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Засновники 
 

 
•   

Міжнародний фонд «Відродження» 

Одна з найбільших українських 

благодійних фундацій.  

МФ «Відродження» працює над 

розбудовою України, у якій права 

людини надійно захищені, а 

позитивні зміни працюють на благо 

громадян. Місія Фонду: Розвивати 

відкрите суспільство в Україні на 

основі демократичних цінностей 

Українська Гельсінська спілка з 

прав людини 

Найбільша в Україні асоціація, 

яка об’єднує 29 правозахисних 

організацій. Сприяє розвитку 

гуманного суспільства, що 

базується на повазі до 

людського життя, гідності та 

гармонійних стосунків між 

людиною, державою і природою 

через створення платформи для 

співпраці між членами Спілки та 

іншими учасниками 

правозахисного руху Громадська організація, 

займається виключно 

юридичними проблемами, 

пов’язаними з окупацією Криму. 

Місія RCHR: «Ми прагнемо, 

щоби права людини були 

дотримані, навіть в умовах 

окупації півострову, а винні у їх 

порушенні — були покарані. Для 

цього ми використовуємо 

міжнародні та національні 

юридичні засоби захисту» 

Регіональний центр прав людини 

Мережа правозахисних 

організацій, яка працює в трьох 

напрямах: допомога особам, чиї 

права порушені, громадські 

розслідування фактів порушення 

прав людини; правопросвітництво, 

пропаганда правозахисних ідей 

через публічні заходи та 

видавничу діяльність; аналіз стану 

прав людини в Україні 

Харківська правозахисна група 

Експертний центр з прав людини 

Аналітичний центр, який 

здійснює науково-прикладні 

дослідження з актуальних 

проблем забезпечення прав 

людини у сфері кримінальної 

юстиції для органів 

забезпечення правопорядку, 

ОМС та організацій 

громадянського суспільства 

Асоціація правників України 

Об’єднання практикуючих, 

соціально відповідальних 

юристів. АПУ ставить перед 

собою завдання розвитку 

юридичної професії, 

удосконалення 

законодавства, впровадження 

етичних стандартів, захисту 

професійних прав членів АПУ 

та прав людини загалом 
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Правління 

  

ОЛЬГА НАСТІНА 

 

ГЕННАДІЙ ТОКАРЄВ 

ОЛЕКСАНДР ПАВЛІЧЕНКО 

ВІКТОРІЯ МІТЬКО 

РОМАН МАРТИНОВСЬКИЙ 

Адвокат, провідний експерт Регіонального центру прав 

людини, спеціалізується на питаннях свободи пересування 

та особистої недоторканності, на подачі скарг до ЄСПЛ, 

направлення повідомлень до Міжнародного кримінального 

суду. Тренер, автор та співавтор низки методичних 

рекомендацій, наукових посібників для адвокатів 

Адвокат, Голова правління ВГО «Всеукраїнське об’єднання 

адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», 

членкиня Асоціації правників України, експертка програми 

«Адвокат майбутнього», тренер, співавторка та редакторка 

низки методичних рекомендацій та посібників для адвокатів, 

які надають БВПД 

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав 

людини. Упродовж 10 років був керівником дипломатичної 

установи — Бюро інформації Ради Європи в Україні. 15 років 

здійснював координацію та управління проєктами Ради 

Європи в Україні 

Адвокат, керівник Центру стратегічного захисту Харківської 

правозахисної групи, експерт із підготовки скарг до ЄСПЛ. 

Автор низки практичних посібників для адвокатів та 

представників правоохоронних органів щодо здійснення 

захисту клієнтів у справах, пов’язаних з обігом наркотичних 

речовин, забезпечення безпеки в місцях несвободи 

Юрист, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, керівник 

юридичної клініки «Право і практика» Білоцерківського 

національного аграрного університету, заступник голови 

Білоцерківської міської ГО «Правова єдність», керівник Центру 

правової інформації та консультацій. Авторка понад 70 наукових 

та науково-методичних праць 
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Команда 

  

МИКОЛА СІОМА 

Директор КАТЕРИНА ЄРОШЕНКО 

Координаторка 

проектів, напрямок 

Управнення громад, 

Київська практична 

програма посилення 

правової спроможності 

ОЛЕНА НЕМЧЕНКО   

Координаторка 

проектів, напрямок 

Pro Bono та 

ПростоПрав 

ЄВГЕН ОЛІЙНИК 

Комунікаційний 

менеджер  

АННА ШЕВЧУК  

Бухгалтер 

ШЕЙЛАТ АФОЛАБІ 
Координаторка проектів, 

напрямок захисту від 

дискримінації, злочинів 

вчинених із мотивів 

нетерпимості, розширення 

доступу до правосуддя 

для вразливих до ВІЛ груп 

населення 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ 

РОЗВИТОК 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ 

З ПИТАНЬ ДОСТУПУ 

ДО ПРАВОСУДДЯ 
 



Фундація виконує почесну місію координувати діяльність унікального 

об’єднання урядових та неурядових інституцій, які займаються наданням 

правової допомоги, формуванням політики щодо посилення правової 
спроможності жителів українських громад, пілотуванням нових моделей 

доступу до правосуддя. Таке об’єднання дозволяє консолідувати практичні 
навчальні матеріали у сфері доступу до правосуддя, уникнути дублювання 

зусиль, а натомість обмінюватися досвідом і  створювати нові актуальні 
практичні навчальні програми.  

Зараз у школі співпрацюють Міністерство юстиції України, Координаційний 

центр з надання правової допомоги, Мережа правового розвитку, Асоціація 

юридичних клінік України, Асоціація громадських радників України, “Україна 

без тортур”, Центр “Соціальна Дія”, Регіональний центр прав людини, Kyiv Legal 

Hackers, The Global Network for Public Interest Law., NAMATI, Центр прав людини 

ZMINA, Pathfinders for  Peaceful, Just and Inclusive Societies.  

 

 

 

 

 

 

Серед ключових завдань Школи:  

1) дослідження та аналіз доказової інформації про причини, поширення та вплив 

правових проблем у громадах,  

2 )сприяння застосуванню учасницьких підходів у вирішенні правових проблем 

у громадах,  

3) обмін досвідом, пошук та пілотування інноваційних рішень у сфері доступу до 

правосуддя,  

4) практичне навчання.  
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Як ми працюємо і що встигли зробити у 2020-му році?  

Організації в Школі працюють за тематичними напрямами - програмами, тобто 

кілька організацій об’єднуються і створюють навчальні курси, покликані 
реалізувати завдання Школи. Зараз у межах Школи діють 9 практичних 

програм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторія Pro Bono - програма базується на навчальному курсі для 

громадських організацій, що включає юридичну діагностику та 

застосування практики налагодження бізнес-процесів у громадському 

секторі, а також у сфері надання послуг. Діяльність у рамках Pro Bono Lab 

передбачає посилення інституційної спроможності громадських 

організацій через навчальну програму, розробленої за участі експертів із 

юридичного та аудиторського бізнесу. Курує програму Фундація.  

 

Лабораторії ініціатив розширення доступу до правосуддя для 

вразливих до ВІЛ груп населення - платформа для дослідження та 

верифікації правових проблем вразливих до ВІЛ груп населення. За 

результатами досліджень команда Лабораторії пропонує навчальні 
програми для груп впливу (адвокатів, юристів, поліцейських, слідчих, 

прокурорів, параюристів), які надаватимуть правову допомогу та 

сприятимуть дотриманню прав представників вразливих до ВІЛ груп 

населення. Фундація курує діяльність Лабораторії.  
 

Київська практична програма посилення правової спроможності (Kyiv 

Legal Empowerment Practical Program, KyivLEPP) - міжнародний інкубатор 

ідей для вирішення практичних проблем у сфері доступу до правосуддя. 

Програма пропонує пошук та пілотування життєздатних, інноваційних та 

людино-орієнтованих рішень у сфері доступу до правосуддя, відповідно до 

національних контекстів. Програму курує Фундація. 

 

Захист від дискримінації - програма, яка базується на основі 
авторського курсу навчання для адвокатів «Захист потерпілих від 

дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті». Програма повністю 

побудована на практиці ЄСПЛ та рішеннях національних судів України. 

Автори та авторки програми використовують свої унікальні навчальні 
розробки та власні стратегічні судові справи. Програма здійснює 

моніторинг дискримінації та розробляє навчальні, методичні, 
інформаційні матеріали для різних цільових груп щодо протидії 
дискримінації.  Курує діяльність програми ГО “Центр “Соціальна Дія”. 
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Читайте далі детальніше про роботу програм, які курує Фундація.  

  

Legal IT HUB - програма створена для дослідження, аналізу та продукування 

технологічних рішень у сфері доступу до правосуддя. Програма постійно 

досліджує потреби провайдерів правової допомоги в технологічних рішеннях 

та здійснює експертизу наявних ІТ-продуктів. Курує програму Фундація. 

Громадські радники - програма, яка включає конкурсний відбір серед 

лідерів малих громад та їх навчання за курсом для громадських радників. 

У межах програми також здійснюється оновлення курсу для громадських 

радників, аналіз потреб у навчанні та планування навчальних курсів для 

громадських радників. Курує програму Асоціація громадських радників 

України. 

Правоспроможна громада - програма, яка допомагає ініціативам 

(командам) розробляти та проводити дослідження правових потреб у 

громадах. Курує Програму Мережа правового розвитку. 

Навчання моніторів національного превентивного механізму - 

програма створена для майбутніх моніторів національного превентивного 

механізму, які після навчання  зможуть спільними зусиллями 

унеможливити катування та жорстоке поводження з людьми, які 
перебувають у місцях несвободи. Діяльність програми курує ГО “Україна 

без тортур”. 

Практична правопросвіта “Street Law” - орієнтована на професійне 

навчання викладачів, вчителів, представників громадського сектору та 

студентів-правників інтерактивним методикам викладання права. Курує 

діяльність програми Асоціація юридичних клінік України. 
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КИЇВСЬКА ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА 

ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ  
(Kyiv Legal Empowerment 

Practical Program, KyivLEPP)   ТА 

МІЖНАРОДНИЙ КЛУБ ДОСТУПУ 

ДО ПРАВОСУДДЯ - CLUB JUSTICE 

 

KyivLEPP дає можливість для спільної інтелектуальної праці експертам у сфері 
доступу до правосуддя з різних країн. Метою Програми є пошук та пілотування 

життєздатних, інноваційних та людино-орієнтованих практичних рішень у сфері 
доступу до правосуддя, відповідно до національних контекстів. 

За два роки в програмі взяли 

участь команди з Аргентини, 

Грузії, Киргизстану, Молдови, 

Польщі, України, Північної 
Македонії  та Кенії. Цьогоріч 

команди “пропустили” свої ідеї 
через методологію дизайн-

мислення, яка дозволяє 

зануритися в проблему у сфері 
доступу до правосуддя, 

визначити цільові групи, 

сфокусуватися, аналізувати 

альтернативи рішення 

проблеми, захистити свої ідеї 
через краш-тест і презентувати 

їх на завершення циклу.  

Після п’ятиденної  інкубації ідеї через методологію дизайн-мислення та краш-

тесту прототипів ідей, команди виходять із готовими рішеннями. Після чого 

починається етап менторського супроводу – експерти програми 

супроводжують кожну з команд для підготовки детального плану дій із 

впровадження цих готових рішень, цей етап триває ще місяць. 

  

 

 

 

  

У наш інкубатор ідей вже другий рік поспіль 

приходять команди, які складаються з 

представників урядових структур, 

громадських організацій, студентів та 

кураторів юридичних клінік, соціальних 

працівників, параюристів, представників 

ключових спільнот. Команди, які хочуть 

поліпшити доступ до правосуддя в своїй 

країні й мають досить політичної ваги для 

цього. Вони приходять у Школу з чітким 

розумінням існуючих правових проблем і 
ідеями, як їх вирішити. KyivLEPP допомагає 

командам розробити проект моделі 
вирішення цих правових проблем і екшн-

план по їх поетапному впровадженню. 

 

Серед ключових завдань Програма ставить перед собою не тільки 

обмін досвідом перемог та поразок у вирішенні правових проблем 

кожної з країн, але найголовніше – це реалізація ідей, які були 

інкубовані під час п’ятиденного інтенсиву дизайн-мислення. 
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З п’яти команд-учасниць KyivLEPP-2020 усі реалізували свої ідеї:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після кількох місяців роботи з айтішниками за прототипом KyivLEPP, зараз 

платформа працює в тестовому режимі. За час пілоту мають бути зібрані баги в 

конструкції платформи та користувацькі відгуки для вдосконалення її та 

повномасштабного запуску.  

 

 

 

Тестова платформа зараз виглядає 

ось так: https://cutt.ly/0n4Brjy  

Детальніше про платформу тут: 
https://cutt.ly/xmE3Qil  

 

 

 

  

Спільна команда України та Польщі прийшла на Програму з кількома 

проблемами – їх турбувало те, що велика кількість українських заробітчан у 

Польщі часто не мають доступу до правової допомоги в питаннях трудового, 

сімейного, податкового, міграційного законодавства. Для того, щоби 

розв’язати проблему, ініціативна група об’єднала зусилля Асоціацій 

юридичних клінік Польщі та України, які сформували команду й подали 

заявку на KyivLEPP. У Програмі команда розробила рішення, яке допоможе 

силами студентів та кураторів юридичних клінік українцям у Польщі й 

полякам в Україні. Спільно з експертами Програми команда розробила 

дизайн транскордонної інтерактивної ІТ-платформи для юридичних клінік, 

яка дозволяє обмін кейсами, спільну роботу в режимі реального часу над 

кейсами для кількох юридичних клінік, звернення клієнтів безпосередньо на 

платформу, де вже відбувається розподіл справ. 
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Команда запропонувала створити мобільні офіси параюристів, які регулярно 

консультуватимуть жителів віддалених сіл та селищ. Ця ідея пройшла краш-тест 
KyivLEPP, після чого був розроблений план її реалізації.  Під час KyivLEPP 

команда розробила план дій із реалізації своєї ідеї, продумали, хто має бути 

залучений до роботи такого мобільного офісу, як спеціалізувати роботу 

мобільних офісів під потреби місцевих жителів для кожного регіону. 

 

Команда вже спланувала і провела дослідження правових потреб у цільових 

регіонах, яке лягло в основу для запуску пілотування мобільних офісів 

параюристів. 

 

 

 

 

Детальніше про ідею та її реалізацію 

тут:https://cutt.ly/TmE3EEi 

 

 

  

Команда Північної Македонії-1 прийшла на Програму з проблемою 

недоступності правової допомоги для значної кількості жителів країни, які 
живуть у віддалених селищах (насамперед мова йде про муніципалітети 

Прілеп, Кривогаштан та Дольнен). Система надання правової допомоги 

побудована таким чином, що фахівцям, які працюють на виїзді, доводиться 

долати сотні кілометрів бездоріжжя. Але й такі виїзди є нерегулярними, тобто 

цілі селища залишаються повністю відірваними від доступу до правових (та й 

соціальних) послуг. Телефонна й онлайн-служби, які були запущені в країні під 

час першого сплеску епідемії коронавірусу, полегшують ситуацію, проте, усіх 

питань не знімають. 

ч 
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У межах свого плану дій, розробленого в KyivLEPP, вони провели тиждень 

альтернативного врегулювання спорів (Virtual ADR Week). Він проходив не на 

звичних для всіх віртуальних майданчиках, як Zoom, а безпосередньо на веб-

платформі Utatuzi Center. Таким чином кожен учасник ADR Week самостійно міг 
протестувати її. 

 

 

 

Детальніше про подію та план дій 

команди тут: https://cutt.ly/ymE3T0n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У плані дій команди – конкурсний відбір параюристів (який уже відбувся), зараз 

формуються навчальні групи. Для своєї навчальної програми киргизькі колеги 

взяли за основу курс для громадських радників – українських параюристів.  

Команда Кенії в KyivLEPP розробила план просування для веб-платформи 

альтернативного вирішення спорів, щоб про неї дізналися якомога більше 

осіб. Користувачі  цієї веб-платформи, дві сторони, які сперечаються, можуть 

прийти до вирішення конфлікту завдяки відеоконференціям під кураторством 

досвідчених медіаторів. 

Команда Киргизстану тестувала в KyivLEPP свою ідею створення 

спеціалізованої мережі параюристів, які працюватимуть для протидії 
домашньому насильству в країні. Річ у тому, що офіційна статистика МВС 

Киргизстану звітує про епідемію домашнього насильства паралельно з 

епідемією COVID-19. У 2020му році зареєстрували понад 9000 таких випадків, 

це при тому, що жінки традиційно не звертаються по допомогу в державні 
органи через загальну низьку правову культуру в суспільстві, через ґендерні 
стереотипи та низький рівень професійних навичок і знань процедур захисту 

потерпілих  у великої кількості  правоохоронців, адвокатів, суддів. 
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Детальніше про роботу киргизької 
команди тут: https://cutt.ly/LmE3USt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення цієї проблеми команда з Північної Македонії знайшла під час курсу 

дизайн-мислення KyivLEPP – вони розробили адвокаційну кампанію з протидії 
блокування соціальних рахунків. У відповідності зі своїм планом команда зняла 

кілька роликів про те, що відбувається з малозабезпеченими сім'ями, коли їх 

рахунки блокуються. Після цього про дану проблему заговорили провідні 
канали країни, а потім уряд почав активно протидіяти  блокуванню соцрахунків. 

Зараз проблему вирішено! А ідея цієї команди випускників KyivLEPP була 

визнана кращою практичною ініціативою на Західних Балканах за версією IRIS 

network - випускники KyivLEPP-2020 з Північної Македонії.  
 

 

 

Команда Північної Македонії-2 - це була єдина команда, яка прийшла в 

Програму з досить розмитою ідеєю. Однак, проблема, з якою вони 

прийшли,потребувала дуже термінового рішення, що експерти Програми 

вирішили її пропрацювати в KyivLEPP. Проблема полягала в тому, що в Північній 

Македонії, якщо людина має заборгованість, наприклад, за комунальні послуги, 

їй блокують банківський рахунок. Ніби з першого погляду не критично, але 

судові виконавці блокували й соціальні рахунки, куди нараховуються пенсії, 
матеріальна допомога для людей з інвалідністю та малозабезпечених 

громадян. З цим зіткнулися понад 10000 сімей, які є представниками ромської 
громади. Траплялося, що сім’ї, які виживають коштом соціальної допомоги, по 

пів року залишалися без доходів і засобів до існування. 
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Детальніше про реалізацію ідеї в 

Північній Македонії тут: 
https://cutt.ly/vmE3Ofo 

 

 

На реалізації ідей ми не завершуємо співпрацю з колегами з різних країн, з 

командами-учасницями KyivLEPP. Програма формує спільноту колег, які 
працюють у сфері доступу до правосуддя в різних країнах. Для цього Школа 

створила міжнародний клуб доступу до правосуддя - International A2J Club - 

Club Justice.  

 

У клубі дружать та об’єднуються задля обміну новинами, досвідом із 

впровадження ініціатив однодумці з різних куточків світу. Ми хочемо 

відповідати на глобальні виклики та правові проблеми разом. Також у Клубі 
шукатимемо практичні ініціативи, які можуть бути розроблені в KyivLEPP. 

Фундація на цьому етапі займається розробленням комунікаційної платформи 

International A2J Club (Club Justice). 

 

 

Партнери:  

Міжнародна мережа посилення правової спроможності NAMATI,  

Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies,  

Гаазький інститут правових інновацій HIIL,  

Kyiv Legal Hackers,  

Асоціація юридичних клінік України. 

 

Програму впроваджують спільно з Фундацією  Міністерство юстиції 
України, Координаційний центр з надання правової допомоги, Мережа 

правового розвитку, Міжнародний фонд “Відродження”.  



 
15 

УПРАВНЕННЯ ГРОМАД 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Діяльність з посилення правової спроможності громад відбувається у межах 

однойменної програми Української школи практичних знань з питань доступу 

до правосуддя «Правоспроможна громада», яку адмініструє Мережа правового 

розвитку. Чисельна команда експертів розробила методологію та інструменти 

дослідження та моніторингу правових потреб громад. Самі дослідження у своїх 

громадах здійснюють місцеві ініціативні групи. Ці лідери громад навчаються в 

Програмі методології збору даних, формуванню структури дослідження, 

вимірюванню доступу до цивільного правосуддя, інструментарію дослідження. 

Вони створюють прототипи анкети для опитування, дізнаються, як 

контролювати збір даних, як працювати з кошторисом дослідження, готувати 

інтерв’юерів та волонтерів, обробляти зібрані дані та готувати звіт. Після 

завершення дослідження ініціативні групи створюють концепції рішень 

проблем, які вони виявили в своїх громадах, і починають впроваджувати ці 
концепції в життя. Важливо також зауважити, що програма не тільки допомагає 

досліджувати правові потреби, але й формує спільноту правоспроможних 

громад, тобто її випускники допомагають новим командам-учасницям 

програми, а також адвокатують прийняття стратегічних рішень у своїх 

громадах. 

Посилення правової спроможності громад неможливо уявити без активних 

лідерів, місцевих небайдужих жителів громад. Для того, аби ефективно 

впроваджувати позитивні зміни задля спрощення доступу до правосуддя у 

різних населених пунктів, Фундація вже тривалий час тісно співпрацює з 

Асоціацією громадських радників України, з якою разом із широким колом 

експертів із різних партнерських організацій кілька років поспіль сприяє 

формуванню та зміцненню мережі громадських радників. 

  

Одним із напрямків діяльності Фундації є 

сприяння управленню громад, щоб 

робота органів влади та врядування 

відповідала європейським стандартам, і 
кожна людина з різних куточків України 

мала доступ до правосуддя, могла 

реалізувати свої права та бути 

залученою до процесів розбудови своєї 
громади.  

 

Задля реалізації цієї мети Фундація 

співпрацює з Мережею правового 

розвитку та Асоціацією громадських 

радників України у двох векторах.  

 Перший – посилення правової 
спроможності громад шляхом 

здійснення глибинних досліджень 

їх правових проблем і надання за 

результатами таких досліджень 

рекомендацій місцевим органам 

влади.  

 

 

Другий – сприяння формуванню та 

зміцненню спільноти громадських 

радників – місцевих небайдужих 

активістів, які прагнуть покращити 

життя своїх громад. 
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Громадські радники – це звичайні люди, які не мають юридичної освіти, проте 

пройшли спеціальне навчання з базових правових питань та отримали 

відповідні свідоцтва. Вони вивчають правову проблему та перенаправляють до 

компетентної служби чи інституції, або надають правову інформацію, яка 

допоможе самостійно розв’язати цю проблему. Ці поради можуть стосуватись 

як конкретної особи, так і усієї громади. Інша назва для громадських радників 

– параюристи. 

За три роки навчальний курс для громадських радників пройшли 226 учасників 

та учасниць, які встигли допомогти близько 12 тисячам людей: ініціювали зміни 

в громадах, консультували людей, перенаправляли їх до необхідних установ 

для вирішення різноманітних питань.  

Задля забезпечення можливості регулярного навчання щодо різних питань 

впровадження позитивних змін в громадах, організаційного розвитку, Фундація 

спільно з партнерами зараз працюють над створенням дистанційного 

навчального курсу підготовки громадських радників. Завдяки цьому курсу сотні 
жителів України зможуть отримати необхідні знання задля покращення життя у 

своїх громадах.  

Передбачається, що навчальний курс складатиметься з 10 відеоуроків про 10 

пріоритетних проблем для українських громад (ці проблеми були виявлені 
шляхом моніторингу правових проблем громад, спілкування з громадськими 

радниками). Цей навчальний курс планується розмістити на освітній платформі 
Української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя 

http://edu.ua2j.school/.  
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ПРОСТІР PRO BONO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура Pro Bono є опорою громадянського 

суспільства. А Простір Pro Bono є тим рушієм, який 

поєднує різні сектори для взаємно цікавої та 

корисної співпраці на благо суспільства. Наша 

команда розуміє Pro Bono (з лат. - на благо 

суспільства) як надання професійної допомоги для 

соціальних ініціатив у соціально важливих питаннях. 

Ми дійшли цього визначення спільно з партнерами - 

соціально відповідальними юристами та адвокатами. 

Виявилось, що деякі юристи вважають за Pro Bono 

свою першу безкоштовну консультацію, допомогу 

родичам або знайомим, тощо. 

Основним критерієм, який перевіряє Простір Pro Bono, є соціальний характер 

справи. Така справа має прямо чи опосередковано впливати на розвиток 

громадянського суспільства, захищати права людини, розвивати інституції, 
розпочинати суспільно важливий діалог, розвивати відкрите суспільство та 

його принципи. Саме у такому випадку Pro Bono є тим рушієм, який 

поєднує  різні сектори для взаємно цікавої та корисної співпраці. До такої 
співпраці Простір залучає соціальні ініціативи, бізнес-компанії та державні 
установи.  

 

Для того, щоби налагодити співпрацю між різними учасниками, Простір 

використовує декілька форматів взаємодії: Біржа Pro Bono, Pro Bono Lab і 
ПростоПрав. 

БІРЖА PRO BONO - це сервісна 

платформа, яка поєднує соціальні ініціативи, 

громадські організації волонтерів та 

активістів з юристами для вирішення 

окремих питань соціальних ініціатив 

юридичного характеру. 

Учасники взаємодії: соціальні ініціативи та 

юристи, що ведуть індивідуальну діяльність.  

Формат співпраці: окремі соціально 

важливі питання, які стосуються посилення 

та розвитку соціальних ініціатив як 

організацій: допомога з розробкою 

реєстраційних документів, консультації 
щодо адаптації внутрішніх документів 

відповідно до вимог законодавства, 

впровадження елементів етичного ведення 

діяльності організації (кодекс етики, 

політика про управління конфліктом 

інтересів.  

 

Приклади допомоги: 

 

 
 

До Простору Pro Bono надходять 

запити про те, як правильно 

оформити Школу супергероїв 

для дітей, які постійно 

знаходяться в установах 

лікування, або як розробити 

договори для партнерів 

інклюзивного табору. 

На них відгукнулись як окремі 
адвокати, так і великі компанії. 
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  PRO BONO LAB – це навчальний курс для соціальних 

ініціатив, який базується на дослідженні потреб 

соціальних ініціатив та формуванні відповідної 
актуальної навчальної пропозиції. Навчальні 
пропозиції стосуються впровадження етичних 

принципів ведення діяльності організацій та 

налагодження бізнес-процесів в громадському 

секторі. 
Учасники взаємодії: соціальні  ініціативи та 

юридичні компанії. 
Формат співпраці: навчальна експертиза бізнесу 

для соціальних ініціатив щодо питань, які допоможуть  

соціальним ініціативам зростати організаційно. 

ПРОСТОПРАВ – це онлайн ресурс (веб-сайт), завдяки якому кожна людина в Україні 
може знайти правову підтримку від юриста для вирішення свого особистого питання. 

Учасники взаємодії: зареєстровані користувачі – клієнти (звичайні люди) та 

правники (юристи, адвокати). 

 

Формат співпраці: вирішення особистих питань зареєстрованих клієнтів будь-якого 

характеру (соціального або комерційного) за допомогою  юридичної консультації 
правника, що зареєстрований на ресурсі ПростоПрав. 

Завдяки поєднанню цих трьох напрямів в рамках спільної мети, Простір Pro Bono 

має можливість комплексно вирішувати проблемні питання ключових учасників. 

Якщо організація бере участь у навчанні в рамках Pro Bono Lab, то у такому випадку 

організація розвивається інституційно. Якщо ж під час навчального процесу у 

організації виникають окремі проблеми, організація може звернутись за допомогою 

Біржі Pro Bono. А у випадку виникнення особистих проблемних питань юридичного 

чи гуманітарного характеру, представник громадської організації може звернутись 

до ПростоПрав. 
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У 2020-му році Pro Bono Lab розпочала експертну взаємодію юридичного та 

аудиторського бізнесу з соціальними ініціативами. Така взаємодія стосувалась 

залучення експертизи від бізнесу для того, щоб організаційно посили соціальні 
ініціативи. Більшість питань стосувались запровадження елементів етичного ведення 

діяльності організацій та налагодження внутрішніх процесів. 

В рамках навчального курсу було створено 10 навчальних відеоуроків. Навчальні 
матеріали розробили представники міжнародних та українських юридичних і 
аудиторських компаній: 

1. «Кодекс етики», Dentons Europe. 

2. «Управління конфліктом інтересів», KPMG. 

3. «Захист персональних даних», ePravo. 

4. «Статутні документи», CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. 

5. «Трудові відносини», Dentons Europe. 

6. «Договори», Spensers. 

7. «Закупівлі», Марінченко і партнери. 

8. «Аудит», Марінченко і партнери. 

9. «Внутрішній документообіг», Олексій Пуха і партнери. 

10. «Вступ до соціального підприємництва», Юротат.  
 

Переглянути тизери до відеоуроків:  https://cutt.ly/AmQ3fAH  

European Pro Bono Week 2020 
 

Вперше в Києві пройшов Європейський Pro Bono 

тиждень і команда Простору Pro Bono стала 

українським партнером-співорганізатором заходу.  

European Pro Bono Week – це міжнародний захід, під час 

якого представники громадського сектору, бізнесу та 

державних установ об’єднуються для того, щоб 

обговорити результати та можливості взаємодії у 

питаннях, які несуть користь суспільству (pro bono 

питання). 

 

Під час pro bono тижня в Києві проходили онлайн 

вебінари для соціальних ініціатив від юридичного та 

аудиторського бізнесу. Формат відкритого діалогу дає 

можливість учасниками почути один одного, обмінятись 

баченнями, думками чи проблемними питаннями. Деякі 
соціальні ініціативи, які долучились до вебінарів, раніше 

навіть не знали про те, що можуть претендувати та 

підтримку з боку бізнесу 

Переглянути вебінари: 
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Вплив від діяльності 

 

Діяльність Простору Pro Bono протягом 2020-го року привела до змін у способі 
комунікації між громадським сектором та бізнесом. Раніше юридичний бізнес був 

закритий для комунікації з боку громадських організацій. Зазвичай бізнесу 

отримував прохання або про фінансову допомогу, або ж про допомогу «руками» - 

зареєструвати організацію, переписати документи, тощо. Весь обсяг роботи був 

потрібен лише для однієї організації. 
Коли Простір Pro Bono від імені громадського сектору звернувся до бізнесу  з 

проханням поділитись своїми знаннями та експертизою у навчальному форматі, 
бізнес побачив можливість довготривалої співпраці зі стійким впливом на 

суспільство. Так юридичний та аудиторський бізнес почав відкриватись для 

комунікації з громадським сектором. 

Плани на майбутнє 

 

Юридичний бізнес піднімає важливі питання, на які раніше громадський сектор 

не завжди звертав увагу – етичне ведення діяльності, управління конфліктом 

інтересів, сутність та призначення статутних документів тощо. 

Комунікація між громадським сектором та бізнесом стала більш відкритою та 

вийшла на новий рівень. Наступним кроком команда Простору Pro Bono планує 

створити клуб для комунікації громадського сектору та юридичного бізнесу, де 

планується обговорення питань, важливих для усіх учасників. 

ПростоПрав – це можливість для кожної людини зробити перший крок для 

вирішення своєї проблеми.  

 

Це можливість для людей, які не мають досвіду вирішення правових питань, знайти 

юриста, який максимально відповідає потрібним критеріям (регіон, спеціалізація), 

запитати яким чином може бути вирішено питання, скільки це займе часу та скільки 

це буде коштувати. 

 

Для вирішення цих питань ресурс має бути максимально зручним для комунікації в 

його межах. 
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Упродовж 2020-го року ресурс було вдосконалено рішеннями, які 

спрощують комунікацію користувачів:  

 

1. Можливість прямо на сайті погодити вартість співпраці між клієнтом та 

правником; 

2. Надійність ресурсу – впроваджено можливість перевірки користувачів 

ресурсу через фото, яке сам користувач завантажує під час реєстрації; 
3. Розроблено інтуїтивно зрозумілий для користувачів ресурсу дизайн 

сайту. 

 

За останній рік через ресурс було вирішено 340 правових питань людей. До 

ПростоПрав долучилось 389 нових унікальних користувачів, з-поміж них 

правників – 59, клієнтів – 281. 

Люди, які звертаються до ресурсу ПростоПрав – це ті, у кого немає досвіду 

вирішення правових питань і, відповідно, немає контактів юристів ячи 

адвокатів, які могли б допомогти. Тобто, людина зустрілась із проблемною 

ситуацією вперше.  

Як показує досвід спілкування з клієнтами, у проблемній ситуації людина 

губиться і починає думати про найгірші варіанти розвитку подій.  

Як показує досвід спілкування з юристами, у переважній більшості випадків, 

ситуацію можна розв’язати значно легше, ніж  собі уявляє клієнт. 

Плани: 

Надалі команда ПростоПрав планує збільшити кількість користувачів ресурсу, 

як серед провайдерів правової допомоги, так і серед клієнтів. Також одним із 

наступних кроків – пришвидшення комунікації між клієнтом і правником. 

Партнери:  

Міжнародний фонд “Відродження”, міжнародна організація PILnet, 

ZMINA.Центр прав людини, ІРЦ “Правовий простір”, European Pro Bono Alliance, 

DLA Piper, Dentons, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, KPMG1, Spencers, 

ePravo, Марінченко і партнери, Олексій Пуха і партнери, Юротат, Kyiv Legal 

Hackers, ГО “LinGo”. 

 

1Торговельні марки учасників знаходяться у виключній власності відповідних правовласників; їх 

використання в цьому документі не означає факту аудиту або підтвердження такого документу 

компаніями-партнерами або будь-якою із фірм-членів компаній-партнерів 
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Підтримка сучасних технологічних 

рішень для доступу до правосуддя 

 

На початку 2020 року виникла 

проблема, що змусила всі сфери 

діяльності швидко переорієнтуватись 

на дистанційну роботу. Команда Legal 

IT Hub визначила своїм основним 

завданням стати помічником у 

процесі налагодження віддаленої 
роботи та досліджувати потреби 

організацій та людей у сфері доступу 

до правосуддя. Зокрема, щодо 

необхідності впровадження 

технологічних рішень, а також 

здійснювати експертизу наявних ІТ-

продуктів. 

Юристи та громадські організації 
потребували підтримки в 

переналаштуванні робочого 

процесу в онлайн формат, що 

неможливо без використання 

діджитал-інструментів. Команда 

Legal IT Hub на початку 2020-го року 

провела дослідження потреб 

провайдерів правової допомоги у 

впровадженні технологічних 

рішень, в результаті якого було 

виявлено основні проблемні 
питання переходу на віддалений 

режим роботи. 

 

У відповідь на ці проблеми команда проаналізувала сучасні рішення для 

віддаленої роботи, сформувала список корисних інструментів зі сфери 

інформаційних технологій для покращення роботи онлайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Спільно з Програмою Pro Bono Lab, міжнародною 

організацією PILnet та компанією AVAST створено 

збірник порад із кібербезпеки для організацій у період 

віддаленої роботи під час пандемії COVID-19. 

Проведено майстер-клас «Avodocs: швидка робота з 

юридичними документами без помилок», на якому 

розповідали про спрощення роботи з документами 

використовуючи шаблони документів. 

Проаналізовано G Suite for Nonprofits — набір 

інтегрованих додатків Google для роботи з даними, 

залучення донорів та волонтерів, просування своєї 
діяльності. 

Проведено дослідження особливостей переходу на 

електронний документообіг, у результаті якого 

сформовано порадник-інструкцію з оглядом 

інструментів. 

 

 

 

Переглянути матеріали: 

https://cutt.ly/1mWrnh6   
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Напрямок «Технологічні рішення» допомагає посилити діяльність організацій 

громадянського суспільства, державних установ та юридичного бізнесу 

шляхом налаштування процесів в діджитал.  

Це дозволяє ефективно розподіляти ресурси організаціям, пришвидшувати 

процеси, залучати більшу кількість учасників навчальних заходів тощо.   

Плани стосуються колаборації діяльності з іншими напрямками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Спільно з напрямком «Адвокація права» планується розробка 

онлайн-інструменту для вразливих до ВІЛ груп населення — 

анонімний канал у одному (або кількох) популярних 

месенджерах, де люди зможуть отримувати безоплатну 

правову допомогу. Такий Телеграм-канал передбачає 

можливість постійної оперативної комунікації представників 

вразливих категорій населення з юристами центрів Безоплатної 
правової допомоги. 

 

Розробка сайту для Club Justice - міжнародного майданчика 

міжсекторального обміну досвідом та кращих практик у сфері 
доступу до правосуддя.  

 

 

Розробка платформи дистанційного навчання для Української 
школи практичних знань із питань доступу до правосуддя. 

Потреба в розробці платформи дистанційного навчання 

виникла у зв’язку із наявністю великого обсягу навчальних 

матеріалів, розроблених організаціями-учасницями Школи. 

Водночас протягом 2020-го року значно зріс попит та 

актуальність онлайн-навчання. 

 

1 
2 

3 

Партнери: 

Міжнародний фонд “Відродження”,  

Координаційний центр з надання правової допомоги,  

Kyiv Legal Hackers,  

ГО “LinGo”,  

Експертний центр з прав людини,  

Єдиний портал державних послуг Дія. 
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АДВОКАЦІЯ ПРАВ 

 

Упередження та дискримінація представників вразливих до ВІЛ груп населення1 

спричиняє ситуацію, коли вони не можуть реалізувати свої права та 

скористатися державними сервісами та гарантіями на рівні з іншими. Це 

призводить до того, що суспільство та держава починають нехтувати правами 

цих людей. Їх можуть звільнити чи не прийняти на роботу тільки-но стало відомо 

про ВІЛ-позитивний статус, або ж через, те, що раніше вони працювали у сфері 
надання секс-послуг за винагороду. Жінкам, які проходять терапію від 

наркозалежності, можуть у лікарні не віддати новонароджену дитину. Людей, 

які отримують в лікарнях препарати замісної терапії, затримують поліцейські за 

незаконне зберігання наркотиків, або ж здійснюють необґрунтовані обшуки.       

Вразливі до ВІЛ групи населення мають обмежений доступ до правосуддя. Це 

стало більш явним під час пандемії коронавірусної інфекції, коли державні 
інституції та організації громадянського суспільства переформатували свою 

діяльність в онлайн. Якщо до початку карантину доступ до соціальних послуг 
для цих груп населення був обмеженим через дискримінацію та власні 
фінансові складнощі людей, то під час пандемії навіть такий обмежений доступ 

зник.  

Важливу роль у захисті та відновленні 
порушених прав відіграють надавачі 
правової допомоги — адвокати, 

юристи. 

Безоплатна вторинна правова 

допомога гарантується державою 

для соціально-вразливих груп 

населення.  

Вона полягає в захисті, складенні процесуальних документів, здійсненні 
представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами. Умови надання такої допомоги 

врегульовані Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Водночас 

вразливі до ВІЛ групи населення не визначені, як суб’єкти права на таку 

допомогу, а тому можуть претендувати на неї на загальних підставах 

(наприклад, як малозабезпечені особи, або ж люди з інвалідністю та інші). Це 

потребує збору документів, що підтверджують належність людини до тієї чи 

іншої категорії згідно з законом, і тому представники вразливих до ВІЛ груп 

населення відмовляються від вирішення своїх правових проблем, адже 

потрібно буде знову зіштовхнутися з упередженим ставленням працівників 

інших установ, що надають такі документи. Основним провайдером безоплатної 

 
1
  До груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ належать: 

1. Споживачі ін’єкційних наркотиків. 

2. Особи, які надають сексуальні послуги за винагороду. 

3. Чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками. 

4. Статеві партнери споживачів ін’єкційних наркотиків. 

5. Клієнти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду. 

6. Cтатеві партнери чоловіків, які практикують секс з чоловіками. 
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правової допомоги в Україні є Координаційний центр із надання правової 
допомоги та його територіальні відділення, а також адвокати, які співпрацюють 

із ними.  

Часто правові проблеми вразливих груп населення виникають або ж не можуть 

бути вирішені через дискримінацію, питання, спричинені їх станом здоров’я чи 

способом життя. Задля цього необхідно працювати над наданням адвокатам та 

юристам специфічних знань щодо проблематики вразливих груп населення. 

Формування єдиних підходів у наданні безоплатної правової допомоги 

вразливим до ВІЛ групам населення дасть можливість забезпечити високу 

якість наданих послуг, а також здійснювати регулярний моніторинг надання 

такої допомоги задля пошуку можливостей для покращення доступу до 

правосуддя ключовим вразливим до ВІЛ групам населення. Це дозволить 

убезпечити людей від будь-яких порушень прав людини та дасть їм можливість 

отримати послуги, гарантовані державою кожному жителю України. 

 

 

 

 

Зокрема, було розпочато формування міжрегіональної мережі правників, які 
мають достатні знання для надання безоплатної правової допомоги 

представникам уразливих до ВІЛ груп населення з урахуванням специфіки їхніх 

правових проблем. Ця робота складається з кількох взаємопов’язаних 

компонентів. 

Тривалий час Фундація спільно з Координаційним центром з надання правової 
допомоги розробляли концепцію менторства для адвокатів, які надають 

правову допомогу вразливим до ВІЛ групам населення та співпрацюють з 

територіальними підрозділами Координаційного центру (далі - центри БПД).  

Менторство передбачає, що адвокати зі знаннями, досвідом надання правової 
допомоги вразливим людям, надаватимуть поради менш досвідченим колегам 

щодо аспектів захисту вразливих до ВІЛ груп населення у кримінальних 

провадженнях, регулярно проводитимуть інформаційні та навчальні заходи для 

адвокатів та юристів з цієї тематики. 

Для того, щоби сформувати групу адвокатів, які надалі зможуть стати 

менторами, було розроблено модельну програму поглибленого навчання 

«Захист прав вразливих до ВІЛ груп населення в кримінальному процесі». За 

цією програмою в онлайн форматі було проведено навчання для 30 відібраних 

на конкурсній основі адвокатів-менторів (до цього подібне навчання щодо 

загальних аспектів захисту представників вразливих до ВІЛ груп населення у 

кримінальних провадженнях пройшли понад 120 адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу).  

Для сприяння захисту прав людини представників вразливих до ВІЛ груп 

населення Фундація спільно з партнерами створює умови для надання 

безоплатної правової допомоги таким групам населення на системному 

рівні. 
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Правові проблеми вразливих до ВІЛ груп населення знаходяться не лише у 

площині кримінального права. Низка правових питань стосуються цивільних та 

адміністративних правовідносин. Саме тому Фундація спільно з партнерами та 

адвокатами-тренерами розробила навчальну програму щодо аспектів надання 

правової допомоги представникам вразливих до ВІЛ груп населення у 

цивільних та адміністративних питаннях. Навчання за цією програмою пройшли 

127 юристів, які працюють у центрах БПД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглянути та завантажити 

Методичні рекомендації можна за QR-

кодом  

 

або за лінком: https://cutt.ly/fmQ0jJP 

 

 

 

 

  

Для забезпечення можливості здійснення регулярного навчання 

адвокатів та юристів центрів БПД планується адаптувати обидві 
навчальні програми у дистанційний курс. Цей курс складатиметься з 

відеоуроків, тестових завдань та питань для перевірки знань, а також 

допоміжних інформаційних та методичних матеріалів.  

 

З метою формування єдиних підходів у наданні безоплатної правової 
допомоги представникам вразливих до ВІЛ груп населення, Фундація за 

участі групи адвокатів, які є експертами у медичному праві, роботи з 

вразливими групами населення, потерпілими від домашнього 

насильства, захисті від дискримінації, за тісної співпраці з 

Координаційним центром з надання правової допомоги сформували 

методичні рекомендації.  

Цей документ вміщує рекомендації адвокатам та юристам щодо різних 

аспектів роботи з представниками вразливих до ВІЛ груп населення при 

здійсненні захисту у кримінальному процесі, наданні правової допомоги 

з питань цивільних та адміністративних правовідносин. 

 



 
27 

Одночасно з цим Фундація спільно з Координаційним центром з надання 

правової допомоги проаналізували можливості розширення доступу до 

безоплатної правової допомоги уразливим до ВІЛ групам населення. 

Результати продемонстрували, що найбільш ефективним є використання 

онлайн сервісів для надання консультацій та інформації з правових питань. 

Передбачається створити анонімний канал в одному (або кількох) популярних 

месенджерах, куди зможуть звернутися по допомогу представники вразливих 

до ВІЛ груп населення. Ця інформація надходитиме централізовано до 

Координаційного центру з надання правової допомоги та потім онлайн-система 

сама розподілятиме ці запити між підключеними до каналу центрами БПД. Після 

надходження запиту від клієнта до центру БПД, юристи, які пройдуть попереднє 

навчання, надаватимуть письмові консультації клієнтам. Ці відповіді клієнти 

зможуть отримати або на власну електронну пошту, або у тому ж каналі 
комунікації в месенджері. 

 

Плани: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Забезпечити можливість систематичного навчання адвокатів, 

які надають безоплатну правову допомогу, та юристів центрів із 

надання безоплатної вторинної правової через створення 

онлайн курсу «Надання БПД вразливим до ВІЛ групам 

населення» та підтримки діяльності групи адвокатів-менторів. 

 

Вивчити можливості стандартизації надання 

безоплатної правової допомоги вразливим до ВІЛ 

групам населення. 

 

Створення технічних інструментів для забезпечення 

можливості оперативно отримати якісну безоплатну правову 

допомогу (анонімні канали у популярних месенджерах) та 

поширення інформації про їх роботу серед представників 

вразливих до ВІЛ груп населення. До процесу інформування 

про нові можливості планується залучати партнерські НУО, що 

надають сервісні послуги представникам цих груп населення. 

1 

2 

3 
Партнери: 

БО «100 відсотків життя», МФ «Відродження», Координаційний центр 

із надання правової допомоги, Регіональний центр прав людини, 

Легалайф-Україна, БО «ВОНА», БО «ВОЛНА», мережа правових клубів 

«Pravokator», МБФ «Альянс громадського здоров’я», Українська 

Гельсінська спілка з прав людини. 
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Захист від дискримінації 
 

В Україні люди недостатньо обізнані про свої права й не часто звертаються по 

правову допомогу. Особливо, коли вони зазнали дискримінації та/або злочинів, 

вчинених із мотивів нетерпимості. Через це адвокати та юристи мають 

невисокий рівень знань та навичок для того, щоби представляти клієнтів у таких 

справах. Водночас розслідування злочинів, вчинених із мотивів нетерпимості, 
залишається в Україні малоефективним. На це впливає низка чинників, 

ключовим із яких є недосконалість Кримінального кодексу України та 

нерозуміння прокурорами та слідчими механізмів розслідування цих злочинів 

відповідно чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водночас задля підвищення ефективності розслідування правоохоронними 

органами злочинів нетерпимості, побудови адвокаційних кампаній із протидії 
таким злочинам, формування пропозицій вдосконалення законодавства, а 

також задля того, щоби розробка навчальних програм для сторін досудового 

розслідування та суду базувалася на верифікованих даних, Фундація провела 

дослідження практики розслідування таких злочинів правоохоронними 

органами. Дослідження полягало у глибинному аналізі зв’язків об’єктивних та 

суб’єктивних складових у понад 600 кримінальних правопорушеннях, що 

містили ознаки мотиву нетерпимості, та були скоєні за 2015-2020 рр.  

 

 

 

 

 

  

Для підвищення спроможності правничої спільноти ефективно реагувати на 

порушення прав та захищати клієнтів у справах про дискримінацію та/або 

злочини, вчинені з мотивів нетерпимості, а також задля підвищення 

ефективності розслідування таких злочинів правоохоронними органами, 

Фундація спільно з партнерами у 2020 році оновила практичний навчальний 

курс для адвокатів та юристів «Захист від дискримінації та злочинів на ґрунті 

ненависті» і провела навчання для 22 адвокатів із різних областей України.  

Завдяки цьому було збільшено міжрегіональну мережу експертів захисників 

від дискримінації та злочинів, вчинених із мотивів нетерпимості. Ця мережа 

адвокатів та юристів надає правову допомогу потерпілим у такій категорії 
справ. 

Було виявлено, що успіх розслідування таких злочинів залежить, у тому числі 
й від повноти складання заяви про скоєння правопорушення. Із 616 справ 4% 

були закриті на етапі досудового розслідування за відсутністю складу 

злочину. 

 



 
29 

Наступним кроком на шляху до подолання явища дискримінації, а також для 

підвищення ефективності практики розслідування злочинів нетерпимості стане 

робота міжрегіональної мережі адвокатів та юристів. Для цього планується 

розробити механізм роботи адвокатів над справами про злочини, вчинені з 

мотивів нетерпимості, у яких адвокати захищатимуть потерпілих та 

докладатимуть зусиль для доведення таких справ до стадії судового розгляду. 

Кожне кримінальне провадження про злочин, вчинений із мотивів 

нетерпимості, яке дійде до стадії судового розгляду, буде для України 

стратегічним, адже змінить практику застосування Кримінального кодексу 

України (зокрема, статей, якими передбачено відповідальність за злочини 

нетерпимості), яка наразі відсутня. 

 

 

 

Переглянути та завантажити Звіт за 

результатами дослідження 

практики розслідування злочинів, 

вчинених із мотивів нетерпимості в 

Україні можна за QR-кодом 

  

або завантажити за лінком звіт 

українською: https://cutt.ly/BmQ9rJs 

англійською: https://cutt.ly/DmQ9amt 

 

Плани: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здійснення регіональних обговорень із працівниками 

органів прокуратури та поліції щодо практики 

розслідування злочинів, вчинених із мотивів 

нетерпимості. 
 

Формування програми та проведення навчання 

прокурорів та працівників поліції щодо 

застосування механізмів розслідування злочинів, 

вчинених із мотивів нетерпимості. 
 

Адвокація змін до законодавства. 

1 

2 
3 

Партнери: 

Міжнародний фонд «Відродження», Freedom House Ukraine, Центр «Соціальна 

Дія», Адвокатське об’єднання «ПРОВЕ», Регіональний центр прав людини, Офіс 

Генерального прокурора, Національна поліція України, Конгрес національних 

громад України, ГО «Правозахисний ромський центр», МБФ «Чіріклі», 

Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ», Truth Hounds, Центр прав людини 

«ZMINA», Експертний центр із прав людини, ГО «Україна без тортур», Точка опори 

ЮА — NGO Fulcrum UA. 
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РОЗВИТОК 

ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ 
КРИМІНАЛЬНОЇ 
ЮСТИЦІЇ 
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Фундація спільно з партнерськими інституціями та організаціями працює над 

імплементацією міжнародних стандартів у діяльність установ у сфері 
кримінальної юстиції.  

Наші ініціативи: 

  

Custody Records 

Custody Records — система забезпечення безпеки затриманих та персоналу 

органів поліції, яка фіксує усі дії, які відбуваються із затриманими особами, в 

такий проміжок часу: з моменту фактичного затримання, до обрання судом 

запобіжного заходу і направлення особи до слідчого ізолятора або до 

звільнення особи з під варти. Це потрібно, щоб гарантувати безпечне 

перебування затриманих осіб під контролем поліції, забезпечивши можливість 

ефективно боротися зі злочинністю, не порушуючи при цьому права людини. 

Команда партнерів (Фундація, програма “Права людини та правосуддя” 

Міжнародного фонду “Відродження”, Експертний центр з прав людини) спільно 

з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією України та Офісом 

Генерального прокурора впроваджують комплексне рішення для обліку всіх дій 

щодо затриманих осіб - систему Custody Records.  

Що ми зробили у 2020? 

Фіналізували Технічне завдання із запровадження системи Custody Records у 

територіальних відділах поліції. Чому це було в пріоритеті для нас? Технічне 

завдання дає повне розуміння усіх складових Custody Records та дозволяє 

забезпечує базовий стандарт ведення єдиного електронного досьє про 

затриману особу. Таке досьє дозволяє убезпечити затриману людину від 

перебування в несанкціонованих місцях в несанкціонований час. Технічне 

завдання дозволяє побудувати чіткі процеси затримання, перевезення та 

реєстрації затриманого у відділі поліції та фіксації процесу самого затримання. 

Окрім того, технічне завдання включає вимоги до приміщень, у яких може 

перебувати затриманий, визначає чіткий алгоритм роботи із затриманими 

особами, а також закріплює необхідні для роботи компетенції та складові 
навчальної програми для інспекторів із дотримання прав людини.  Робота над 

цим документом передбачала глибоке залучення усіх інституцій, зокрема, 

Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України, Офісу 

Генерального прокурора, а також експертів партнерських організацій 

громадянського суспільства. 

Оскільки Національна поліція впроваджує систему Custody Records в усі 
відділки поліції та ІТТ, ми спільно з партнерами сформували модельну 

комплексну навчальну програму підготовки усіх, залучених до процесу 

затримання, осіб: патрульних, слідчих, працівників чергової частини районних 

відділів поліції, працівників ізоляторів тимчасового тримання, прокурорів 

(процесуальних керівників). Розуміючи потребу в забезпеченні стабільності 
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модельного курсу, почали створення дистанційного навчального курсу на 

основі модельної комплексної програми навчання. Дистанційний курс 

складатиметься з відеоуроків, допоміжних інформаційних та практичних 

матеріалів. 

Також за підтримки програми “Права людини та правосуддя” Міжнародного 

фонду “Відродження” системою електронної фіксації всіх дій щодо затриманих 

осіб було оснащено Ізолятор тимчасового тримання (ІТТ) №1 міста Харкова, 

районний відділ поліції Основ’янського району міста Харків, а також у 

Харківському національному університеті внутрішніх справ створено базу для 

підготовки офіцерів Custody Records. На даному етапі Фундація спільно з 

партнерами працюють над комунікаційними та адвокаційними заходами задля 

інфраструктурного устаткування районних відділів поліції Чернігівської області. 

 

Створення порядку взаємодії ізоляторів тимчасового тримання та 

закладів охорони здоров'я 

В роботі з Національною поліцією та партнерами у впровадженні Custody 

Records ми вийшли на величезну проблему, яка полягає в ненаданні або 

несвоєчасному наданні затриманим допомоги в невідкладних станах, які не 

є  екстреними (зубний біль, абстинентний синдром, загострення хронічних 

хвороб). Надання медичної допомоги в таких випадках - це “сіра зона”, яка на 

даний момент ніяк не врегульована законодавчо. Якщо узагальнити, то серед 

ключових проблем пріоритетні, озвучені поліцією: медична допомога 

затриманим надається тільки в екстрених випадках, огляди сімейного лікаря та 

допомогу лікарів-спеціалістів затримані не отримують, що в подальшому може 

спричинити суттєве погіршення стану. Лікарі вузькоспеціалізовані  не їдуть в 

ізолятор тимчасового тримання, бо не отримують за це коштів. Сімейні лікарі 
також не надають допомогу, бо не укладено з ними декларацію, вони не 

мотивовані працювати. Є проблеми і з виявленням COVID-19: затриманих не 

тестують в місцях несвободи, часто це випливає в самоізоляцію однієї зміни 

поліцейських за іншою - аж до цілковитої зупинки роботи, наприклад, ізолятора 

тимчасового тримання. Це у «супровід» до можливості, що людина з 

невиявленим  COVID заразить співкамерників. 

 Ми вирішили ініціювати міжвідомчу робочу групу для адвокації прийняття 

порядку взаємодії медичних закладів та органів поліції, де утримуються 

затримані особи. У групу увійшли представники та представниці Управління 

дотримання прав людини Національної поліції України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Національної служби здоров’я України, Центру громадського 

здоров’я, Офісу Генерального прокурора України, Експертного центру з  прав 

людини. На даний момент група вийшла на спільне бачення порядку надання 

медичної допомоги та працює над драфтом змін до законодавства, які потрібно 

буде прийняти для того, щоб вчасне надання якісної медичної допомоги людям, 

які перебувають під контролем поліції, стало врегульованою державою 

практикою.  
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Дослідження практики використання запобіжних заходів   

На початку пандемії COVID-19 ми були занепокоєні тим, що величезна кількість 

затриманих продовжували отримувати запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою навіть за незначні порушення, незважаючи на те, що перебування в місці 
несвободи ставило під загрозу їх життя і здоров’я. Фундація ініціювала 

експертні дискусії з Офісом Генерального прокурора України та Експертним 

центром з прав людини, разом  ми вийшли на потребу дослідити практику 

обрання та застосування запобіжних заходів затриманим в Україні.  

Ми виходили з гіпотези про те, що прокурори мають сталу практику 

використання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою як 

пріоритетного для всіх, і ця практика не змінюється в умовах переповненості 
місць несвободи. Ми цю практику хотіли б змінити, однак для того, щоб мати 

можливість якось вплинути, ми мали перевірити цю гіпотезу, а також мали 

з’ясувати причини, чому прокурори не мотивовані розглядати альтернативні 
триманню під вартою запобіжні заходи і як зробити ефективною практику 

використання альтернативних запобіжних заходів. Ми провели фокус-групи з 

прокурорами, адвокатами та кабінетне дослідження використання 

альтернативних триманню під вартою запобіжних заходів. На даний момент 
дослідження ще триває.  

 

Just Standards 

Також Фундація за підтримки Європейського Союзу та 

Міжнародного Фонду «Відродження» в межах 

грантового компоненту проєкту EU4USociety 

долучилася до процесу організації діяльності групи 

експертів - розробників Стандартів досудового 

розслідування. В рамках цієї діяльності командою 

фундації розроблено мобільний додаток "Just 

Standards", який діє на платформах iOs та Android. 

 

Стандарти — це практичний інструмент, розрахований на слідчих (детективів), 

прокурорів, слідчих суддів та суддів. В них закладено збалансований та 

обґрунтований підхід до застосування КПК, що одночасно враховує потребу в 

ефективному досудовому розслідуванні та необхідність забезпечувати права 

людини. Також, задля поліпшення взаємодії слідчого (детектива) і прокурора, 

та належного функціонування інституту слідчого судді, — в них проведено 

чіткий розподіл ролей та функцій цих професійних учасників кримінального 

провадження. Водночас зміст Стандартів є «живою матерією», яку можуть 

змінювати ваші коментарі та пропозиції, що підкріплені аргументами. У 

мобільному додатку цими функціями можна користуватися зручно. 

Фундація тримає руку на пульсі кращих практик забезпечення доступу до 

справедливості і правосуддя. 
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Партнери:  

Управління дотримання прав людини Національної поліції України, Міністерство 

охорони здоров’я України, Національна служба здоров’я України, Центр 

громадського здоров’я, Офіс Генерального прокурора України, Експертний 

центру з  прав людини.  

Завантажити мобільний додаток: 

За підтримки: 
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