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Шановні друзі! 
 

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

 
За рік відбулось багато подій, надано консультацій юристами Центру, 

реалізовано правозахисних ініціатив, адвокаційних заходів. Про всі, які мали 
місце, одразу і не пригадаєш.  

 
Всі вони складають «мозаїку» громадської діяльності нашого активу 

організації, в загальному, можливо і невеликому, але внеску, що складає частинку 
потужної інвестиції громадських неурядових організацій у розвиток 
громадянського суспільства та демократії в Україні. 

 
Центр громадської адвокатури – незалежна неурядова неприбуткова організація, 

яка об’єднує науковців, журналістів, практиків та студентів правничої професії у 
впровадженні правових та інформаційних ініціатив у різних сферах захисту прав 
людини, розвитку місцевого самоврядування та інших демократичних 
інститутів, здійснення аналітичних досліджень, громадських моніторингів, лобіювання 
суспільно значимих рішень та актів. 

 Центр громадської адвокатури був утворений як результат самоорганізації 
юристів, адвокатів та громадських захисників з активних громадських та юридичних 
середовищ.  

 Сьогодні Центр громадської адвокатури працює у таких напрямках: 
 Надання безкоштовних правових консультацій для цільових груп та у сферах, які 

потребують такої правової допомоги, з метою сприяння реалізації та захисту 
прав людини. 

 Програма підтримки організацій громадського сектору: громадських, 
благодійних, релігійних організацій, професійних спілок, неприбуткових 
господарських організацій, ініціативних груп, ОСББ, органів самоорганізації 
населення тощо (портал програми – www.lawngo.net).  

 Інтернет-проекти: соціально-юридичний портал (www.pilga.in.ua), портал 
«Юрист НГО» (www.lawngo.net). 

 Видання та поширення інформаційних матеріалів та доступних інформаційних 
джерел про механізми реалізації та захисту прав людини, громадської адвокації. 

 Проведення інформаційних кампаній та акцій, інших публічних заходів у різних 
сферах захисту прав людини, розвитку місцевого самоврядування та інших 
демократичних інститутів. 

 Формування стратегічних справ, нових правових прецедентів та практики 
захисту прав людини, яка відповідає міжнародним та європейським стандартам. 

  Громадські моніторинги та аналізи законодавства та практики, лобіювання 
змін.  

 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  
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Загальна інформація про діяльність організації у 2012 році 

     
     Сферами, у яких головним чином зосереджувала роботу громадська організація 
«Центр громадської адвокатури» відповідно до своїх статутних завдань, у 2012 році були 
наступними: 
 
 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. 

 Сприяння реалізації та захисту прав інвалідів, право на охорону здоров’я. 
 Правова просвіта мешканців сільських районів та інших малих громад. 
 Реалізація Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 
 Доступ до публічної інформації. 
 Правова підтримка громадян у  формуванні рішень на користь захисту прав в 

конфліктах з органами публічної влади. 
 
    Громадською організацією «Центр громадської адвокатури» у 2012 році підтримувалась 
такі напрямки діяльності: 

 Надання правових консультацій. 
 Моніторинг проблем реалізації та захисту прав людини. 
 Проведення правопросвітніх, навчальних заходів. 
 Участь в адвокатуванні громадських пропозицій до проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 
 Видання та поширення результатів аналітичної діяльності, підготовка та 

поширення інформаційно-правових видань. 
 Підтримка стратегічних судових справ. 

 
Консультаційна діяльність 

 
   Відповідно до Стратегії діяльності організації щороку переглядаються напрямки 
правового консультування, яке здійснюється на безкоштовній основі, за рекомендаціями 
експертів. Водночас слід відзначити, що протягом останніх двох років вони залишаються 
незмінними, а деякі з них, незалежно від наявності чи відсутності зовнішнього 
фінансування, підтримуються юристами безперебійно протягом останніх 5 років. 
 
    Протягом п’яти років Центром безперебійно підтримується програма правової 
підтримки громадських неурядових організацій (портал «Юрист НГО»  
www.lawngo.net). 
   Програмою протягом 2012 року надано більше як 1300 правових консультацій щодо 
різних проблемних питань створення, діяльності, припинення інститутів громадянського 
суспільства, в тому числі громадських організацій, благодійних організацій, ОСББ тощо. 
Також надаються консультації щодо застосування інструментів громадської участі у 
формуванні та реалізації місцевої та державної політики цими інститутами. На порталі та 
інших громадських ресурсах розміщаються часто запитувані питання. Консультації 
надаються представникам НУО та активістам із різних регіонів України. 
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    В рамках діяльності консультацій, які стосуються прав інвалідів та проходження 
медико-соціальної експертизи, інших пов’язаних питань, надано 434 консультації, в 
тому числі організація готує та публікує відповіді на типові питання.  
    
      460 консультацій надано у рамках напрямку, що стосується правової просвіти у 
сільських населених пунктах Львівської області. До надання консультацій центр залучив 
юристів, які перебували на обліку в центрі зайнятості, та потребували працевлаштування.  
    Стосовно інших питань реалізації та захисту прав (право власності, конфлікти із 
органами публічної влади, інші питання) надано центром 606 правових консультацій. 
 

Заходи, проведені Центром у 2012 році 
 

 Громадською організацією проведено 5 публічних заходів, в яких організація 
була безпосереднім виконавцем. 

 Представники Центру взяли участь (як тренери, модератори, експерти) у більш як  
30 публічних заходах партнерів. 

 До заходів Центру залучено 230 представників цільової групи залежно від сфери 
заходів. 

 Завдяки ряду заходів поширено успішний досвід роботи у невеликих громадах та 
реалізації правозахисних ініціатив для представників НУО інших регіонів. 

 Громадською організацією налагоджено співпрацю із представниками органів 
влади та проведено навчальні заходи для цієї цільової групи (3 публічні заходи 
передбачали навчання для представників органів державної влади та місцевого 
самоврядування). 
 
 Прес-заходи 

 
 
Презентація відео-історій успіху «На шляху до самоорганізації» відбулася 12 липня 

2012 року. Представлено короткі відео-історії про окремих громадських активістів та 
представників громад, які захистили свої права та допомагають захищати права інших, 
адвокатували запровадження прозорого конкурсу проектів для неурядових громадських 
організацій на рівні області, покращення добробуту громаді. 

 
 
 Прес-конференція «Як забезпечується Право Знати у Львівській, Волинській та 

Івано-Франківській області» була проведена 3 вересня 2012 року. На прес-конференції 
були представлені результати моніторингу забезпечення доступу до публічної інформації 
у Львівській, Івано-Франківській та Волинській області. 
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 Навчальні заходи 

 
Семінар  «Покращення діяльності правозахисних організацій шляхом обміну 

кращими практиками» 
 
Даний семінар відбувався 15-16 березня 2012 року у м.Львові. Протягом двох днів 

громадські активісти взяли участь в навчаннях щодо форм роботи правозахисних 
громадських організацій, успішних та інноваційних прикладів їхньої реалізації, у тому 
числі роботи у сільських населених пунктах, використання міжнародних інструментів 
захисту прав людини у діяльності організацій, законодавчого середовища для розвитку 
організацій, використання інструментів (механізмів) громадської участі в адвокатуванні 
інтересів цільових груп, нових практик розвитку органів самоорганізації населення та 
інших форм громадської активності у невеликих населених пунктах та їхнього долучення 
до надання правової допомоги. В рамках семінару учасники також взяли участь в навчанні 
щодо комунікації, яка стосується відносин із органами публічної влади, всередині 
організації, із цільовою групою та іншими організаціями у мережуванні та побудові 
коаліцій. 
 

Семінар щодо організації доступу до публічної інформації та актів органів 
публічної влади 
 

Даний семінар був проведений 17 лютого 2012 року для державних службовців. На 
семінарі обговорювали підходи Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 
інших законодавчих актів, основні кроки щодо організації роботи органів влади із 
забезпечення доступу до публічної інформації. 

 
Навчальний тренінг для юристів з питань трудового законодавства.  

 
Навчальний тренінг був проведений 2-3 квітня 2012 року у м.Львові для юристів, які 

надають правові консультації населенню за проектом «Правова просвіта як спосіб 
сприяння працевлаштуванню безробітних мешканців сільських районів Львівщини». На 
тренінгу розглянули питання, які стосуються основ трудового законодавства, гарантій для 
працівників при звільненні з роботи, порядку взяття на облік в службу зайнятості, 
створення та ведення власної справи, допомог та дотацій від держави в даній сфері. 
Також, обговорювались питання правової просвіти мешканців сільський населених 
пунктів, порушень права власності, які трапляються в сільській місцевості, типові 
запитання з якими звертаються громадяни до юристів, питання доступу до публічної 
інформації та навики комунікації з людьми. 

 
 
    Семінар-тренінг для представників сільських рад щодо організації правової 
допомоги та просвітницьких заходів, пов’язаних зі сприянням зайнятості населенню 
 
Семінар-тренінг відбувся 4 липня 2012 року у м.Радехів Львівської області. В рамках 
семінару експерти та юристи Центру обговорили спільно із сільськими головами 
найбільш поширені проблеми зайнятості населення, доступу сільського населення до 
правових послуг та правосуддя, інформували про можливості надання правової допомоги 
у сільських населених пунктах через співпрацю органів місцевого самоврядування та 
неурядових організацій, здійснили презентацію успішних практик із власного досвіду. 
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Також представники сільських рад отримали можливість проконсультуватись із питань 
своєї діяльності в юристів. 
 

Семінар «Влада та громадськість. Точки дотику».  
 

Проводився з 11 по 13 вересня у м.Яремче для керівників та працівників органів 
місцевого самоврядування Сокальського району Львівської області. Даний освітньо-
пізнавальний семінар був проведений громадською організацією «Центр розвитку та 
захисту прав жителів територіальних громад «Світанок» та Центром громадської 
адвокатури з метою сприяння покращенню взаємовідносин між громадськістю та 
місцевими органами влади. 

Теми, які обговорювались на семінарі стосувались впровадження  Закону  України  
«Про  доступ  до публічної  інформації», законодавчого регулювання застосування 
«місцевих» інструментів у територіальних громадах, зокрема, місцевих референдумів, 
загальних зборів громадян за місцем проживання, місцевих ініціатив, громадських 
слухань, ролі органів самоорганізації населення. Також застосування такого інструменту  
як «впливу» громадськості на владу як оскарження незаконних дій, рішень, бездіяльності 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Крім того, обговорювались 
можливості залучення громадськості до співпраці з органами державної влади та 
місцевого самоврядування, оскільки це є необхідною умовою прозорості та більшої 
ефективності їх діяльності. 

 
 

Видання та інформаційні матеріали Центру 
 

        Центром громадської адвокатури у 2012 році підготовлено та видано ряд видань та 
інформаційних матеріалів, короткий опис яких, а також інформацію, де можна 
ознайомитись із ними на сайті організації, можна знайти нижче.  
 

Аналітичне видання «Реалізація принципу соціальної справедливості у 
забезпеченні соціальних прав людини та соціальній політиці України» 

 
 

У виданні висвітлено результати аналізу та оцінки політики реформування пільг та 
привілеїв, пенсійного забезпечення в Україні, пропозиції оптимізації та забезпечення 
реалізації принципу соціальної справедливості у забезпеченні соціальних прав в 
соціальній політиці України. 
     У відповідних розділах видання висвітлено наступні актуальні питання: соціальна 
справедливість у забезпечення прав людини в Україні; реалізація принципу соціальної 
справедливості у забезпеченні соціальних прав людини та соціальній політиці України; 
огляд дій держави щодо планування реформування пільг та привілеїв; реформа пенсійного 
забезпечення; розуміння принципу соціальної справедливості в Україні: новели та 
тенденції; пільги, гарантії та компенсації – «погляд» Конституційного Суду України; 
аналіз зареєстрованих законопроектних ініціатив, які стосуються пільг та привілеїв; пільги 
за професійною ознакою та їхня оптимізація; виконання рішення Європейського Суду з 
прав людини чи приховане скасування пільг; реформування пільг та привілеїв, соціальна 
політика: місцевий рівень; аналіз дій органі влади щодо реалізації політики у сфері 
реформування пільг та привілеїв на місцевому рівні; залучення громадськості до 
планування та оцінки реформ у сфері соціальної політики. 
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Видання підготовлене та видане Центром громадської адвокатури у рамках проекту 
«Сприяння громадськості у впровадженні принципу соціальної справедливості в 
соціальній політиці», що реалізовується за підтримки програми «Верховенство права» 
  Міжнародного фонду «Відродження». 
     Видання можна завантажити (переглянути) за посиланням: 
      http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1203 

 
Видання «Правова просвіта як спосіб сприяння працевлаштуванню безробітних 

мешканців сільських районів: звіт реалізації проекту» 
 

У виданні здійснено узагальнення питань та кейсів правової допомоги, щодо яких 
звертались мешканці сіл до громадської приймальні, аналіз причин, пов’язаних із 
порушенням трудових прав, аналітичні матеріали та рекомендації. У відповідних розділах 
видання висвітлено наступні актуальні питання: правова просвіта як спосіб сприяння 
працевлаштуванню безробітних мешканців сільських районів, методологія проекту, опис 
кейсів діяльності правової приймальні, трудові та соціально-економічні права у фокусі 
діяльності громадських неурядових організацій, проблеми місцевого значення та шляхи їх 
вирішення, правовий захист безробітних мешканців сільських районів, механізми 
(способи) захисту трудових прав та їх ефективність в українських умовах, правовий 
захист трудових прав у Рішеннях Європейського Суду з прав людини у справах громадян 
проти України 

Видання підготовлене та видане Центром у рамках проекту «Правова просвіта як 
спосіб сприяння працевлаштуванню безробітних мешканців сільських районів 
Львівщини», який реалізовувався Центром громадської адвокатури в партнерстві з 
Львівським обласним центром зайнятості за підтримки проекту «Доступ до правосуддя та 
правової обізнаності в Україні «Правова країна», що виконується Менеджмент Сістем 
Інтернешнл (MSI) завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 
           Видання можна завантажити (переглянути) за посиланням     
           http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1219 
 

Видання «Забезпечення оприлюднення актів та проектів рішень та іншої 
публічної інформації на офіційному веб-сайті та іншими способами: результати 
громадських досліджень» 
 

Видання підготовлене у рамках проекту «Підвищення прозорості та покращення 
доступу до нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, проектів нормативно-
правових актів, рішень органів місцевого самоврядування» за підтримки програми 
«Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».  

В рамках проекту громадські організації, в тому числі представники Центру 
громадської адвокатури, Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, Мережі 
аналізу державної політики вивчали проблеми впровадження Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» на прикладі Волинської, Львівської та Івано-Франківської 
областей, на скільки існує готовність виконувати  вимоги закону щодо забезпечення 
доступу до публічної інформації, в тому числі пасивного, самостійного оприлюднення 
інформації та актів, з якими перешкодами стикаються запитувачі інформації та органи 
публічної влади в цій сфері, яким є стан забезпечення доступу до нормативно-правових 
актів, рішень органів місцевого самоврядування на виконання вимог Закону, тестували 
можливості використання механізмів судового захисту порушеного права на доступ до 
публічної інформації. 
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 В цьому підсумковому звіті презентовано  результати досліджень, висновки та 
рекомендації експертів щодо оцінки  дії Закону України «Про доступ до публічної 
інформації». 

Видання можна завантажити (переглянути) за посиланням: 
            http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1229 

 
Інформаційно-аналітичне видання «Реалізація прав громадян під час 

проходження медико-соціальної експертизи та прав осіб із інвалідністю». 
 

Експерти Центру громадської адвокатури підготували аналітичне видання 
«Реалізація прав громадян під час проходження медико-соціальної експертизи та прав осіб 
з інвалідністю». 

У даному виданні увазі читачів пропонується огляд кейсів щодо правової допомоги 
особам із інвалідністю та громадянам щодо реалізації та захисту прав, пов’язаних із 
медико-соціальною експертизою, питання організації експертизи на місцевому рівні, 
реалізації прав громадян під час проходження медико-соціальної експертизи та прав осіб 
із інвалідністю, громадські рекомендації. 

Видання підготовлене в рамках проекту «Центр з надання правової допомоги при 
вирішенні конфліктів, які виникають під час проходження медико-соціальної експертизи» 
громадською організацією «Центр громадської адвокатури» за підтримки проекту 
«Розвиток громадянського суспільства», що впроваджується Програмою Розвитку ООН в 
Україні спільно з місцевими та міжнародними партнерами та фінансується Міністерством 
закордонних справ Данії. 

Видання можна завантажити (переглянути) за посиланням: 
            http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1207 
 

Видання «Непорушне право власності: українські реалії» 
 

У виданні описано типові порушення права власності, здійснено оцінку ефективності 
правового захисту, аналіз проблем правового регулювання права власності в Україні.  

 Також  у книзі можна знайти «топ-10» порушень та опис інших найбільш часто 
поширених проблем реалізації та захисту права власності,  в тому числі можливості членів 
громад брати участь в управлінні та розпоряджанні власністю, судову практику, аналіз 
встановлених Європейським Судом порушень гарантій права власності з боку України, 
актуальні статті щодо нових змін до законодавства. 

  Видання підготовлене на основі матеріалів діяльності громадської правозахисної 
приймальні Центру громадської адвокатури та партнерських організацій, результатів 
моніторингів, фокус-груп та інших публічних заходів за участю правозахисників, 
науковців, практиків, активних у захисті своїх прав громадян.  

Підготовку та друк здійснено у рамках проекту «Покращення умов реалізації та захисту 
права власності як основного речового права» за підтримки програми «Верховенство 
права» Міжнародного Фонду «Відродження». 

Видання можна завантажити (переглянути) за посиланням: 
            http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1186 

 
На шляху самоорганізації. Відео-кейси – збірник  

 
 
Відео підготовлено у рамках проекту «Поширення успішних практик самоорганізації та 

впровадження громадських ініціатив у вирішенні місцевих програм» за фінансової 
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підтримки програми «Громадянське суспільство та належне врядування» Міжнародного 
фонду «Відродження». 

Представлено у збірнику відео короткі відео-історії про окремих громадських 
активістів та представників громад, які захистили свої права та допомагають захищати 
права інших, адвокатували запровадження прозорого конкурсу проектів для неурядових 
громадських організацій на рівні області, покращення добробуту громаді. 

Зокрема, була представлена історія про правозахисника Дмитра Базарника, який в 70 
років, незважаючи на хвороби, після судових перемог повірив в себе і сьогодні веде понад 
30 судових справ своїх сусідів і знайомих. Інші історії розповідають про громади 
декількох сіл, які за сприяння громадських організацій самоорганізувались та не очікуючи 
допомоги від держави забезпечують власний добробут. Останній відео-кейс  присвячений 
прикладу громадських активістів Прикарпаття, що домоглись збільшення фінансування на 
конкурс проектів молодіжних та дитячих громадських організацій. 

На презентації герої відео-сюжетів та учасники обговорили навчальні кейси із 
історіями успіху, обмінялись досвідом. 

 
 

Веб-ресурси Центру громадської адвокатури 
 

    Як і в попередні роки, Центром громадської адвокатури підтримувалось у 2012 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 
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         У ТОП-брендів, що публікуються на ГУРТі (www.gurt.org.ua) Центр громадської 
адвокатури займає третє місце щодо інформаційної діяльності (показники з 
01.09.2008 по 01.08.2012 р.) 
 

 
 
 
 

Інша діяльність, розширення партнерства, участь в мережах, 
консультативно-дорадчих органах 

 
 Представник Центру громадської адвокатури є членом  Експертної ради з питань 

доступу до публічної інформації при Уповноваженому з прав людини, яка 
створена 18 червня 2012 року. Раду створено з метою розробки дієвого механізму 
захисту права громадян на доступ до публічної інформації, підвищення рівня 
поінформованості громадян  щодо їх права на доступ до публічної інформації. 

 
Голова Центру громадської адвокатури Тетяна Яцків була включена до складу членів 

Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при 
Президентові України, за час роботи якої доповідала про проблемні питання Закону 
України «Про громадські об’єднання», а також щодо підготовки робочою групою змін до 
Закону «Про волонтерську діяльність», брала участь в обговоренні Стратегії розвитку 
громадянського суспільства  тощо. http://civil-rada.in.ua/ 
           Організація бере участь в діяльності Консультаційного центру для громадських 
активістів.  На on line консультаціях або електронною поштою можна поставити 
запитання щодо правового забезпечення діяльності неурядових організацій 
(http://merezha.ua/topic/20). Надання онлайн-консультацій громадським організаціям з 
питань законодавчого забезпечення, практичних інструментів та фінансових аспектів їх 
діяльності здійснюється безкоштовно. Проект реалізовується за підтримки програми 
«Громадянське суспільство та належне врядування» Міжнародного фонду «Відродження». 
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Брала організація участь у громадській кампанії адвокатування нового Закону України 
«Про громадські об’єднання», а також проекту змін до інших Законів, що потребують 
приведення у відповідність у зв’язку із введенням в дію цього Закону, пропозицій до 
підзаконних актів. Значну частину громадських пропозицій враховано. 

 
Протягом минулого року організація була учасником громадської кампанії підготовки 

та прийняття Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 
Президент підписав Закон «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 29 січня 
2013 року. Новий Закон суттєво спрощує діяльність благодійних організацій в Україні, в 
тому числі у питаннях створення та державної реєстрації, скасовує територіальні статуси. 
Уточнено цілі та сфери благодійної діяльності, розширено можливості залучення 
благодійної допомоги через різні форми, запроваджується прозорий механізм збору 
благодійних пожертвувань  тощо.  

 
Окрім того, експерти Центру долучались до ініціатив: 
 Подання інформації про порушення прав людини Щорічного звіту 

правозахисників. 
 Підготовки громадських пропозицій до ряду проектів законів, які стосуються 

правового статусу громадських неурядових організацій, участі громадян у 
формуванні та реалізації державної та місцевої політики. 

 Брали участь у міжнародному обміні досвідом із колегами із НУО Киргистану та 
Казахстану у м. Бішкек щодо участі громадян у бюджетному процесі. 

 Долучились експерти до ряду семінарів для представників органів влади щодо 
реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (в Івано-
Франківську, Херсоні, Білій Церкві). 

 Центр громадської адвокатури є учасником коаліції «Трудові відносини» проекту 
«Правова країна». 

 Організація була членом методичної групи, яка готувала проекти підзаконних актів 
щодо реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

 Стали учасником проведення у Львівській області IX Мандрівного фестивалю 
документального кіно про права людини Docudays UA. 

 Стали співавторами Методичних рекомендацій щодо проведення громадської 
експертизи проектів нормативно-правових актів для громадських активістів, що 
готувались Transparency International Україна. 
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Інформація про підтримку напрямків діяльності Центру 
 

 
     Громадською організацією активно залучались кошти із різних джерел для реалізації 
програм та проектів, в тому числі із коштів фондів, що підтримують громадські неурядові 
організації в Україні, членських внесків, коштів пожертвувань від спонсорів та громадян.  
    У 2012 році реалізовувались чотири проекти організацією за кошти фондів, які 
підтримують НУО в Україні, інформація про які знаходиться у таблиці нижче. 

 
Таблиця №1 

 
Назва проекту Опис Грантодавець Обсяг 

фінансуван
ня (у грн. за 
весь 
період)1 

«Моніторинг 
забезпечення та 
посилення доступу 
до НПА, актів 
індивідуальної дії, 
проектів НПА, 
рішень органів 
місцевого 
самоврядування» 

Моніторинг реалізації положень 
Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» щодо 
проектів нормативно-правових 
актів, рішень органів місцевого 
самоврядування, нормативно-
правових актів та актів 
індивідуальної дії органів 
публічної влади у Львівській, 
Івано-Франківській та 
Волинській областях.  

Програма 
«Верховенство 
права» 
Міжнародний фонд 
«Відродження» 

144 000  

«Покращення 
діяльності 
правозахисних 
організацій шляхом 
обміну кращими 
практиками» 

Поширення моделей вирішення 
типових та специфічних проблем 
з порушенням прав людини, які 
трапляються в селах або 
маленьких містах, підвищення 
поінформованості мешканців 
малих громад про їхні права та 
можливості їх захисту, 
важливості участі у суспільному 
житті своєї громади. Проведення 
семінару для представників 
громадських організацій, які 
працюють в невеликих містах та 
селах України, з метою обміну 
кращими практиками підготовки 
громадських активістів для 
правопросвітницької діяльності в 
малих громадах. 
 
 

Програма «Схід-
Схід: партнерство 
без кордонів» та 
«Громадянське 
суспільство та 
належне 
врядування» 
Міжнародного 
фонду 
«Відродження» 

46 700  

                                                             
1 Проект міг розпочинатись у 2011 році, а у 2012 році завершуватись. Вказаний загальний обсяг наданого 
фінансування. 
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«Правова просвіта 
як спосіб сприяння 
працевлаштуванню 
безробітних 
мешканців 
сільських районів 
Львівщини» 

Надання правових консультацій 
на території п’ятьох сільських 
рад Львівської області. Дані 
консультації надавалися 
юристами за сприяння сільських 
рад та створених органів 
самоорганізації населення, 
шляхом відвідування кожного 
домоволодіння та надання 
консультацій безпосередньо в 
сільській раді. 

Проект «Правова 
країна», USAID 

74 545  

«Поширення 
успішних практик 
самоорганізації та 
впровадження 
громадських 
ініціатив у 
вирішенні місцевих 
та регіональних 
проблем» 

Аналіз та поширення успішних 
практик участі 
самоорганізованих громадян, 
членів громад, представників 
мікрогромад та їхніх ініціатив у 
вирішенні питань місцевого 
значення. Підготовка та 
поширення відео-історій. 

Програма 
«Громадянське 
суспільство та 
належне 
врядування» 
Міжнародного 
фонду 
«Відродження» 

40 000  
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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«Центр громадської адвокатури» 2012 рік 

ВИДАТКИ ПРОФІНАНСОВАНІ ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АДВОКАТУРИ» 
ПРОТЯГОМ 2012 РОКУ ІЗ КОШТІВ ГРАНТОДАВЦІВ2 

Стаття витрат 2012 рік 

(грн.) 

% 

співвідношення 

 

Заробітна плата, та оплата праці 93 100 33,14 

Експертна та консультаційна підтримка 58 082 20,67 

Витрати на оренду офісного приміщення 
та  сплату комунальних послуг 

5 250 1,87 

Транспортні витрати на відрядження 16 342 5,82 

Проведення заходів 49 636 17,67 

Поліграфічні витрати  

(витрати на друк та тиражування) 

32 798 11,67 

Витрати на утримання офісу та 
приймалень(телефон, Інтернет, 

канцтовари, витратні матеріали для 
утримання офісу) 

10 440 3,72 

Проведення телепрограм 5800 2,06 

Витрати на проведення відео зйомки та 
запису на CD 

9500 3,38 

Загальна: 280 948 100 % 

 

 
 
 
 

                                                             
2 У показниках вказані кошти, які залучені від грантодавців.  
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Контактна інформація 

Центр громадської адвокатури 

Адреса проспект В.Чорновола 63, 7 поверх, оф. 706  

Телефон 032 244 46 59 

Факс 032 244 46 54 

Пошта cga@lawngo.net  

Якщо Ви підтримуєте  діяльність Центру громадської адвокатури та маєте 
бажання здійснити добровільне пожертування через розрахунковий рахунок: 

Отримувач: ГО "Центр громадської адвокатури" 

Код ЄДРПОУ 35145707, р/р 2600801042734 в Другій Львівській філії ВАТ 
«Кредобанк», МФО 385372 

Обов'язкове призначення платежу: "Добровільні пожертування". 

Також Ви можете долучитись до роботи Центру як партнер, волонтер, 
поширити інформацію про діяльність та ініціативи Організації! 

 
 


