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Стратегічний план
Фундація — платформа налагодження синергійних

зв’язків між провайдерами правової допомоги та
вироблення рішень для побудови ефективної системи
доступу до правосуддя.
Ми об’єднуємо зусилля усіх, хто працює над вирішенням
правових проблем людей, і пропонуємо моделі рішень.

Цінності:
Справедливість
Соціальна

Системність

відповідальність
Взаємоповага
в команді

Незалежність

Повага до
партнерів

#ULAF
Чесність
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Стратегічні
напрями

Завдання
•
•

Фундація
агент змін

•
•
•

Створення моделі
співпраці між
акторами доступу
до правосуддя

•
•
•

Просування
стандартів доступу
до правосуддя

•
•

просування культури PRO BONO;
створення
ефективної
моделі
електронного
адміністрування
системи
безоплатної
правової
допомоги;
формування громадської потреби
в полегшеній системі забезпечення
безпеки;
зміна практики правової оцінки
злочинів на грунті ненависті.
створення можливостей отримання
правової допомоги для вразливих
груп населення (секс-працивники,
наркозалежні) та введення їх в
правове поле;
створення моделі управління якістю
БПД наставники + PR;
створення
нових
підходів
до
формування
нового
покоління
адвокатів;
інституційний розвиток спільноти
громадських радників.
створення ефективної системи обліку
затриманих органами поліції;
створення ефективних інструментів
інформування населення стосовно
прав під час спілкування з поліцією.
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Робота над створенням ефективної моделі
управління якістю безоплатної правової допомоги
Якість і доступність безоплатної правової
допомоги, забезпечення рівного доступу до правосуддя
є пріоритетним напрямом роботи Фундації. З моменту
створення державної системи БПД спроби створити
дієву модель управління якістю зіштовхувались із різного
роду формальними складнощами та протистояннями
ідей та підходів. При цьому потреба в забезпеченні
якості БПД визнається усіма стейкхолдерами як
першочергова. Навіть Рада Європи у своєму звіті щодо
роботи системи БПД зазначає, що для ефективного
управління якістю системі БПД бракує незалежної
фахової оцінки (peer review) адвокатських справ.
Дієва модель управління якістю БПД має бути
створена спільними зусиллями та з урахуванням думки
основних провайдерів правової допомоги та погоджена
як з боку держави, так і з боку Адвокатури.
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Українська фундація правової допомоги за участі
Української гельсінської спілки з прав людини та Харківської
правозахисної групи налагодила конструктивний діалог
між Адвокатурою та Мін’юстом, першим результатом
якого стало підписання 5-стороннього Меморандуму та
створення Комісії з експертно-правового аналізу (далі –
Комісія).
Комісія забезпечує умови для запуску моделі
управління якістю на основі Peer Review – експертноправового аналізу справ адвокатів, де ними надавалась
безоплатна вторинна правова допомога у кримінальних
провадженнях.

Оцінювання системи безоплатної вторинної правової допомоги в Україні у
світлі стандартів передового досвіду Ради Європи // Рада Європи - вересень 2016 – С.12,
63 - https://rm.coe.int/16806ff4a9
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Втілення моделі управління якістю передбачає
запуск експертно-правового аналізу в чотирьох пілотних
регіонах (Київська, Харківська, Тернопільська та Рівненська
області). Для цього необхідно реалізувати чотири етапи:
1. Розробка та затвердження Комісією документів,
які
регламентують її діяльність, порядок та умови
проведення експертно-правового аналізу.
2. Узгодження моделі управління якістю в регіонах через
відкриті обговорення з адвокатами.
3. Відбір та навчання за спеціальною програмою групи
адвокатів-експертів, які здійснюватимуть аналіз справ.
4. Старт пілотного експертно-правового аналізу.
Наразі Комісія підготувала всі документи для
початку пілоту та оголосила конкурс з відбору адвокатівекспертів. Здійснення експертно-правового аналізу
дозволить покращити якість правової допомоги та,
відповідно, підвищить довіру клієнтів до державної системи
БПД.
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Розвиток культури Pro Bono
Громадські ініціативи для виконання завдань, які
мають соціальну значущість, потребують кваліфікованої
правової допомоги. Організації, які працюють без
супроводу правника, не мають до неї доступу.
Об’єднання
представників
громадянського
суспільства та юридичного бізнесу для системної
взаємодії дає змогу громадським організаціям та
ініціативам ефективніше працювати, а правникам надає
можливість проявити соціальну відповідальність в зручній
та зрозумілій формі – надаючи професійні послуги.
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Українська
фундація
правової
допомоги
через розвиток Простору Pro Bono популяризує
культуру надання такої допомоги для налагодження
взаємодії громадянського суспільства та юридичного
бізнесу. До партнерства із Простором залучаються
представники організацій та ініціатив (суспільна
важливість їх діяльності є обов’язковою), які
потребують правової допомоги, та соціально
відповідальні адвокати, юристи, юридичні фірми, які
готові надавати таку допомогу на умовах Pro Bono.
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Протягом 2018 року Фундація продовжила
узгодження з Адвокатурою критеріїв справ Pro Bono.
Результатом цього стала реалізація технічної можливості
адвокатів, внесених до Єдиного реєстру адвокатів України
(далі – ЄРАУ) повідомляти про бажання надавати таку
допомогу (запуск кнопки Pro Bono в ЄРАУ).
Спільно з адвокатами-партнерами Простору Pro
Bono за участі Національної асоціації адвокатів України
(далі – НААУ) Фундація розробила рекомендації по
взаємодії адвокатів та організацій громадянського
суспільства, а також критерії визначення справ Pro Bono
(зокрема – справи, які не мають суспільної значущості, не
можуть бути Pro Bono).

Наближення професійної правничої допомоги
до організацій громадянського суспільства можливе
через удосконалення механізму комунікації провайдерів
та отримувачів такої допомоги – сайту Простору Pro
Bono, який покликаний надати можливість громадським
ініціативам вирішувати проблеми у правовий спосіб для
суспільного блага.
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на
1.
2.
3.
4.

5.

Для розвитку культури Pro Bono в Україні Фундація
попередніх етапах здійснила такі кроки:
Вивчення закордонного досвіду надання правової
допомоги Pro Bono.
Адаптація моделі Pro Bono до українських реалій.
Визначення поняття та характеристик Pro Bono в
Україні.
Створення умов для простого доступу адвокатів
до інформації щодо можливостей надання правової
допомоги Pro Bono.
Налагодження постійного контакту Простору Pro
Bono з громадськими організаціями.
Залучення громадських організацій та юридичного
бізнесу до Партнерства із Простором Pro Bono.

До Простору Pro Bono звертаються громадські
ініціативи та організації громадянського суспільства зі
справами, які цікавлять адвокатів та юристів. Адвокати та
представники юридичних фірм все активніше надсилають
заявки чи звертаються особисто з проханням включити
їх до списку партнерів, які отримують справи Pro Bono.
Це свідчить про затребуваність такої моделі взаємодії
як з боку організацій громадянського суспільства, так і з
боку представників юридичного бізнесу та Адвокатури.

#Pro_Bono
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Розвиток та інституціоналізація адвокатів фахівців з медичного права
Уразливі до ВІЛ групи населення (зокрема,
наркозалежні, секс-працівники) є найменш захищеними
з точки зору доступу до правосуддя. Досвід роботи
Фундації з клієнтами сервісних організацій показує,
порушення їхніх прав так чи інакше пов’язане з правами
медичного характеру. Адвокати, до яких звертаються ці
категорії населення, часто не мають фахових навичок
роботи з такими клієнтами.
Досвід Фундації у проведенні тренінгів демонструє
їх невисоку ефективність при навчанні великої
кількості адвокатів одночасно, адже не завжди можна
відслідкувати мотивацію учасників (часто – це отримання
сертифіката про підвищення кваліфікації без бажання
у подальшому поширювати). Тому команда Фундації
вирішила зосередитись на формуванні та підтримці
експертної групи адвокатів-фахівців у медичному праві
та налагодженні їх системної взаємодії з сервісними та
пацієнтськими організаціями.
Сьогодні група адвокатів-фахівців у медичному
праві налічує 70 адвокатів з усіх регіонів – випускників
Спеціалізованого навчального курсу для адвокатів
з медичного права, розробленого в партнерстві з
Національною асоціацією адвокатів України та Фундацію
медичного, фармацевтичного права та біоетики.
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#med_lawyers
Шляхом проведення

консультаційних заходів з сервісними
організаціями та їх клієнтами вдалось налагодити продуктивну
комунікацію адвокатів з уразливими групами.

1.
2.
3.
4.

Протягом 2018 року Фундація:
Збільшила групу адвокатів - фахівців з медичного права.
Налагодила комунікацію із сервісними організаціями,
які безпосередньо працюють з вразливими групами
населення.
Познайомила адвокатів із клієнтами сервісних та
пацієнтських організацій.
Відпрацювала різні формати взаємодії адвокатів та
сервісних організацій та визначила той, який є зручним та
ефективним для всіх сторін такої комунікації.
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За результатами взаємодії адвокатів - фахівців у
медичному праві з працівниками та клієнтами сервісних
організацій Фундація виявила найбільш гострі проблеми
представників вразливих груп населення. Ми прийшли до
спільного з Адвокатурою, сервісними та пацієнтськими
організаціями розуміння, що забезпечення кращого
доступу до правосуддя для вразливих груп населення
можливе виключно через співпрацю адвокатів із цільовою
аудиторією.
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Ідентифікація проблеми дискримінації та злочинів
на ґрунті ненависті в українському суспільстві
В Україні не існує мережі адвокатів, які
спеціалізуються на захисті потерпілих від дискримінації
та злочинів на ґрунті ненависті, та вміють працювати
з доказами в таких справах. Клієнтами провайдерів
безоплатної правової допомоги (далі – БПД) є
соціально вразливі категорії населення (у тому числі –
до дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті). Проте,
зважаючи на територіальний характер правопорушень,
що стосуються дискримінації, цього ресурсу недостатньо.
Для ідентифікації та подолання проблем
дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті Українська
фундація правової допомоги в партнерстві з Центром
«Соціальна дія», Регіональним центром прав людини в
2018 році розпочала діяльність з посилення можливостей
представлення інтересів та захисту прав вразливих
категорій населення шляхом створення міжрегіональної
мережі адвокатів, які мають знання та навички для
представлення інтересів потерпілих у справах про
дискримінацію та злочини на ґрунті ненависті.
Командою
партнерів
прийнято
рішення
зосередитись на навчанні адвокатів та наданні їм
навичок представлення інтересів та захисту клієнтів від
дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті, і таким чином
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створити мережу адвокатів, готових вчасно та правильно
реагувати на такі види правопорушень та злочинів.
Створення такої мережі та посилення захисту
від дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті було
вирішено здійснити у декілька етапів:
1. Розробка програми спеціалізованої програми
навчання адвокатів з урахуванням української та
європейської практики.
2. На конкурсній основі відібрати найбільш вмотивованих
адвокатів з різних регіонів України та навчити їх за
розробленою програмою.
3. Вивчити потреби у інформації щодо дискримінації у
найбільш вразливих до неї груп населення.
4. Спільно з експертною групою, в числі якої –
адвокати, які пройшли спеціалізоване навчання,
розробити інформаційні матеріали про дії у випадку
проявів дискримінації, відповідно до потреб цільової
аудиторії.
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#non_discrimination

5. Проведення
регіональних
консультаційних
заходів з адвокатами, сервісними організаціями та
представниками вразливих груп. Відібрати та спільно з
експертами побудувати лінію захисту/представлення
інтересів клієнтів у трьох справах про дискримінацію.
6. Здійснення
широкого
висвітлення
проблеми
дискримінації в українському суспільстві.
За результатами навчального курсу для
адвокатів група учасників почала розробку алгоритмів
побудови захисту/представництва клієнта в цивільних/
адміністративних справах та кримінальному процесі. Ці
алгоритми будуть поширені серед усіх учасників курсу та
в подальшому – серед інших адвокатів.
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Підвищення інституційної
мережі юридичних клінік

спроможності

Юридичним компаніям та об’єднанням складно
знайти юриста, який має практичні знання та навички і
готовий працювати без додатково навчання. У юридичних
клініках студенти-правники під час навчання отримують
необхідні для професії практичні навички та знання.
Українська фундація правової допомоги тривалий
час співпрацює з мережею юридичних клінік та, зокрема,
з її представницьким органом – Асоціацією юридичних
клінік України. Посилення інституційної спроможності
мережі юридичних клінік – один із кроків до посилення
та популяризації юридичного клінічного руху в Україні та,
як наслідок, надання майбутнім випускникам практично
орієнтованих знань, затребуваних у юридичному бізнесі.
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Протягом 2018 року Українська фундація правової
допомоги спільно з Асоціацією юридичних клінік України
(далі – АЮКУ, Асоціація) для підвищення інституційної
спроможності для підвищення інституційної спроможності
мережі юрклінік вирішили зосередитись на реалізації таких
напрямків:
•
Організаційний
•
Комунікаційний
•
Моніторинговий
Кожен із вказаних напрямків реалізовувався через
налагодження партнерств АЮКУ з низкою партнерів:
Управління забезпечення прав людини Національної
поліції України, Координаційний центр з надання правової
допомоги, Мережа правового розвитку, Українська
гельсінська спілка з прав людини, Директорат Мін’юсту.
Також налагоджувались нові партнерства всередині мережі.
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#legal_clinics

• Організаційний напрямок передбачав налагодження
роботи АЮКУ в форматі «Правління+», що
дозволило при розробці стратегічного плану
діяльності організації врахувати думки найактивніших
юрклінік, які входять до складу Асоціації. Під час
розробки документу члени Правління АЮКУ
здійснили розподіл сфер відповідальності, що
значно оптимізувало діяльність. У березні 2018
року відбулась і Олімпіада з консультування клієнтів,
участь у якій взяли 20 команд з усієї країни, а суддями
змагань виступили професійні юристи та адвокати.
• Для покращення менеджерських навичок керівників
юрклінік у липні 2018 року було проведено Літню
школу, під час якої також було доопрацьовано
стратегічний план діяльності АЮКУ.
• Налагоджене
партнерство
з
Управлінням
забезпечення прав людини Національної поліції
України дозволило виявити потребу поліцейських у
наданні їм методичної допомоги для проведення
інтерактивних занять у загальноосвітніх навчальних
закладах. Результатом цього партнерства стали
методичні рекомендації для працівників поліції та
студентів щодо проведення уроків «Street Law».
• Проведено З’їзд АЮКУ, під час якого Правління
відзвітувало про діяльність у 2018 році та здійснило
ротацію.
• Створення першої комунікаційної стратегії АЮКУ
відбувалось у форматі «Правління+» (за участі
Правління та представників найактивніших юрклінік).
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Протягом 2018 року було оновлено основний канал
комунікації мережі юридичних клінік – сайт АЮКУ.
Це створило можливість для студентів публікувати
та коментувати консультації колег із інших юрклінік,
що додає компонент змагальності та сприяє якості
правової допомоги, що надається у клініках.
• Для апробації розроблених раніше інструментів
моніторингу діяльності юрклінік та їх відповідності
Стандартам АЮКУ, було вирішено протягом 2018
року здійснити 10 моніторингів юрклінік. До складу
моніторингових груп було відібрано зовнішніх
моніторів з числа представників партнерських
організацій сфери доступу до правосуддя. Після
навчання роботі з інструментами моніторингу вони
увійшли в склад моніторингових груп та здійснили 10
моніторингових візитів до юридичних клінік.
Моніторинги юридичних клінік продемонстрували
дієвість розроблених раніше інструментів. Модель
організації моніторингових груп за участі зовнішніх
представників виявилась більш результативною, ніж
здійснення моніторингів виключно представниками
юрклінічного руху. Це обумовлено тим, що окрім
мінімізації можливості необ’єктивного оцінювання, було
налагоджено нові партнерства як самої АЮКУ, так і на
регіональних рівнях – юрклінік з організаціями сфери
доступу до правосуддя. Проведені моніторинги показали
результати, які можуть свідчити про завищені стандарти,
визначені Асоціацією, адже жодна з клінік, які пройшли
моніторинг, не відповідають ним на 100%.
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Забезпечення процесуальних гарантій
затриманих осіб
Затримані особи мають право знати свої права
на етапі фактичного затримання. Водночас, на практиці
це право забезпечується не в повній мірі, зокрема,
затриманих інформують про права вже після доставлення
у відділ поліціі, що створює ризики порушення цих
прав з моменту фактичного затримання, до моменту
інформування.
У 2016 році Фундація спільно з Управлінням
забезпечення прав людини Національної поліціі України
виступила з ініціативою запровадження практики
інформування про права затриманих осіб на етапі
фактичного затримання.
Для інформування була запропонована форма
пам’яток про права, написаних доступною для цільової
аудиторії мовою, апробованих у ході фокус-групових
досліджень. До розробки дизайну і текстів пам’яток
активно долучалися представники Національної поліціі
України, адвокати системи безоплатної правової
допомоги, Офіс Омбудсмана в Україні, психологи та
комунікаційники. Після кількох пілотних апробувань,
дизайн пам’яток було видозмінено, а також були зміни
по тексту.
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Протягом вже трьох років через зміну виконавців у різних
департаментах Національної поліціі, Офісі Омбудсмана,
які мають дійти згоди щодо тексту пам’яток, попри
загальне узгодження щодо необхідності забезпечення
стандарту інформування про права під час затримання,
запропонований інструмент не було імплементовано. До
цього часу постійно триває активна стадія переговорів,
посередником та ініціатором в яких виступає Фундація.

#памя тки _ п ро _ п рава

#list_of_rights
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Система забезпечення прав затриманих
осіб (Custody Records)

#CUSTODY_RECORDS

Безпечне перебування осіб, затриманих органами
правопорядку, залишається викликом для України.
Європейський комітет із запобігання тортур у своїй доповіді
для Уряду України за 2018 р . наголошує, що в системі
правоохоронних органів залишається практика нереєстрації
затримань та проведення ніким не зафіксованих допитів.
Це створює ризик порушень прав і процесуальних гарантій
затриманих осіб.
Командою
організацій-партнерів
(Українською
фундацією правової допомоги, Експертним центром з
прав людини, Програмною ініціативою «Права людини
і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» та
Управлінням забезпечення прав людини Національної
поліції України) організовано підготовку та впровадження
комплексного рішення для забезпечення безпечного
перебування затриманих правоохоронними органами
осіб та належну фіксацію всіх дій стосовно них – системи
CUSTODY RECORDS .
Для початку впровадження новаторських підходів
щодо тримання осіб в органах Національної поліції України
найбільш сприятливою структурою є Ізолятори тимчасового
тримання (далі – ІТТ), куди особи потрапляють вже після
оформлення підстав затримання. Було прийнято рішення
розпочати впровадження CUSTODY RECORDS на рівні ІТТ
в пілотних регіонах (Дніпрі, Херсоні, Кропивницькому та
Сарнах).
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Запуску системи CUSTODY RECORDS на рівні
пілотних ІТТ передувало створення загальної концепції, яка
включає чотири складові:
1. Введення в структуру Національної поліції нової штат
ної одиниці – інспекторів з дотримання прав людини, які
пройшли навчання відповідно до спеціально створеної
програми.
2. Створення електронної бази обліку всіх дій по
відношенню до затриманих осіб та інтеграція цієї бази
в загальну електронну базу Національної поліції України
– АРМОР.
3. Розробка документів, які регламентують роботу
інспектора з дотримання прав людини
4. Створення можливості зовнішнього контролю за
діяльністю інспекторів та електронної бази з боку
працівників Управління забезпечення прав людини
Національної поліції України.
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Перші результати моніторингу десяти місяців
роботи системи CUSTODY RECORDS в пілотних ІТТ
показують, що працівники Національної поліції України
почали реєструвати в єдиній електронній системі всі
дії по відношенню до затриманих осіб. Практика такої
фіксації змінила усталені підходи слідчих підрозділів щодо
заповнення протоколу затримання, а саме часу та місця
фактичного затримання особи, а також ім’я офіцера, який
здійснив затримання. Крім того, моніторинги показують,
що система CUSTODY RECORDS дає можливість адвокату
чи-то прокурору перевірити умови тримання особи на
досудовій стадії.

Repor t to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by the European Committee for the
Prevention of Tor ture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 8 to 21 December 2017 //
CPT. Strasbourg. - 2018. - P. 5. - https://rm.coe.int/16808d2c2a
ЄКПТ наголошує, що основні гарантії, які надаються поліцією затриманим особам, будуть значно підсилені
(і це може значно полегшити роботу поліцейських), якщо буде вестись єдине та повне досьє щодо кожної
затриманої особи. Аналогічні висновки були отримані за результатами загальнонаціонального дослідження
«Процесуальні гарантії затриманих осіб» , яке проводилося в Україні у 2014-2015 роках.
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Комунікація жителів та місцевої влади
в громадах
Жителі України при зверненні до органів місцевої
влади часто стикаються з низкою перепон: довгі черги,
незрозумілість отримання послуги, перенаправлення з
одного кабінету в інший тощо. Послуги місцевої влади
мають бути доступні кожному жителю громади і для
цього необхідно осучаснити метод їх отримання.
Впровадження
інформаційних
терміналів та
мобільних додатків,
адаптованих
відповідно до
потреб конкретної
громади, дозволить
владі бути більше
орієнтованою на
потреби суспільства
та забезпечити вчасне
реагування на них.
Жителі громад будуть
більше поінформовані
та знатимуть усі
процедури отримання
послуг в їх громаді.
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#інфотермінали_для_громади
Інформаційні
термінали, як
показує практика
Фундації, є
зручним способом
налагодження
ефективного
зворотного зв’язку
влади та населення.
Програмне
забезпечення, яке
було розроблено
раніше для
інформаційних
терміналів
Національної поліції
України, дозволяє
поєднувати та
інтегрувати усі
необхідні функції.
Фундація вирішила адаптувати вже розроблений софт
до конкретних правових потреб громад та створити
інформаційні термінали і мобільні додатки.
Протягом 2018 року Фундація провела відкритий
конкурс, за результатами якого відібрано 5 громад, де будуть встановлені інформаційні термінали.
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Після відбору громад-переможців необхідно
реалізувати такі етапи:
1. Проведення робочих зустрічей із представниками
громад-переможців для виявлення правових потреб.
2. Розробка
програмного
забезпечення
для
інформаційного
терміналу
та
виготовлення
інформаційних терміналів.
3. Розробка мобільного додатку відповідно до потреб
громад та його тестування.
4. Тестування та інсталяція інформаційних терміналів у
громадах.
На етапі узгодження софту інформаційного терміналу
представники громад-переможців продемонстрували
налагоджену співпрацю з представниками громадянського
суспільства та жителями своїх громад.
Це відображається в урахуванні думки усіх
зацікавлених сторін при розробці терміналів та додатків. У
майбутньому встановлені термінали та розроблені мобільні
додатки дозволять удосконалити комунікацію населення з
органами місцевого самоврядування, що дозволить ОМС
ефективніше здійснювати свої повноваження. Українська
фундація правової допомоги на наступному етапі планує
створити мобільні додатки для громад, які брали участь,
але не перемогли в конкурсі.

#Safe_community
#Безпечна_громада
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Розвиток спільноти громадських радників
Приклади ефективної роботи органів місцевого
самоврядування в Україні майже відсутні. Жителям громад
достеменно невідомі повноваження місцевої влади і,
таким чином, неможливо налагодити співпрацю в громаді,
а соціальні та правові послуги стають важкодоступними.

Українська фундація правової допомоги залучена
до роботи експертної групи з розвитку спільноти
громадських радників. До складу цієї ради також входять
представники Координаційного центру з надання правової
допомоги, Мережі правового розвитку, Програми
«Права людини і правосуддя», Міжнародного фонду
«Відродження», Програми USAID «Нове правосуддя».
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Спільнота громадських радників в Україні
покликана покращити комунікацію жителів громад з
ОМС і тим самим позитивно впливати на життя громади,
здійснюючи брокерство послуг. Відсутність спільної
стратегії діяльності, ускладнена система комунікації
всередині спільноти громадських радників та відсутність
представницького органу впливають на їх активність у
регіонах, роблячи її менш системною та не у повній мірі
ефективною.
Посилення спроможності спільноти громадських
радників через сприяння її інституційному розвитку
допоможе систематизувати кращі практики громадських
радників та підвищити ефективність їх діяльності.
Спільно представники експертної групи з
розвитку спільноти громадських радників розробили
та запропонували напрямки діяльності спільноти на
2019-2020 роки, які були узгоджені під час першої сесії
стратегічного планування. Експертна група визначила
важливим реалізувати такі етапи:
1. Формування стратегії діяльності спільноти на 20192020 роки.
2. Розробка та поширення інформаційно-навчальних
матеріалів для представників спільноти.
3. Конкурс на підтримку 3 ініціатив громадських радників.
4. Організація відкритих дискусій у регіонах, де
громадські радники повідомляють про системні
проблеми та стикаються з несприйняттям влади.

#Громадськi _Радники
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Подальша систематизація діяльності розвитку
спільноти громадських радників сприятиме формуванню
інституційно спроможної мережі і посилить роль
громадянського суспільства у забезпеченні доступу до
правосуддя та соціальної допомоги у тих населених
пунктах, де такий доступ є ускладненим.
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Фінансовий звіт за 2018 рік

Надходження за 2018 рік
Джерело
Міжнародний фонд «Відродження»
Офіс Ради Європи в Україні
Посольство США в Україні
USAID
PILnet Alapitvany
Пасивні доходи
Всього

Сума, грн
7,420,088.00
925,260.00
141,645.60
115,000.00
28,899.00
28,321.26
8,659,213.86

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ ЗА 2018 РІК
PILnet 0,3%

USAID 1,3%
Пасивні доходи
0,3%

Посольство США в
Україні 1,6%
Офіс Ради Європи
в Україні 10,7%

Міжнародний
фонд
"Відродження"
85,7%
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Використання коштів у 2018 році
Стаття

Сума, грн

Адміністративні витрати

752,606.05

Оплата праці штатних працівників та відрядження
(включно з усіма обов’язковими платежами)
Оренда офісу (включно з комунальними
платежами)
Зв’язок, поштові витрати, об слуговування
офісного обладнання, канцтовари, банківські
послуги
Послуги незалежних аудиторів

497,958.00

Основна діяльність
Закупівля обладнання та розробка програмного
забезпечення для передачі бенефіціарам
Підготовка і видання публікацій

196,489.23
25,158.82
33,000.00

7,437,469.28
1,209,142.34
77,671.93

Навчальні і комунікативні заходи

4,625,767.76

Гонорари експертів та профільних спеціалістів

1,524,887.25

Всього

8,190,075.33

Структура використання коштів у 2018 році

Адміністративні витрати 9,2%
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Основна діяльність 90,8%

Структура адміністративних витрат
за 2018 рік
Структура адміністративних витрат за 2018 рік
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00

Оплата праці 66%

Оренда офісу 26 %
Series1

Зв'язок 3%

Послуги незалежних
аудиторів 4%

Series2

Структура витрат на основну діяльність
за 2018 рік
Структура витрат на основну діяльність за 2018 рік
5,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00

Закупівля обладнання
16%

Підготовка і видання
публікацій 1%

Series1
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Навчальні і
комунікативні заходи
62%
Series2

Гонорари експертів та
профільних спеціалістів
21%
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Партнери

