
Розбудова правової спроможності громад на прикладі діяльності
громадських центрів правосуддя

1

Підготовлено для онлайн-зустрічі представників проєктів міжнародної допомоги, 

які працюють у сфері зміцнення верховенства права

1 квітня 2020 р.

ПРОГРАМА «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»



ЗДАТНІСТЬ ➢ виявити (ідентифікувати) правові проблеми громади та загрози виникнення таких 

проблем

➢ вирішувати правові проблеми громади у правовий спосіб

➢ попередити виникнення правових проблем у правовий спосіб

ДОСТУП ДО 

ПРАВОСУДДЯ

➢ Правова спроможність громад є основою забезпечення доступу до правосуддя всіх 

громадян, в т.ч. вразливих груп. 

➢ Кількість вразливих груп в останні роки в Україні де-факто суттєво зросла

ПРАВОВА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАД

ВИКЛИКИ ➢ Серед причин низької правової спроможності громад в Україні – бар'єри між 

громадою та установами сектору юстиції (суди, органи юстиції, виконавча служба, 

прокуратура, адвокатура тощо). 

➢ Бар’єри: інформаційні, процесуальні, фізичні, географічні, фінансові, культурні, 

тощо. 

➢ В зв’язку з COVID-19 з’явилися нові бар’єри в доступі до правосуддя
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Онлайн-чат правового 

консультування

www.ldn.org.ua

Пріоритети роботи в умовах протидії 

пандемії:

1. Забезпечення базових потреб людей на 

охорону здоров’я, безпеку, житло й роботу

2. Голос людей про їх потреби і проблеми 

мають почути ті, хто ухвалює рішення

3. Не допускати порушень прав людини під 

прикриттям карантинних обмежень

Онлайн-мапа про правову допомогу від організацій МПР 

в умовах карантину: https://bit.ly/3alw5Lv

Спеціальна категорія щодо актуальних

правових (і не тільки) питань, пов'язаних з 

протидією поширенню пандемії COVID-

19, у розділі «Правова допомога» сайту 

Мережі правового розвитку: 

https://ldn.org.ua/section/legal-help/

http://www.ldn.org.ua/
https://bit.ly/3alw5Lv
https://ldn.org.ua/section/legal-help/?fbclid=IwAR22M4F6Pdru-mc3qjJCHx117-l0bqIHmZFlvJsPY5JJuQzEcAhk3wfe2iY
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Прийом громадян у офісі на час карантину 

більшість організацій тимчасово 

призупинили

Інструменти для надання правової допомоги 

онлайн застосовують 100% організацій

1-2 дні на 

тиждень

2 організації: 

пн-пт

Більшість організацій 

доступні для онлайн-

консультацій 7 днів 

на тиждень

Телефон

95%

E-mail

95%

Viber

74%

Facebook

79%

Telegram

42%

WhatsApp

37%

Skype

32%



МЕРЕЖА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ: ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

РИЗИКИ ПОТРЕБИ МОЖЛИВОСТІ

• Зниження якості правової 

допомоги, недотримання 

стандартів 

• Втрата кадрів

• «Цифрова стигматизація» – бар’єри 

для тих, хто не володіє навичками, 

не має обладнання, доступу до 

Інтернет тощо 

• Швидка інституційна підтримка

• Навчання для роботи з онлайн-

інструментами та поширення 

кращих практик

• Програмне забезпечення для 

групових відеоконференцій, 

вебінарів

• «Хмарні» телефонні станції

• Інтеграція онлайн-каналів з 

системами кейс-менеджменту

• Аналіз даних для визначення 

потреб та оптимальних варіантів їх 

задоволення 

• Скорочення витрат та вивільнення 

додаткового часу 

• Розширення географії діяльності та 

аудиторії

• Підвищення рівня проактивності

бенефіціарів

• Поширення сервісів автоматичного 

формування юридичних документів

• Популяризація використання

онлайн-інструментів (в т.ч. Е-суд)

• Використання технологій SMS та 

USSD-повідомлення



ПРИЗНАЧЕННЯ ➢ Подолання бар’єрів між громадою та установами сектору юстиції (суди, органи 

юстиції, виконавча служба, прокуратура, адвокатура, і тд.)

➢ Сприяння розбудові правової спроможності громад

СВІТОВИЙ 

ДОСВІД

➢ США https://www.courtinnovation.org/programs/red-hook-community-justice-center

➢ Латинська Америка http://www.casasdejusticia.gov.co/ https://www.facebook.com/ccjusticia/

➢ Сінгапур https://www.cjc.org.sg/

ГРОМАДСЬКІ ЦЕНТРИ ПРАВОСУДДЯ

ПІЛОТНІ 

ПРОЕКТИ В 

УКРАЇНІ

➢ Громадський центр правосуддя в м.Одесі створений спільно Асоціацією слідчих суддів

України та Київським районним судом м.Одеси. Центр відкрито в січні 2019 р. 

➢ Громадський центр правосуддя в м.Татарбунари Одеської області створений Одеською 

обласною організацією Комітету виборців України. Центр відкрито в лютому 2019 р.

➢ Громадський центр правосуддя в м.Чугуєві Харківської області створений Мережею 

правового розвитку. Центр відкрито в січні 2019 р. 

➢ ГЦП в м.Біла Церква, м. Чернігові та м.Ічні Чернігівської області почали працювати в 

березні 2020 р
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https://www.courtinnovation.org/programs/red-hook-community-justice-center
http://www.casasdejusticia.gov.co/
https://www.facebook.com/ccjusticia/
https://www.cjc.org.sg/


Громадський центр 

правосуддя - це «єдине

вікно» доступу 

мешканців громади до 

правосуддя

ПЕРШИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ НА ХАРКІВЩИНІ



Інформування про можливості доступу до правосуддя

• Отримали допомогу більше 1200 мешканців громад

• Супровід понад 20 стратегічних та резонансних справ

• 20 відеоконсультацій з актуальних правових питань

• Інформаційно-просвітницька кампанія на власних та 

партнерських ресурсах (сторінка Центру у FB – більше 1300 

підписників, сторінка FB Чугуїв info – 17000 підписників)

• Правопросвітницькі заходи у громадах

Вирішення проблем у громаді

• Центр – діалоговий майданчик у спілкуванні громади з 

органами влади для спільного вирішення проблем в громаді

• Група самодопомоги для осіб, які лікуються від наркотичної та 

алкогольної залежності та співпраця з органами пробації

• Центр – «інформаційний хаб» для обміну інформацією серед 

мешканців громади

• Прийнято районну програму підтримки Центру

Альтернативне вирішення спорів

• Більше 20 успішних кейсів з медіації та фасилітації

ПЕРШИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ НА ХАРКІВЩИНІ: ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ



Всього звернень 297

Стаціонарно:

• Січень – 83

• Лютий - 99

• Березень (до 12.03.)- 31

• Сімейні 

• Спадкові 

• Кредитні відносини

• Соціальне забезпечення

• Захист прав споживачів

У зв'язку з пандемією значно збільшились звернення:

• Обмеження прав громадян в період дії карантину

• Трудові права в період дії карантину

• Медичні права громадян

• Податкові пільги для малого бізнесу

• Участь у судових засіданнях засобами відео зв'язку

• Перенесення судових засідань

• Отримання адміністративних послуг

• Перетин кордону/ РФ, ЛНР, ДНР

ПЕРШИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ НА ХАРКІВЩИНІ: СТАТИСТИКА 2020   



• Кордон з Російською Федерацією

• Межування із зоною проведення АТО/ООС

• Наявність на території  закритих військових 

частин

• Поширення недостовірної 

інформації/фейків 

• Невизначеність пандемії у часі (зараз лише 

початок)

ПЕРШИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ НА ХАРКІВЩИНІ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ



29 звернень

цільова аудиторія 40-55 років

37 звернень

цільова аудиторія 30-55 років

23 звернення

цільова аудиторія 18-35 років

11 звернень

цільова аудиторія 18-35 років

• Формування команди юристів-волонтерів, які

дистанційно консультують громадян та 

здійснюють супровід

• Запуск юридичних вебінарів та 

відеоконсультацій на нову тематику

• Спростування недостовірної інформації

«фейків» серед мешканців громади

ПЕРШИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ НА ХАРКІВЩИНІ: ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ



• Збір аналітичної інформації про потреби у 
юридичних консультаціях

• Збільшення кількості юридичних
консультацій онлайн

• Спеціалізовані консультації щодо правових
питань, пов’язаних з пандемією

• Спростування «фейків» в громаді

• Формування бази юристів-волонтерів
онлайн

• Запуск навчального курсу «ЮРИСТ 
ОНЛАЙН»

• Популяризація дистанційних каналів зв’язку
з ГЦП

ПЕРШИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ НА ХАРКІВЩИНІ: НАСТУПНІ КРОКИ



• ГЦП є структурним підрозділом громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту

прав людини» та працюває в м. Чернігові, а в м. Ічня діє філія ГЦП на базі Ічнянського районного суду

• ГЦП має стати просторовим майданчиком, де представники судової влади, органів виконавчої влади

(поліція, юстиція, центри БВПД), органи місцевого самоврядування та громадськість об’єднають свої

зусилля та ресурси для вирішення актуальних правових проблем на рівні громад

• Послуги ГЦП: первинна правова допомога, юридичні консультації, вторинна правова допомога в 

стратегічних справах, психологічна допомога, перенаправлення клієнтів, медіація, фасилітація процесів

в громадах, правова просвіта, тощо

ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ



• Нерозуміння ситуації

• Відсутність інформації про захворювання, куди 

звертатись та де отримати допомогу

• Паніка

• Частково неконтрольовані кордони з Білорусією 

та РФ

• Відсутність тестів на виявлення COVID-19 до 21 

березня

• Військові частини 

ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СИТУАЦІЯ В ОБЛАСТІ



• Змінено формат роботи ГЦП – з 18 березня консультуємо online

• Збільшили географію надання послуг 

• Надаємо безоплатну правову, психологічну допомогу, інформацію щодо ситуації та можливості 

отримання медичної допомоги

• Виступаємо інформаційним каналом, оскільки у мешканців низький рівень довіри до органів державної 

влади та місцевого самоврядування

• Постійно публікуємо консультації з найбільш актуальних питань на сторінці організації  -

https://www.facebook.com/Chernihiv.Human.Rights.Committee

• Долучились до багатьох акцій «Підвези лікаря» та ініціатив щодо допомоги лікарням та лікарям з 

забезпеченням та пошуку ресурсів

ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ЩО ЗРОБЛЕНО

https://www.facebook.com/Chernihiv.Human.Rights.Committee


• Надавати актуальну інформацію, таким чином 

зупиняти фейки!

• Продовжувати консультування та 

розповсюдження інформації

• Публікувати консультації з актуальних питань

• Залучати та об’єднувати спеціалістів/експертів 

до спільної роботи

• Координувати  роботу з забезпечення 

спеціалізованих закладів засобами захисту 

• Надавати підтримку органам місцевого 

самоврядування, судам та громадам в  цілому

• Залучати волонтерів до соціальних проектів 

громад

• Моніторити поточну ситуацію щодо 

дотримання прав громадян (в тому числі 

лікарів, працівників спеціалізованих установ, 

тощо)

ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПОДАЛЬШІ КРОКИ



ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ: ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ
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ПРАВОВА ДОПОМОГА АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ 

СПОРІВ

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ГРОМАДИ

• консультування та 

перенаправлення

• практична база для студентів-

правників

• правопросвіта

• підтримка стратегічних справ

• медіація

• менторська підтримка роботи 

шкільних служб порозуміння 

(шкільна

• медіація)

• підтримка діалогу на рівні громад з 

метою вирішення місцевих

• конфліктів та спорів

• аналіз проблем громад, підготовка 

рекомендацій та розробка 

нормативно-правових актів на їх 

вирішення

• транслювання думки мешканців до 

місцевої влади

• підтримка діалогових майданчиків 

із залученням громади та місцевої 

влади

• програми для соціалізації осіб, які 

відбули покарання, наркозалежних, 

проблемних підлітків та молоді



ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ: РОБОТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ
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Телефон

+380996040650 

+380683329421

E-mail

pravovadopomogabc@

gmail.com

Viber

+380683329421

Facebook

www.facebook.co

m/groups/pravova.

ednist.BC/

Skype

ГО Правова Єдність

громадська організація

Понеділок - П'ятниця з 10:00 до 16:00

Онлайн-чат

www.ldn.org.ua

Прийом громадян у офісі на час 

карантину тимчасово призупинено

http://www.facebook.com/groups/pravova.ednist.BC/
http://www.ldn.org.ua/


ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ: РОБОТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

19

Робота з партнерами (перенаправлення): 

• Білоцерківський міськрайонний суд

• Білоцерківський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Менторський супровід волонтерів ГЦП:

• Клініцисти Юридичної клініки «Право і практика» 

Білоцерківського національного агарного 

університету

Інформація про форми роботи в умовах карантину:

• Facebook-сторінка організації: 

https://bit.ly/2WNDgIM

• Сайт Білоцерківської міської ради: 

https://bit.ly/39kdU7F

https://bit.ly/2WNDgIM
https://bit.ly/39kdU7F


ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ: РОБОТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

ТРУДОВІ ПИТАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТЛОВІ ПИТАННЯ

• право на відпустку під час 

карантину

• чи вважається карантин «простоєм

на виробництві»

• чи має право працівник на оплату 

2/3 заробітної плати під час 

карантину

• податкова звітність 

• податкові пільги (щодо найманих 

працівників)

• здійснення діяльності у малих 

павільйонах (кіоски) 

• відповідальність за неможливість 

виконати договірні зобов’язання

• можливість звільнення від сплати 

оренди в період дії карантину

• оренда житла в умовах карантину

• відповідальність за несплату

комунальних платежів



ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ В М. ТАТАРБУНАРИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Створено в 2019 за підтримки програми USAID «Нове
правосуддя». З 2020 працює за підтримки
Європейського Союзу. 

Ключовий принцип – реагування на правові потреби 
громади. Через COVID-19 переорієнтовано діяльність. 

Наразі працює дистанційний (Одеса) та польовий офіс 
(Татарбунари). Послуги Центру дуже затребувані, 
оскільки в багатьох сферах вакуум та відсутність 
належного реагування та впливу. 

Пріоритети: 1) сервісна правова, інформаційна та 
психологічна допомога; 2) захист прав людини; 3) 
посилення антикризової спроможності громад.

Фото: санітарна обробка вулиць (Татарбунари); 
«вулична» сесія міської ради (Рені). 



СЕРВІСНА ПРАВОВА, ІНФОРМАЦІЙНА, ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

Правові дистанційні консультації з питань порушення
прав людини через обмежувальні заходи (45 
консультацій).

«Вірусні роз’яснення» з окремих питань в соціальних
мережах (9 роз'яснень).

Серія відео як емоційно подолати карантин 
«Пережити карантин» (2 випуски з 6 запланованих).

Інформування про поточну ситуацію з епідемією, 
роботу в нових умовах державної влади, бізнесу та 
волонтерів (більше 100 публікацій).

Інформування про діяльність Центру (ЗМІ, соціальні 
мережі, виступи та ТБ – більше 250 публікацій).

Фото: постер відео-курсу «Пережити карантин»; 
правова радниця Центру в ефірі Громадського.



ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

Серія відео-консультацій «Права людини VS коронавірус» (6 
випусків, завершено).

Стратегічна справа – подано позов щодо скасування як 
дискримінаційного рішення КМУ про тимчасову заборону
пропуску з(до) Криму.  

Моніторинг та реагування на порушення прав людини
(завдяки розголосу один з одеських вузів відмінив своє
рішення про виселення студентів з гуртожитку).

Аналіз судової практики застосування адміністративної
відповідальності щодо порушення умов карантину в Україні.  

Ініціювання спільно з судами спільного навчання для 
працівників поліції щодо підвищення якості складання
адміністративних протоколів за ст. 44-3 КУпАП.

Фото: постер відео-курсу «Права людини VS 

коронавірус»; інфографіка щодо судової практики 
порушень правил карантину.



ПОСИЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД

Особиста участь керівника центру правосуддя в міському
оперативному штабі. 

Аналіз протоколів діяльності оперативних штабів в різних умовах
небезпеки (карантин, надзвичайна ситуація, надзвичайний стан).

Оцінка критично важливих об’єктів та їх потреб (лікарня, екстрені
служби).

Дистанційна робота з сільськими радами (он-лайн «Школа 
місцевого самоврядування). 

Аудит комунікаційної роботи місцевих органів влади, підтримка
інформаційно-комунікаційної роботи з громадою.

Залучення бізнесу та волонтерів для оцінки ризиків та наслідків.

Оцінка потреб вразливих груп, залучення їх представників до 
прийняття рішень.

Посилення громадського контролю за бюджетами на місцевому
рівні.

Фото: керівник офісу Леонід Семененко; засідання 
міського штабу з протидії COVID-19 (Татарбунари).



ВИКЛИКИ В ГРОМАДАХ, НА ЯКІ МОЖЕ ВПЛИВАТИ ЦЕНТР

Низький рівень координації між органами державної влади
та місцевого самоврядування. 
Непропорційні та надмірні обмеження прав людини
(впровадження правозахисного підходу та з урахуванням
гендерних факторів).

Низька спроможність органів державної влади та місцевого
самоврядування реагувати на динамічні зміни ситуації та 
приймати ефективні рішення в умовах надзвичайної ситуації.
Низький рівень підготовки правоохоронних органів до 
впровадження надзвичайної ситуації.
Низький рівень залучення бізнесу, громадянського
суспільства та представників вразливих груп до координації
діяльності щодо протидії негативним наслідкам у 
надзвичайній ситуації.

Фото: спільні обходи закладів обслуговування; 
передача захисник масок поліції (Татарбунари).



ГРОМАДСЬКІ ЦЕНТРИ ПРАВОСУДДЯ:  КОНТАКТИ

Центр Адреса Телефон Адреса в соцмережах та 
(або) веб-адреса

Мессенджери

ГЦП в м.Чугуїв

Харківської області

М. Чугуїв 

Харківської 

області, Бульвар 

Комарова, б. 20 кв. 

14

+380 97 179 38 22 Facebook:

https://bit.ly/2UJIl1R

ГЦП в Чернігівській 

області (м.Чернігів)

ГЦП в Чернігівській 

області (м.Ічня)

м. Чернігів, вул. 

Гонча, 57

+380 46 261 25 32 Facebook:

Chernihiv.Human.Rights.C

ommittee

Viber, WhatsUp:

+380 63 140 63 47

+380 63 049 72 56

ГЦП в м.Біла Церква +380 99 604 06 50 

+380 68 332 94 21

Facebook:

www.facebook.com/groups/

pravova.ednist.BC/

Viber

+380 68 332 94 21

ГЦП в м. Татарбунари 

Одеської області

м. Татарбунари, 

вул. Центральна, 

буд. 50

+380 48 443 21 24

+380 94 962 30 24

Facebook:

CVUOdessa

Viber, WhatsApp, 

Telegram:

+380 67 208 11 22

Skype: sveta_gud

ГЦП в м.Одеса М. Одеса

вулиця

Варненська, 3Б

+380 48 753 19 66 Facebook:

https://bit.ly/2WS2Tb6

www.gcp.org.ua

Facebook

https://bit.ly/2UJIl1R
http://www.facebook.com/groups/pravova.ednist.BC/
https://bit.ly/2WS2Tb6
https://www.gcp.org.ua/?fbclid=IwAR3MB0RjHHt-byMqPyMe0XqYCFI4vUEisMahVVofY1cNUj3BUE8UYn7_jPc


Доступно до завантаження за посиланням: https://bit.ly/2ygUqnH

office@new-justice.com

www.newjustice.org.ua
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