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Шановні друзі! 
 

Пропонуємо Вашій увазі стислий звіт про основну діяльність Громадської організації 

«Центр громадської адвокатури». 

За рік відбулося чимало подій, здійснено надання безоплатних 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/


Загальна інформація про діяльність у 2013 році 
 

У 2013 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. 

♦ Сприяння реалізації та захисту прав інвалідів, право на охорону здоров’я. 

♦ Правова освіта педагогічних працівників. 

 

Громадською організацією «Центр громадської адвокатури» у 2013 році 

підтримувались такі напрями діяльності:  

 

♦ надання безкоштовних правових консультацій; 

♦ моніторинг проблем реалізації та захисту прав людини; 

♦ проведення право просвітніх, навчальних заходів; 

♦ участі в адвокатуванні громадських пропозицій до проектів законів та інших 

нормативно-правових актів; 

♦ видання та поширення результатів аналітичної діяльності, підготовка та поширення 

інформаційно-правових видань. 

 

Консультаційна діяльність 
 

Здійснено консультування педагогічних працівників. 

 

Протягом періоду реалізації проекту було надано 258 правових консультацій (110 – в 

першому періоді та 148 – в другому періоді) особам які належать до цільових груп проекту, а 

саме педагогами в системі шкільної та дошкільної освіти. Також за консультаціями зверталися 

викладачі вищих навчальних закладів та працівники відділів освіти.  

Тематика консультацій стосувалася різноманітних питань, наприклад, права на 

отримання додаткової відпустки, укладення контракту з керівниками навчальних закладів, 

гарантій при скороченні працівників, питання щодо виплати компенсацій, зняття 

неправомірно накладених дисциплінарних стягнень, звернення за захистом своїх прав до суду, 

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. 

Велику частину звернень складають звернення щодо надання відпусток, близько 30% 

всіх звернень стосуються даної категорії, також, доволі поширеними є запитання щодо 

укладення контрактів з педагогами та питання соціального захисту педагогів. Також частина 

звернень стосувалась питань педагогічного стажу та педагогічного навантаження та оплати 

праці. 

Крім того, велику увагу слід привернути зверненням щодо процедури захисту своїх 

порушених прав та інтересів. Очевидним є те, що педагоги досить необізнані в питаннях 

процедур звернення до суду або оскарження певних дій в адміністративному порядку. Тому 

досить частими є також звернення які стосуються питань процедури складення та подання 

позовної заяви до суду, прав учасника процесу, порядку оскарження рішення суду першої 

інстанції, порядку звернення за захистом своїх прав до Європейського суду з прав людини, 

виконання рішення суду тощо. 



Надано безоплатні правові консультації особам з обмеженими можливостями. 

 

Протягом періоду реалізації проекту 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 (Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська, 

Донецька, Миколаївська, Харківська, Полтавська, Рівненська та Луганська області). Тому все 

частішими є телефонні консультації, для осіб, які звертаються з інших регіонів України. 

Загалом за період реалізації проекту було надано 300 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 

статусу одинокої особи, щодо надання соціальних послуг, щодо встановлення групи 

інвалідності, 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, забезпечення інвалідів кріслами 

пересування, пільг для інвалідів, оскарження рішень районних МСЕК, витрати компенсації за 

бензин, порядок проходження МСЕК, реабілітація інвалідів, встановлення дитині-інваліду 

підгрупи А, пільги для інвалідів усіх груп тощо. 

 

Консультації з питань правового регулювання діяльності громадських неурядових 

організацій. 

 

Консультування проводилося на сторінці центру у Фейсбуці, на скринці програми – або 

он-лай форму порталу «Юрист НГО», телефони програми (стаціонарний, мобільний), в офісі 

Центру громадської адвокатури, на сторінці Центру у merezha,ua.  

 Найчастіше зверталися з такими питаннями: реєстрація нових громадських об’єднань, 

інші реєстраційні дії щодо громадських об’єднань, реєстрація нових благодійних організацій, 

інші  реєстраційні питання щодо благодійних організацій,  податкове, звітність, фінанси, 

громадська участь, інші питання (відокремлені підрозділи, символіка, права та інше), інші 

НУО тощо.  

 

Заходи проведені Центром у 2013 році 
 

Фокус-група «Визначення типових проблем у сфері прав освітян» 

 

Фокус-група мала на меті визначення проблем, з якими стикаються представники 

освітньої сфери у своїй роботі та щодо яких потребують правового захисту. 

 

Під час обговорення учасники однією з найважливіших проблем освітньої галузі, яка 

породжує в основному більшість інших проблем, назвали проблему недостатнього 

фінансування освітньої сфери. Ще одну проблему освітяни вбачають у зменшенні кількості 

учнів в класах, що призводить до закриття шкіл, у зв’язку з чим багато педагогів залишаються 

без роботи.  

Також обговорювалися такі проблеми як порушення трудових прав освітян, а саме 

порушення норм законодавства при укладенні договорів (контрактів) з педагогами, під час 

звільнення з роботи та розрахунку, у сфері часу відпочинку, зокрема щодо надання відпусток, 

у сфері оплати праці, а також порушення у сфері соціальних прав педагогів та гарантій і 

компенсацій у сфері освіти. 

Ще одним з питань, яке виносилось на обговорення фокус-групу, було питання 

активності педагогів у захисті своїх прав та інтересів. Як виявилось, педагоги є досить 



миролюбними і намагаються вирішити свої питання в колективі, не виходячи за межі школи, 

та не звертаючись до професійних юристів. Тенденція звернення вчителів за захистом своїх 

прав до суду є вкрай малою.  

Учасниками фокус-групи піднімалася така проблема як відсутність навантаження. Дуже 

часто вчителі були прийняті на роботу на повне навантаження, однак деякі з них працюють 

при неповному навантаженні, були випадки, що доводилось працевлаштовуватись щороку.  

Існує проблема необізнаності вчителів зі своїми права, яка викликає їхнє небажання 

будь-що оскаржувати та відстоювати свої права, оскільки вони не знають як це правильно 

робити. Також дуже часто між директором та вчителями мають місце певні домовленості про 

скорочення годин, робочого часу, навантаження, написання заяви для отримання відпустки без 

збереження заробітної плати всупереч законодавчому регулюванню цих питань. Це 

відбувається тому, що на даний час ситуація з робочими місцями в освітній сфері є досить 

складною, працівники «тримаються» за свої робочі місця, готові поступися своїми правами 

для того, щоб мати будь-яку роботу та заробітну плату. Крім того, дуже часто вчителі не 

мають достатньо коштів, щоб звернутися за допомогою до фахового юриста. У зв’язку з цим 

на даний час є вкрай необхідним проводити правопросвітницьку роботу серед вчителів та 

інформувати їх про їхні права та можливості їх захисту. 

В рамках проекту правниками був підготовлений комплект брошур із правовою 

інформацією для освітян. Також юристами надається безкоштовна юридична консультація для 

представників освітньої сфери. 

 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1253 

 

Круглий стіл “Проблеми медико-соціальної експертизи в Україні та шляхи їх 

вирішення” 

 

11 червня 2013 року Центром громадської адвокатури був проведений круглий стіл 

“Проблеми медико-соціальної експертизи в Україні та шляхи їх вирішення”.  
 

Під час заходу обговорювались процедури проходження медико-соціальної експертизи 

осіб із обмеженими можливостями, результатам судового захисту порушених прав осіб з 

обмеженими можливостями та аналізу наявної практики, досвіду США у процедурі 

встановлення інвалідності, розроблення програми реабілітації та існування подібних комісій.  

Проведення круглого столу дозволило зібрати разом представників різних сторін – 

громадські організації, які опікуються особами із обмеженими можливостями, що часто не є 

задоволеними роботою медико-соціальних комісій, а також самих представників МСЕКів, 

органів державної влади з питань соціальної політики та охорони здоров’я, медиків, експертів, 

правозахисників. В заході взяли участь представники із різних регіонів України. 

Під час заходу учасники обговорили проблеми, з якими стикаються особи з обмеженими 

можливостями, а саме: при проходженні медико-соціальної експертизи, доступність до 

приміщень, розуміння статусу та природи медико-соціальних експертних комісій, реабілітації 

та виконання програм. Велику увагу звернено на проблему переліку порушень функцій 

організму людини, які перелічені в Інструкції про встановлення груп інвалідності. Як 

зазначила юрист Центру громадської адвокатури»: «захворювань набагато більше, ніж 

перелічені в даній Інструкції, а також існує проблема кваліфікації Iгрупи інвалідності на 

підгрупи А і В». Представниками МСЕКів було піднято проблему встановлення інвалідності 

на підставі отриманих документів, оскільки всі документи для встановлення інвалідності 

надходять від лікарської-консультаційної комісії, натомість відповідальність покладена тільки 

на комісію. 

Як зазначив Костів Михайло, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнської 

організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», функції МСЕ, повноваження 

комісій та порядок дій та взаємовідносин потребує цілковитого перегляду. Окрім того, такий 

підхід повинен бути системним.  

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1253


Під час проведення заходу також обговорювались питання подальших дій щодо 

вироблення рекомендацій та їхнього просування.  

 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1260 

 

Перес-конференція “На правову просвіту освітян повинна звенути увагу держава,- 

громадські експерти” 

 

21 листопада в прес-центрі Укрінформу це відзначили громадські експерти. Під 

час заходу керівник правопросвітніх програм ГО "Центру громадської адвокатури" 

Оксана Коваль презентувала результати проекту "Підвищення правової обізнаності 

педагогів". 

Учасники прес-конференції: 

§ Тетяна Яцків – адвокат, голова ГО «Центру громадської адвокатури», 

§ Олександр Андрощук – менеджер Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження», 

§ Оксана Коваль – керівник проекту Центру громадської адвокатури «Підвищення правової 

обізнаності педагогів через розробку комплекту брошур із захисту прав освітян «Поради 

освітянам з правових питань», 

 Адреса Укрінформу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна») 

 

Як зазначив Олександр Андрощук, менеджер Освітньої програми Міжнародного фонду 

"Відродження", впродовж 2011-2013 рр. програмою на конкурсній основі підтримано проекти 

громадських організацій, із різних регіонів країни. 

Як відзначила Тетяна Яцків, керівник Центру громадської адвокатури, у цій сфері не 

достатньо зусиль громадського сектору та грантодавців. У кожну бібліотеку малих містечок і 

сіл неможливо забезпечити правові видання тільки їхніми зусиллями. На сьогодні в Україні 

реалізовується національна програма правової просвіти населення та прийняті на її основі 

регіональні програми. Очевидним є те, що потрібно переглянути пріоритети програм та 

визначити одним із них правову просвіту педагогів.  

 

Також під час прес-конференції розглядалися такі питання: 

- Чому важливою є правова освіченість саме педагогів в Україні? 

- Яким чином долучається громадський сектор до правової просвіти вчителів шкіл? 

- Які найбільш поширені порушення прав педагогів в Україні? 

- Чому зусиль, які сьогодні здійснюються, недостатньо? Як можна покращити 

ситуацію? 

 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1275 

 

Круглий стіл “Медико-соціальна експертиза в Україні: шляхи покращення” 

 

12 грудня 2013 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Медико-соціальна 

експертиза в Україні: шляхи покращення» у місті Львові. 

 

Під час заходу учасники обговорили проблеми, з якими стикаються особи при 

проходженні медико-соціальної експертизи. Були запропоновані та обговорені рекомендації 

щодо покращення процедури проведення медико-соціальної експертизи та дотримання прав 

осіб з обмеженими можливостями. Презентовано для обговорення  іноземний досвід 

функціонування служб медико-соціальної експертизи в країнах Європи. 

Експерт Оксана Коваль представила результати проходження запиту про громадську 

експертизу діяльності МОЗ у сфері МСЕК, а також порівняльний аналіз досліду країн Європи 

в цій сфері. 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1260
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Як зазначила голова Центру громадської адвокатури Яцків Тетяна: “Дослідження стану  

застосування законодавства у сфері медико-соціальної експертизи, в тому числі судової 

практики, вказує на те, що є типові і поширені проблеми. Більшість із них стосується усунення 

розсуду при прийнятті рішення МСЕК, створення умов для доступності приміщень, а також 

однією з ключових залишається проблема реабілітації інвалідів”. 

Експерт Мар’яна Багній презентувала 4 блоки рекомендацій, які стосуються покращення 

умов для здійснення медико-соціальної експертизи в Україні. Зокрема, в законодавчих умовах 

пропонується уточнити процедури проведення експертизи, повноваження комісій та порядку 

реалізації їх рішень щодо реабілітації інвалідів. Також в блоці інформаційні умови 

пропонуються заходи покращення правової обізнаності цільової групи. Щодо організаційних 

умов, необхідним є забезпечення універсального дизайну, де функціонують МСЕКи, 

проведення навчань та підвищення прозорості діяльності МСЕК. Необхідним є залучення 

громадськості через обговорення, співпрацю з громадськими правозахисними організаціями, 

громадськими об’єднаннями інвалідів з моніторингу дотримання прав осіб з обмеженими 

можливостями. 

Під час проведення заходу обговорено питання подальших дій щодо просування 

громадських рекомендацій та напрацювань в органах влади. Слід відзначити, що Центром 

громадської адвокатури здійснюється громадська експертиза діяльності МОЗ в цій сфері 

(Наказ МОЗ №259-адм від 28.11.2013р. «Про проведення громадської експертизи»), в рамках 

якої планується просувати пропозиції. 

 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1277  

 

Видання та інформаційні матеріали 
 

Настільна книга освітянина «Трудові та інші права у сфері освіти» 

 

 
 

Видання «Трудові та інші права у сфері освіти» підготовлено громадською 

організацією «Центр громадської адвокатури» в рамках проекту «Підвищення правової 

обізнаності педагогів через розробку комплекту брошур із захисту прав освітян «Поради 

освітянам з правових питань» за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду 

«Відродження». 

 

В інформаційній брошурі «Трудові права у сфері освіти: настільна книга освітянина» 

викладені питання реалізації та захисту трудових прав освітян, права інтелектуальної 

власності, інших взаємовідносин із суб’єктами освітнього процесу. В тому числі інформація 

що стосується загальних питань трудового права, які є однаковими для всіх працівників, так і 

із специфікою для сфери освіти (прийом на роботу, трудовий договір, питання робочого часу, 

гарантій працівникам, застосування дисциплінарних стягнень, захист трудових прав, 

відпустки), а також захисту інших прав (таких як право на інтелектуальну власність, реалізація 

та захист прав у відносинах із адміністрацією, колегами, учнями та іншими особами).  

Перелік питань, які висвітлені в брошурі: оформлення трудових відносин педагогів з 

роботодавцем; питання робочого часу та оплати праці; порядок надання щорічної основної та 

додаткових відпусток; особливості соціальних відпусток; гарантії та компенсації для 

педагогічних працівників; порядок розірвання трудового договору та звільнення; особливості 

класного керівництва; праця жінок-педагогічних працівників; питання функціонування 

профспілок; порядок захисту трудових прав та питання інтелектуальної власності. Крім того у 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1277


виданні міститься інформація про проект з відповідними посиланнями та про можливість 

отримати юридичні консультації для педагогів. 

Електронна версія доступна за посиланням http://cga.in.ua/index.php?itemid=1262 

 

Електронна версія Аналітичного звіту за проектом “Підтримка і захист прав осіб з 

обмеженими можливостями та медико-соціальна експертиза в Україні” 

 

 
 

У даному виданні пропонується Вашій увазі огляд справ щодо правової допомоги 

особам із інвалідністю та громадянам щодо реалізації та захисту прав, пов’язаних із медико-

соціальною експертизою, результати судового захисту порушених прав та аналізу наявної 

практики, досвіду США у процедурі встановлення інвалідності, розроблення програми 

реабілітації, та існування подібних комісій. 

Електронна версія доступна за посилання http://cga.in.ua/index.php?itemid=1271 

 

Путівник «Правова допомога для освітян» 

 

 
 

У путівнику «Правова допомога для освітян» міститься інформація про те, яким 

чином освітяни можуть отримати правову допомогу, порядок і умови звернення до 

органів влади, підприємств та установ, доступу до публічної інформації, порядок захисту 

прав громадян органами прокуратури, та звернення до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. 

 

Також у посібнику розкриті питання про судовий порядок захисту прав та інтересів, 

в тому числі у порядку цивільного та адміністративного провадження, виконання 

рішень судів, а також звернення до Європейського Суду з прав людини. 

 

Перелік питань, які висвітлені у посібнику: загальні положення що стосуються правової 

допомоги, звернення громадян, доступ до публічної інформації, прокуратура і захист прав 

громадян, Уповноважений Верховної ради з прав людини, судовий порядок захисту прав та 

інтересів, звернення до Європейського суду з прав людини та виконання судових рішень. Крім 

того в брошурі міститься розділ додатки, в якому зазначені адреси та контакти Центрів 

правової інформації та консультації, в кожному регіоні України де можна отримати 

безкоштовну первинну правову допомогу, адреси та контакти Центрів надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, корисні посилання на офіційні веб-сайти, а також перелік та 

контакти судів загальної юрисдикції. 

Також у посібнику розкриті питання про судовий порядок захисту прав та інтересів, в 

тому числі у порядку цивільного та адміністративного провадження, виконання рішень судів, 

а також звернення до Європейського Суду з прав людини. 

Електронна версія доступна за посиланням http://cga.in.ua/index.php?itemid=1265 
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Аналітичний звіт «Стан медико-соціальної експертизи в Україні та шляхи 

покращення її реалізації» 

 

 
 

В аналітичному звіті мітиться інформація щодо аналізу нормативно-правових актів, які 

регулюють процедуру проведення медико-соціальної експертизи та реабілітацію інвалідів, 

щодо іноземного досвіду функціонування служб медико-соціальної експертизи та 

встановлення інвалідності, щодо аналізу відповідей на запити про інформацію щодо 

проблемних питань реалізації медико-соціальної експертизи, щодо громадської експертизи та 

її результатів. Також, до аналітичного звіту додано матеріали надані Міністерством охорони 

здоров’я України на запит про проведення громадської експертизи. 

Детальніше з виданням можна ознайомитись за посиланням 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1294 

 

Посібник «Державна реєстрація громадських об’єднань та благодійних організацій» 

(відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання та «Про благодійну діяльність 

та благодійні організації») 

 

 
 

  У виданні розкриті питання державної реєстрації громадських об’єднань та 

благодійних організацій відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання та «Про 

благодійну діяльність та благодійні організації», що набрали чинності у 2013 році.  У 

посібнику можна знайти інформацію про особливості правового регулювання порядку 

створення громадських об’єднань та благодійних організацій,  реєстрації нових організацій, 

реєстрації змін до установчих документів та внесення змін до відомостей про організації, 

зразки необхідних документів. 

 Посібник у змісті включає наступні питання: Які новели у Законі «Про громадські 

об’єднання»? Питання, з якими потрібно визначитись перед створенням громадського 

об’єднання (Громадська організація чи громадська спілка? Найменування громадського 

об’єднання: правила формулювання, обмеження, тотожність іншим. Вид реєстрації: 

повідомлення про утворення чи реєстрація юридичної особи? До якого органу влади 

звертатись щодо реєстрації?) Повідомлення про утворення громадського об’єднання. 

Державна реєстрація нового громадського об’єднання (Перелік документів, які подаються. 

Формуємо статут громадського об’єднання. Які положення потрібно обов’язково вказати у 

статуті громадського об’єднання відповідно до законодавства? Чи потрібно вказувати 

юридичну адресу (місце знаходження) у статуті та інших документах громадського 

об’єднання. Обов’язковість врахування порядку оскарження рішень, дій, бездіяльності органів 

управління. Відмінності щодо членів (учасників) громадської організації та громадської 

спілки. Положення Цивільного кодексу України, які потрібно врахувати у статуті 

громадського об’єднання. Положення про підприємницьку діяльність громадських об’єднань. 

Що потрібно прописати у статуті, щоб громадське об’єднання можна включати у Реєстр 

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1294


неприбуткових організацій та установ та користуватись пільгами щодо податку на прибуток. 

КВЕД для громадських об’єднань. Рішення органу, які можуть прийматись за результатами. 

Реєстрація змін до статуту громадського об’єднання).  

 Для посібника та поширення підготовлені зразки документів, які стосуються 

формування установчих документів організацій, документів, які подаються для вчинення 

реєстраційних дій.  

 Електронна версія доступна для завантаження усім бажаючим в мережі інтернет, вона 

розміщена на порталі «Юрист НГО» http://www.lawngo.net/index.php?itemid=2135, а також про 

можливості доступу до електронної версії видання поширено прес повідомлення. 

 

 

Веб-ресурси Центру громадської адвокатури 
 

Як і в попередні роки, Центром громадської адвокатури підтримувалось у 2013 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 

 

У 2013 році створено спеціалізований юридичний веб-ресурс Правовий портал для 

освітян. 

 

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.  

http://www.lawngo.net/index.php?itemid=2135
http://www.lawngo.net/
http://www.pilga.in.ua/
http://www.cga.in.ua/


Протягом даного терміну на порталі розміщено 70 алгоритмів дій в певних ситуаціях, а саме 

що стосується прийому працівників на роботу, вимог які ставляться до педагогів, а також 

особливостей укладення контрактів з педагогами. 

Кожен алгоритм містить до 10-15 консультацій по окремих питаннях, до прикладу в розділі 

«Класне керівництво» містяться консультації про те, хто такий і хто може бути класним 

керівником, його права та обов'язки, оплата праці та порядок доплати за класне керівництво 

вчителям у школах-інтернатах; в розділі «Гарантії та компенсації для педагогічних 

працівників» - які гарантії та передбачені для працівників відповідно до законодавства 

України про працю, гарантії обраних на виборні посади, для працівників при службових 

відрядженнях, для тих, хто направляється на обстеження до медичного закладу, донорів, 

гарантії для працівників в сільській місцевості та порядок виплати надбавки за вислугу років; 

в розділі «Робочий час» - порядок встановлення та особливості педагогічного навантаження, 

види педагогічної діяльності, тривалість робочого дня та робочого тижня, режим роботи в 

канікулярний період, планування роботи вчителя, чергування в закладі освіти, порядок 

надання неповного робочого часу, та інші. 

Адреса Правового порталу для освітян: www.lawhelp.in.ua  

 

Розширення партнерства, участь у мережах, консультативно-дорадчих 

органах 

 
    Громадська організація продовжила співпрацю та участь із органами державної влади, 

участь у громадських дорадчих органах у Львівській області, а також Координаційній раді з 

питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України. 

 

     Організація зміцнила зв’язки партнерства із іншими громадськими організаціями, у тому 

числі у сфері антикорупційної політики, залучення інститутів громадянського суспільства до 

проведення антикорупційної громадської експертизи. Центр та його представники взяли 

участь у формуванні та налагодженні співпраці учасників національної платформи щодо 

підвищення прозорості бюджетного процесу та міжнародного проекту із НУО України, Киргистану та 

Казахстану. Основним партнером є Центр політичних студій та аналітики. Після налагодження 

співпраці експерти долучились до платформи та проектних ініціатив, які стосуються громадських 

бюджетів та прозорості державних закупівель. 

 

Проекти, реалізовані Центром у 2013 році 
 

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 2013 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 

 

Реалізація громадських 

інціатив підтримки 

правової допомоги 

щодо проходження 

медико-соціальної 

експертизи та 

Реалізація громадської ініціативи, 

спрямованої на підтримку та надання 

правової допомоги щодо медико-

соціальної експертизи та пов’язаних 

із нею питань в Україні через 

доступні засоби комунікації надання 

Програма "Громадське 

здоровя" Міжнародного 

фонду "Відродження" 

http://www.lawhelp.in.ua/


повязаних із нею 

питань, аналізу 

викликів інвалідизації, 

реабілітації, підготовки 

пропозицій та їх 

просування 

правової допомоги, моніторинг 

проблем проведення медико-

соціальної експертизи, присвоєння 

інвалідності та пов’язаних із цим 

процесом питань, підготовка 

пропозицій експертами, просування 

пропозицій. 

Підвищення правової 

обізнаності педагогів 

через розробку 

комплекту брошури із 

захисту прав освітян 

«Поради освітянам з 

правових питань» 

Забезпечення правової допомоги та 

інформації для педагогів, що 

працюють у системі дошкільної та 

шкільної освіти, механізми захисту 

їхніх прав, вирішення проблем, 

пов’язаних із професійною 

діяльністю, захист прав 

інтелектуальної власності, відносини 

із адміністрацією, колегами, учнями, 

батьками, органами влади. 

Освітня програма 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

Ресурсний центр для 

забезпечення правової 

підтримки неурядових 

організацій 

Надання правових консультацій 

активістам громадського сектору. 

 

Програма «Громадянське 

суспільство та належне 

врядування» 

Міжнародного фонду 

«Відродження» 

Підтримка і захист 

прав осіб з обмеженими 

можливостями та 

медико-соціальна 

експертиза в Україні 

Підвищення правової обізнаності 

інвалідів щодо їхніх прав, які 

гарантовані законодавством, 

сприяння реалізації та захисту цих 

прав при проходженні МСЕК, аналіз 

нормативно-правових актів, що 

стосуються осіб з обмеженими 

можливостями та визначення 

недоліків правового регулювання, 

завдяки яким виникає можливість у 

МСЕК порушувати права громадян 

при проходженні МСЕК і отриманні 

її висновків, аналіз судової практики 

та іншої практики застосування в 

Україні, моніторинг проблем через 

правову приймальню та вивчення 

іноземного досвіду США у процедурі 

встановлення інвалідності, 

розроблення програм реабілітації, та 

існування подібних комісій. 

 

Фонд сприяння 

демократії Посольства 

США в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видатки профінансовані ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АДВОКАТУРИ» 

 протягом 2013 року із коштів грантодавців 
 

Стаття витрат 2013 рік 

(грн.) 

% 

Співвідношення 

Заробітна плата  

(оплата послуг) 

93100 33,14 

Експертна та 

консультаційна підтримка 

58082 20,67 

Витрати на оренду офісного 

приміщення та оплату 

комунальних послуг 

5400 1,93 

Транспортні витрати на 

відрядження 

16423 5,84 

Витрати на проведення 

заходів 

62084 22,10 

Поліграфічні витрати 

(витрати на друк та 

тиражування) 

20118 7,16 

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.) 

10440 3,72 

Проведення телепрограм 5800 2,06 

Відео зйомка та запис на CD 9500 3,38 

РАЗОМ 280947 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контактна інформація 

 

Центр громадської адвокатури 

 

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

 

Телефон 032 244 46 59 

 

Факс 032 244 46 59 

 

Пошта cga@lawngo.net  

 
Якщо Ви підтримуєте діяльність Центру громадської адвокатури та маєте 

бажання здійснити добровільне пожертвування 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 пожертвування". 

 

Також Ви можете долучитись до роботи Центру як партнер, волонтер, 

поширити інформацію про діяльність та ініціативи Організації! 

mailto:cga@lawngo.net

