралізації.  В громадах для підвищення 
інформування видається вісник, формуються 
дорожні карти реформ та обговорення змін для попередження виникнення 
непорозумінь в громаді. Також здійснюється робота щодо  виявлення відкритих чи 
прихованих непорозумінь, які можуть призводити до соціального напруження.  

 

Активісти ОТГ навчались розробляти успішні проекти для розвитку своєї 
об’єднаної територіальної громади 

Громадські активісти ОТГ Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської області 
взяли участь у дводенному воркшопі, який організований Центр громадської 

адвокатури. 

Активісти – представники як оформлених 
громадських організацій, так і ініціативних 
груп у громадах, – взяли участь у 
навчальному тренінгу щодо розробки 
проектів для розвитку громади. Проводив 
 навчальні сесії Андрій Круп’як. 
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Учасники пройшли практичне навчання щодо потенційних джерел фінансування 
проектів, розглянули «анатомію» проекту, попрактикувались у формуванні 
основних складових. 

 Учасники познайомились із організаціями, які мають досвід у розвитку своїх 
громад. Так, учасники відвідали Центр просвітництва та розвитку людини, який 
працює у Давидівській об’єднаній територіальній громаді Львівської області. 

Також активісти вивчали досвід Агенції 
Місцевого Економічного Розвитку міста 
Бурштина (Івано-Франківська область). 

 Захід проводився ГО «Центр громадської 
адвокатури» у рамках проекту  «Підтримка 
зусиль НУО з розвитку громад» за 
підтримки Фонду сприяння демократії 
Посольства США в Україні. 
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Підтримка участі молоді у процесі прийняття рішень на 
локальному рівні 

 
Молодіжний громадський простір «Вулик» у Дублянській ОТГ Львівської області  

29 грудня, напередодні Нового Року, у 
Дублянській ОТГ відбулося урочисте 
відкриття молодіжного громадського 
простору “Вулик”. Він облаштований на 
базі приміщення місцевої бібліотеки. 
Відтепер, це не лише читальний зал, а й 
місце, де можна вдосконалювати свої 
знання і вміння та з користю проводити 
дозвілля. 

Відкриття цього простору є одним із 
заходів реалізації Стратегії розвитку об’єднаної громади. Молодіжний 
громадський простір має за мету розвиток людського потенціалу. Також, він 

спрямований на те, щоб стати 
пілотним проектом з впровадження 
нових принципів та підходів у 
функціонуванні закладів культури в 
громаді та реалізації молодіжної 
політики. Згодом, практика і досвід 
його роботи впроваджуватиметься 
надалі в інших бібліотеках та народних 
домах об’єднаної громади 

Молодіжний простір “Вулик” створено 
МГО «Комітет підтримки молодіжного самоврядування» у партнерстві з ГО «Центр 
громадської адвокатури» та Дублянською селищною радою в межах проекту 
«Підтримка молодіжного самоврядування Дублянської ОТГ», який став 
переможцем Конкурсу проектів «Дійсно разом 3.0», що проводився ГО 
«Карпатська фундація» (Карпатський фонд) та Карпатський фонд – Словаччина 
за фінансової підтримки Словацького агентства з розвитку міжнародної 
співпраці Slovak Aid. 
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Молодь Дублянської ОТГ активно бере участь в інших проектах центру. 

 Так, було організовано поїздку-обмін із Львівським обласним молодіжним 
центром щодо створення молодіжного хабу  в ОТГ.   

 

 

Розвиваємо волонтерський рух на 
Львівщині 

Центр громадської адвокатури 
працює із молодіжним 
самоврядуванням в селі Деревня.  

У громаді молодіжна ініціатива 
здійснює роботу щодо реконструкції 
будинку для відкриття молодіжного 
громадського простору – «хати-
читальні». 

Завдяки партнерству Центру та 
Михайлівського товариства в селі 
Деревні, Жовківського району, Львівської області майже тридцять молодих осіб 
стали учасниками волонтерського табору “Ідея і дія”. Впродовж трьох днів з 13 по 
15 жовтня учасники табору працювали, навчалися та з користю проводили своє 
дозвілля. 

Молодіжний волонтерський табір “Ідея і дія” проводився Громадською 
організацією “Центр громадської адвокатури” спільно з Громадською 
організацією “Михайлівське товариство” за підтримки департаменту внутрішньої 
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та інформаційної політики Львівської ОДА в межах реалізації у 2018 році 
Обласної програми «Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки. 

«На каву» до селищної голови 

Саме з такого заходу розпочалась 
активізація участі молоді в громаді. В   
Новострілищанській ОТГ молодь 
прийшла на каву до голови громади, 
щоб обговорити можливість створення 
та діяльності Молодіжної ради у 
громаді. 
Учасники визначили основні плани та 
підкреслили важливість залучення 
ширшого кола активної молоді з усієї 
громади до спільної діяльності. 

 Координатором заходу став центр. Ініціатива молоді ввійшла до складу команд, 
які залучені до проекту «Молоді лідери- для змін в регіонах». Ініціатива взяла участь 
в навчаннях, які проводились польськими тренерами, реалізувала молодіжну 
ініціативу у громаді та представила результати на польсько-українській 
конференції.  
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Навчальні програми та обміни для активістів 
та представників органів публічної влади 

 
Молоді лідери – для змін в регіони (навчання) 

До Львова завітали тренери з Fundacja 
Działań Edukacyjnych KReAdukacja, які 
16-17 липня провели тренінг для 
координаторів молодіжної активності з 
п'яти громад Львівської, Тернопільської 
та Івано-Франківської областей. 

Участь в проекті взяли команди молоді 
із Новострілищанської ОТГ, Дублянської 
ОТГ (Львівська область), 
Старобогородчанської ОТГ (Івано-

Франківська область), Скалатської ОТГ, Золотниківської ОТГ (Тернопільська 
область).  

Проект співфінансувався Польсько-
Американським Фондом Свободи в 
рамках програми "RITA - зміни в регіонах", 
яку координує Фонд Освіта для Демократії. 

Протягом трьох днів проводились навчання 
щодо роботи «молодіжних дільниць» та 
досвіду Польщі, також команда молоді з 
України та Польщі, учасників проекту «Молоді лідери для змін в регіонах», у Львові 
опрацьовували спільну громадську ініціативу, яка була реалізована по обидві 
сторони кордону. 

Реалізація ініціатив командами молоді із 
ОТГ  

Команди ініціатив молодіжних 
самоврядувань із Новострілищанської 
ОТГ, Дублянської ОТГ (Львівська область), 
Старобогородчанської ОТГ (Івано-
Франківська область), Скалатської ОТГ, 
Золотниківської ОТГ (Тернопільська 
область) за підтримки та супроводу 
Центру реалізували ініціативи активізації 
молоді та громадської участі у своїх 
громадах.  

Звіт про ініціативи за посиланням: http://cga.in.ua/?itemid=1544  
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Представники молодіжних рад України та Польщі представили свою діяльність 
на підсумковій конференції в Любліні 

 

У місті Люблін (Польща) на підсумковій 
конференції проекту «Молоді лідери для 
змін в регіонах» 5-7 грудня 2018 року 
зустрілися представники молодіжних рад 
сільських/селищних об’єднаних 
територіальних громад Тернопільської, 
Івано-Франківської, Львівської областей 
та молодіжних рад дільниць міста 
Любліна. 

 

Навчання в об’єднаних територіальних громадах 

Впродовж 2018 року експерти, тренери Центру провели 10 навчальних тренінгів, 
семінарів в об’єднаних територіальних громадах, які є партнерами організації. 

Тематика навчань стосувалась: написання успішних проектів для розвитку 
громади; стратегічне планування; механізми громадської участі в громаді; 
створення та розвиток діяльності різних форм громадської активності, у тому 
числі органів самоорганізації населення; молодіжні ради та інші консультативно-
дорадчі органи; залучення мешканців до бюджетного процесу; впровадження 
реформи ПМД, освіти та інші.  
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Проекти Центру громадської адвокатури у 2018 році 
 

 
Завершені проекти у 2018 році: 

Впровадження Стратегії розвитку Дублянської об’єднаної територіальної 
громади  
У 2016 році Дублянською об’єднаною громадою було розроблено Стратегію 
розвитку в межах проекту «Сталий розвиток Дублянської об’єднаної 
територіальної громади через стратегічне планування», що реалізовувався за 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Проект став продовженням 
розпочатої діяльності із розвитку громади. Він спрямований на забезпечення 
реалізації визначених Стратегією розвитку заходів. Особлива увага приділялась 
налагодженню співпраці та залучення до розвитку громади представників 
бізнесу та молоді. Впродовж проекту опрацьовано модель формування 
Молодіжної ради. 
Проект виконувався Центром громадської адвокатури впродовж травня 2017 – 
березня 2018 року за підтримки програмної ініціативи «Демократична практика» 
Міжнародного фонду «Відродження».  
 
Підтримка зусиль НУО з розвитку громад  
Проект «Підтримка зусиль НУО з розвитку громад» передбачав навчальну та 
консультативну підтримку неурядових організацій для легальної діяльності, 
розвиток їхньої спроможності впливати на зміни в місцевих спільнотах у нових 
умовах в Україні.  
Проект передбачав застосування різних видів діяльності з врахуванням актуальних 
викликів та вимог для розвитку НУО. Основна увага проекту зосереджена на 
неурядових організаціях, які працюють з питаннями розвитку громад у своїх 
регіонах.  У рамках проекту проводились навчання у формі дводенних 
семінарів, воркшопів щодо стратегічного планування та розвитку організаційних 
спроможностей організацій; використання інструментів громадського впливу та 
контролю, у тому числі у сфері бюджетного процесу; розвитку форм 
громадської активності та організацій у невеликих громадах.  
Проект реалізовувався за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США 
в Україні.  
Термін реалізації проекту: червень 2017 р. – лютий 2018 р.  
 
Розвиток механізмів місцевої демократії в об’єднаних територіальних 
громадах Львівської області  
В межах діяльності здійснено  аналіз стану комунікації в громадах, залучення 
жителів до процесів управління нею, використання інструментів громадської 
участі. Крім цього, проект базується на створенні нормативних умов для розвитку 
механізмів громадської участі в об’єднаних громадах, де з цим є певні 
проблеми. А також вжиття заходів щодо покращення їх функціонування там, де 
вже вони є.  
Проект виконувався Центром громадської адвокатури з жовтня 2017 року по 
травень 2018 року за підтримки програмної ініціативи «Демократична практика» 
Міжнародного фонду «Відродження».  
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Молодіжний простір «Хата-читальня» в Деревні 
Метою проекту стало створення та налагодження роботи окремої платформи – 
молодіжного простору – для підтримки і залучення активної молоді села Деревні 
у формуванні та втіленні ідей, ініціатив з розвитку своєї громади. 
Тривалість проекту: жовтень 2017 року – квітень 2018 року. 
Проект реалізовувався за підсумками конкурсу міні-грантів для створення 
молодіжних платформ у селах та містечках в межах програми «Розвиток 
волонтерства в громадах» за підтримки Львівської освітньої фундації. 
 
Проект «Молоді лідери для змін в регіонах» 
З червня 2018 року ГО «Центр громадської адвокатури», в рамках співпраці з 
Фондом освітньої діяльності «KReAdukacja» (Fundacja Działań Edukacyjnych 
KReAdukacja) (місто Люблін, Польща), розпочали реалізацію проекту «Молоді 
лідери для змін в регіонах». 
В рамках проекту проведено навчання для учасників з України, в ході яких молоді 
лідери об’єднаних громад Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської 
областей набули вмінь щодо реалізації суспільно-культурних ініціатив та взяли 
участь у спільних інтеграційних зустрічах для учасників з Польщі та України. В 
рамках спільних зустрічей учасники  реалізували суспільно-культурну ініціативу. В 
Любліні організовано підсумкові дебати, на яких свої ініціативи представили 
представники молодіжних рад з України та Польщі. 
Термін реалізації проекту з червня по грудень 2018 р. 
Проект співфінансувався Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках 
програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії». 
Сторінки проекту в соцмережах: 
Українською «Молоді лідери для змін в регіонах»; Польською «Młodzi liderzy dla zmian w 
regionach» 
 
Громадський пояс Донбасу  (партнерський) 
Проект реалізовував Західноукраїнський ресурсний центр у партнерстві із 
Центром Громадської Адвокатури та Товариством Лева.  
Проект підтримувався Європейським Союзом. Завершився у червні 2018 р.  
Мета проекту: посилити роль громадянського суспільства у сприянні проведення 
демократичних реформ на території Донецької та Луганської областей.  
7 НУО відібрані в результаті відкритого конкурсу, отримали фінансову підтримку 
реалізації операційних планів та підтримку у впровадженні місцевих 
громадських ініціатив. НУО підвищили свою ефективність завдяки участі в проекті, 
створили на своїй базі ресурсні центри підтримки громадських ініціатив.  
 
Підтримка молодіжного самоврядування Дублянської ОТГ (партнерський) 
Метою проекту є активізація молоді Дублянської ОТГ через забезпечення 
можливостей для участі у прийнятті рішень та створення умов для розвитку, 
шляхом створення Молодіжної ради та облаштування молодіжного хабу 
(простору) на базі бібліотеки в смт. Дубляни. 
В межах проекту створено Молодіжну раду як консультативно-дорадчий орган 
для вирішення питань розвитку громади, проведено навчання для місцевого 
молодіжного активу, а також безпосереднє облаштування за молодіжного 
простору на базі бібліотеки в смт. Дубляни.  
Проект реалізовувався із жовтня 2017 року по травень 2018 року. 
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Проект став переможцем Конкурсу проектів для місцевих молодіжних 
неурядових організацій та організацій, що працюють для молоді «Дійсно разом 
3.0», що проводився ГО «Карпатська фундація» (Карпатський фонд) та 
Карпатський фонд – Словаччина за фінансової підтримки Словацького 
агентства з розвитку міжнародної співпраці Slovak Aid. 
 
Проекти, які розпочаті у 2018 році та тривають: 

Сприяння участі жителів у впровадженні реформ в ОТГ Львівської області 
Проект має на меті впровадження ініціатив, які сприятимуть медіації в громадах 
Львівської області,  роботі із викликами, які виникли чи можуть виникнути у процесі 
впровадження загальнодержавних реформ чи загалом в життєдіяльності громад 
при вирішенні місцевих питань, зокрема пов’язаних із врахуванням інтересів 
різних населених пунктів та соціальних груп. В проекті також приділяється 
увага застосування інструментів для налагодження та роботи діалогу на постійній 
основі завдяки закріпленню та практичному застосуванню механізмів локальної 
демократії, зміні підходів до застосування механізмів громадського залучення, 
застосування  системних комунікацій в громаді щодо питань, які стосуються 
життя і розвитку громади.   
Пілотними ОТГ, з якими працює проект, є Новострілищанська та Тростянецька 
ОТГ Львівської області. 
Термін впровадження проекту – червень 2018 р. – квітень 2019р. 
Проект впроваджується за підтримки програми «Демократична практика» 
Міжнародного фонду «Відродження». 
 
Впровадження Стратегії розвитку Дублянської ОТГ. Освіта та охорона здоров’я 
Пілотним партнером проекту є Дублянська ОТГ, яка за підтримки експертів 
прийняла Стратегію розвитку. 
Проект передбачає надання консультативної підтримки, навчань та проведення 
обговорень щодо стратегічного планування впровадження медичної та освітньої 
реформи в громаді. 
Проект стартував у серпні 2018 року і впроваджуватиметься протягом 12 місяців.  
Проект реалізовується за підтримки програми «Демократична практика» 
Міжнародного фонду «Відродження».  
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Видання Центру громадської адвокатури у 2018 році 
 

 
 
 «Як написати проект для розвитку своєї 
громади?»  
 
В електронному пораднику розміщено схему-
інформацію про основні складові проекту, заявки 
на проект, як оцінити, що проект має шанси на 
підтримку та принесе користь громаді.  
Алгоритм підготовлений ГО «Центр громадської 
адвокатури» у рамках проекту «Підтримка зусиль 
НУО з розвитку громад» за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Що таке «бюджет участі»?  
 
В електронному пораднику розміщено 
схему-інформацію про те, що таке бюджет 
участі, чим він відрізняється від інших форм 
підтримки громадських ініціатив, що потрібно 
для впровадження «бюджету участі» в громаді, 
які основні складові процесу.  
Алгоритм підготовлений ГО «Центр 
громадської адвокатури» у рамках проекту 
«Підтримка зусиль НУО з розвитку громад» за 
підтримки Фонду сприяння демократії 
Посольства США в Україні. 
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Інформаційний буклет  
«Як створити орган самоорганізації 
населення у своїй громаді?» 
 
Путівник в доступній та зрозумілій 
формі пояснює, що таке орган 
самоорганізації населення, якими 
можливими є види та територія 
діяльності.  
 
Також в інформаційному буклеті 
можна знайти покрокову інструкцію 
щодо порядку створення та 
легалізації органів самоорганізації 
населення.   
 
Видання підготовлено ГО «Центр 
громадської адвокатури» за 
підтримки програми «Демократична практика» Міжнародного фонду «Відродження» в 
рамках проекту «Розвиток механізмів місцевої демократії в об’єднаних територіальних 
громадах Львівської області». 
Інформаційні видання можна знайти на сайті організації www.cga.in.ua  
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Витрати ГО «Центр громадської адвокатури» у 2018 році 

 

Стаття  2018 (грн.)  % співвідношення до 
загального бюджету  

Оплата послуг менеджменту 
проектів  

119000  13,7 

Експертна та консультаційна 
підтримка  

216080 24,8 

Витрати на оренду офісного 
приміщення та оплату 
комунальних послуг  

55000 6,3 

Закупівля обладнання, 
ремонт  

5600  0,7 

Транспортні витрати на 
відрядження  

19000  2,1 

Витрати на проведення 
навчальних заходів  

253676 29,1 

Витрати на проведення 
інформаційних заходів  

149000 17,2 

Поліграфічні витрати (витрати 
на додрукарську підготовку, 
друк та тиражування)  

12000  1,4 

Витратні матеріали, 
канцтовари та ін. для 
діяльності офісу, банківські 
послуги  

36000 4,1 

Створення та підтримка  
веб-сайтів, електронних 
матеріалів  

4812 0,6 

Всього  870168 100 %  
 

Загальна сума надходжень за 2018 рік – 728520,00 грн.  
Залишок на 01.01.2019 р. – 189 800,00 грн.  
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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» 
https://www.facebook.com/civicadvocacycentre 

 
 

 


