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Програма USAID «Нове правосуддя», Громадська організація 
«Чугуївська правозахисна група»: Р.Лихачов, В.Бабика, – 
Чугуїв, 2020. - 16 с. 

У виданні представлено результати аналізу практичного досвіду 
Громадського центру правосуддя, що створений та діє у 
Харківській області. 

Матеріали видання зібрані ГО «Чугуївська правозахисна група» 
в рамках проекту «Зміцнення спроможності громадського 
центру правосуддя в Харківському регіоні», який здійснювався 
за підтримки американського народу, наданої через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми 
«Нове правосуддя». 

 

                                     

 

Ця публікація була здійснена за підтримки американського 
народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя».  

Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково 
відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку 
або уряду Сполучених Штатів Америки». 
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Вступ 
Перший громадський центр правосуддя на Харківщині був 
створений, як окремий підрозділ при ГО «Чугуївська 
правозахисна група» (надалі – Центр) наприкінці 2018 року. 
Свої двері для перших відвідувачів Центр відкрив 18 січня 2019 
року.  

Громадський центр правосуддя - це «єдине вікно» доступу 
людей до правосуддя, адміністративних та соціальних послуг. 
Крім правової допомоги, Центр створює можливості для 
вирішення повсякденних проблем мешканців громади через 
альтернативне вирішення спорів (медіація), а також через 
побудову діалогових мостів між громадою та владою (місцевим 
самоврядуванням, судами, поліцією). 

За перший рік роботи Центром було проведено дослідження 
правових проблем та потреб в громаді. Вказане дослідження 
дало змогу визначити дійсні правові проблеми та потреби 
жителів громад, ставлення до їх актуальності та способів 
вирішення.  

Протягом 2020 року зусилля команди були спрямовані на 
забезпечення сталості роботи Центру, підвищення якості та 
системності послуг що надаються, а також розширення 
міжсекторального партнерства. 

Свої корективи в роботу Центру внесла пандемія короновірусу 
(COVID-19). В результаті обмежувальних заходів Центр на 
певний період припинив стаціонарний прийом громадян. Аби 
забезпечити безперебійне надання послуг громадян, було 
активізовано дистанційні інструменти консультування. Крім 
того, різко виріс попит на консультації та роз’яснення прав 
громадян в умовах пандемії.  

Вивчались можливості подальшої розбудови Центру, у тому 
числі шляхом географічного розширення, через заснування 
філії з повним функціоналом Громадського центру правосуддя 
на Сході України (місто Солєдар Донецької області) 
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Правовий статус та 
організаційна структура 
Центр функціонує в якості структурного підрозділу 
громадського об’єднання (ГО «Чугуївська правозахисна група») 
на базі окремого положення1, що затверджується керівником 
цього об’єднання. 

Контроль громадськості за роботою Центру здійснюється 
Програмною радою Центру, до складу якої включено 
представників зацікавлених сторін, які висловили бажання 
долучитися до роботи ради. Робота ради здійснюється за 
розробленим положенням2. Серед основних завдань Програмної 
ради Центру - рекомендації щодо стратегічних питань діяльності 
Центру. Форма роботи ради - засідання (очні та дистанційні).  

 

Команда Громадського центру правосуддя під час навчання, 
Чугуїв, квітень 2020  

 
1Положення про Громадський центр правосуддя: https://bitly.su/XlAq 
2Положення про Програмну раду Центру: https://bitly.su/iGT4  
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Періодичність засідань - не менше ніж раз на квартал. Рішення 
ради затверджуються наказами керівника громадського 
об’єднання. 

Оперативне управління Центром здійснює його 
керівник/директор, якого призначає керівник громадського 
об’єднання за рекомендацією Програмної ради.  

Організаційна структура Центру, що введена в дію після 
погодження з Програмною радою, наступна: 

● директор Центру;  
● 2 координатори;  
● адміністративний асистент;  
● 2 юристи; 
● прес-секретар. 

 

Організаційна структура Центру 

За потреби для виконання завдань, що мають не щоденний 
характер, Центр залучає додаткових фахівців: медіаторів, 
психологів, адвокатів, фасилітаторів тощо. 
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Планування роботи. 
Налагодження комунікації та 
взаємодії між зацікавленими 
сторонами 
З метою послідовної та системної роботи Центру на початку 
року було проведено навчання команди Центру. 

Розроблені та погоджені з Програмною радою Операційний та 
Медійний плани. 

Вдосконалено «технологічні карти», які детально визначають 
зміст та обсяг послуг Центру, порядок і формат їх надання, 
відповідальних за надання цих послуг, контроль якості їх 
надання. 

Разом з тим, на час складання цього звіту, потребує 
вдосконалення робота з оцінки послуг та їх впливу на розвиток 
громади в цілому. 

З метою вдосконалення цього та інших напрямків роботи, 
працівники Центру брали активну участь у вебінарах, 
організованих експертами Програми Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) “Нове правосуддя”. 

 

Учасники вебінару «Оцінка якості правових послуг» 
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У співпраці із зацікавленими сторонами, у тому числі 
Чугуївським місцевим судом та Чугуївською районною радою, у 
2020 році було продовжено співпрацю в рамках укладеного 
меморандуму. 

Центром систематично проводився аналіз справ, що 
розглядаються Чугуївським судом, висвітлювався хід розгляду 
резонансних справ, надавались відповідні рекомендації, щодо 
висвітлення діяльності суду та співпраці з громадськістю. 

Також, спільно з районною радою реалізувались заходи 
передбачені районною програмою «Підтримка громадського 
центру правосуддя», зокрема спільна участь у заходах, аналіз 
правових потреб громади, просвітницька діяльність. 

Протягом 2020 року Центр налагодив взаємодію, ще з п’ятьма 
зацікавленими партнерами. Таким чином міжсекторальний пул 
партнерів Центру складає двадцять установ та організацій. 

Разом з тим, потребує вдосконалення координація роботи 
партнерів, у тому числі щодо перенаправлення клієнтів, 
інформування щодо послуг, відстеження «Шляху» клієнтів та 
збору зворотного зв’язку.  
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Інформаційно-роз’яснювальна 
кампанія серед населення 
В зв’язку з обмеженнями в наслідок пандемії, основними 
методами інформування про роботу Центру у 2020 році, стало 
послідовне й різнобічне висвітлення результатів його діяльності 
через онлайн медіа, у тому числі проведення публічних заходів, 
засобами zoom платформи та через друковані ЗМІ.  

 

Презентація старту проекту 
Квітень 2020 рік 

 
Зокрема як основні інструменти інформаційної кампанії 
використовувалися інтерв’ю для преси, пропозиції готових 
матеріалів (статей на правову тематику), публікації історій 
успіху, консультацій на правову тематику, у  тому числі шляхом 
створення відеороликів. Привернути увагу населення до роботи 
Центру було покликано також розміщення інформації про 
роботу Центру на ресурсах партнерів. 

Крім того, було проведено два публічних заходи: 

Інформування громади та зацікавлених сторін про старт 
проєкту «Зміцнення спроможності громадського центру 
правосуддя в Харківському регіоні». 

Представлення результатів проєкту. 
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Основними каналами поширення інформації про роботу Центру 
є: 

Facebook сторінка Центру (більше 1,5 тис. підписників); 

При цьому, варто відзначити системне збільшення підписників 
сторінки, що свідчить про актуальність контенту (1300 на 
початку проекту, наразі близько 1600)  

Facebook сторінка «Чугуїв Info» (більше 20 тис. підписників) 

Ресурсах Мережі правого розвитку, зокрема на офіційному сайті 
www.ldn.org.ua (більше 20 тис. відвідувачів щомісяця) та на 
сторінці facebook (більше 7000 підписників),  

  

Скріншот відео-консультацій Центру 
 
Командою Центру продовжено роботу щодо відео-
консультування з актуальних правових питань. Протягом 2020 
року розроблено 6 таких консультацій, які поширюються в 
мережі Інтернет. 

Додатково поширюються письмові консультації та дайджести, 
що у тому числі включають судову практику вирішення 
проблем. 

Серед друкованих засобів інформації, газети: «Правова 
позиція» та «Печенізький край» (загальний наклад до 10 тис. 
примірників). 
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Послуги Центру: інформування 
про можливості доступу до 
правосуддя 
З метою демонстрації можливостей вирішення проблем у 
правовий спосіб та поширення цих практик, Центром 
продовжено супровід стратегічних та резонансних справ. 

Протягом 2020 року представниками Центру підтримано та 
здійснено супровід близько 10 стратегічних та резонансних 
справах. 

За цей рік послугами Центру скористались близько 700 осіб (у 
тому числі дистанційно 250), які отримали необхідну 
інформацію, у тому числі були перенаправлені до інших 
установ, уповноважених вирішувати проблему. 

 

Консультування клієнтів Центру, Чугуїв, 2020 

В цьому контексті варто згадати про необхідність 
вдосконалення роботи з перенаправлення, зокрема 
регламентації процедур отримання зворотного зв’язку від 
установ, до яких перенаправлялась особа, та від неї особисто, в 
умовах пандемії. 
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Скрін з CRM- системи реєстрації клієнтів 
 
Аналізуючи канали, з яких особи дізнались про роботу Центру, 
можна констатувати наступне. 
 
Найчастіше особи дізнаються про роботу Центру через 
знайомих – 44% та з Інтернету - 32 %.  
Серед інших каналів можна відзначити зовнішню рекламу –               
14 % та друковані ЗМІ -  7% 
 
Найчастіше громадяни звертались з питань: 
 
Соціального забезпечення – 17%  

Сімейних питань – 9% 

Житлово-комунальних питань – 6% 

Спадкових – 5% 

Трудових – 5% 

Інші категорії склали менше 5% 

Окремо було створено лінію «Юрист по карантину». В цій 
рубриці усі охочі могли отримати консультацію стосовно своїх 
прав в умовах дії карантину, публікувались роз’яснення 
законодавства. Для більшого охоплення громадян готувались 
відео консультації. 
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Послуги Центру: вирішення 
проблем у громаді 
Впродовж 2020 року Центр зарекомендував себе, як сталу 
платформу у спілкуванні громади з органами влади та суду для 
спільного вирішення проблем в громаді. Такі заходи сприяють 
зниженню соціальної напруги та сприяють формуванню довіри 
до влади.  

 

Робоча зустріч жителів та керівництва  ОСББ «Чайка» під 
фасилітацією Романа Лихачова 

Чугуїв, червень 2020 
 

Працівники Центру спільно з представниками Реформаторської 
коаліції Чугуївщини приймають активну участь (надання 
експертних висновків) у розробці нормативно-правових актів, 
що приймаються Чугуївською міською радою. 

Разом з тим, варто відзначити, що робота в цьому напрямі 
потребує вдосконалення, зокрема за напрямом планування 
заходів з вирішення проблем у громаді, визначення індикаторів 
ефективності цієї діяльності та моніторингу їх досягнення. 

На базі Центру створена група самодопомоги для осіб, які 
проходять курси лікування від наркотичної та алкогольної 
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залежності. Участь в роботі групи сприяє соціалізації цих осіб та 
безпечному поверненню їх до життя в громаді.  

 

Представники центру у якості волонтерів при гасінні лісової 
пожежі 

Чугуїв, вересень 2020 
 

Представники центру долучились у якості експертів до 
осередку громадського формування «Східна варта» - 
Громадський патруль Чугуїв. До складу групи увійшли 
представники громадських організацій та місцеві активісти.  
Метою діяльності групи є роз’яснення законодавства серед 
мешканців з метою недопущення правопорушень, їх 
попередження та інформування відповідні установи про вже 
вчинені правопорушення. Крім того, діяльність групи сприяє 
виявленню проблем та потреб жителів.  
 

Головною ж метою участі представників центру в роботі 
громадського патруля є апробування створення громадських 
формувань для попередження та ліквідації надзвичайних 
ситуацій, відповідно до чинного законодавства України.  
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Послуги Центру: альтернативне 
вирішення спорів 
Все більшим попитом серед населення користується послуга з 
проведення процедур медіації (альтернативне рішення спору). 
Завдяки активній співпраці з Чугуївським місцевим судом 
протягом року успішно проведено шість процедур медіації. 
Завдяки цьому проблеми людей було вирішено в досудовому 
порядку, що, в свою чергу, сприяє розвантаженню суддів від 
невластивих справ. Крім того, відзначається сталість співпраці 
на цьому напрямку. 

Робоча кімната медіатора Центру, Чугуїв, 2020 

Разом з тим, наразі значний відсоток громадян ще не 
проінформовані про можливості вирішення конфлікту в поза 
судовому порядку, а велика кількість відмовляється від 
процедури не розуміючи процесів та у зв’язку з невірою у 
позитивне вирішення справи.  
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Якщо проаналізувати тематику звернень щодо альтернативного 
вирішення спорів, то в 2020 році переважна більшість склали 
сімейні питання (аліменти, розірвання шлюбу, визначення місця 
проживання дітей). Також, чисельними є звернення у справах 
щодо стягнення моральної та майнової шкоди. 

 

 

Серед успіху на цьому напрямі роботи слід відзначити 
позитивне вирішення конфлікту стосовно домашнього 
насильства. 

Так медіатором Центру було проведено ряд медіацій них сесій з 
матір’ю та сином, який вчиняв відносно неї домашнє 
насильство. 

В кінцевому результаті сторони дійшли спільного рішення та 
порозумілись, а команда центру отримала дуже важливий 
досвіт саме у напрямку роботи щодо домашнього насильства. 
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Висновки та рекомендації 
Підбиваючи підсумки результатів діяльності Центру впродовж 
2020 року, можна стверджувати, що в цілому вона відповідала 
головній меті, а саме забезпечення сталості роботи Центру, 
підвищення якості та системності послуг що надаються, а також 
розширення міжсекторального партнерства послуги, які 
надаються Центром. 

Разом з тим, отриманий практичний досвід вказує на 
необхідність вдосконалення та активізації роботи Центру щодо: 

● розширення можливостей інформування про свою 
діяльність (зокрема через публікації консультацій та 
інформації про роботу Центру у друкованих засобах 
масової інформації, поширення друкованої 
інформаційної продукції); 

● оцінки послуг та їх впливу на розвиток громади в 
цілому; 

● координація роботи партнерів, зокрема щодо 
перенаправлення клієнтів, інформування щодо послуг, 
відстеження «Шляху» клієнтів та збору зворотного 
зв’язку, у тому числі в умовах Пандемії. 

● Поширення інформації та успішних історій щодо 
можливостей альтернативного вирішення спорів; 

● забезпечення фінансування районної програми 
підтримки Центру та виділення комунального 
приміщення для роботи Центру; 

● поширення практичного досвіду Центру в інших 
громадах України, у тому числі шляхом розробки плану 
подальшої розбудови Центру, щодо географічного 
розширення діяльності громадських центрів правосуддя 
через заснування філії з повним функціоналом 
Громадського центру правосуддя на Сході України (місто 
Солєдар Донецької області) 

 

 

 


