
ЗВІТ  

про діяльність Чернігівського громадського комітету захисту прав людини за 2018 рік 

 

Цього року нам виповниться вже 20 років. Тому цього року Чернігівський громадський 

комітет захисту прав людини продовжив традицію річного звітування і презентує публічний 

річний звіт . 

 

Отже, Чернігівський громадський комітет захисту прав людини (ЧГКЗПЛ) є неполітичною, 

неурядовою, некомерційною, незалежною громадською організацією. Організація заснована в 

1999 році. 

 

Метою діяльності організації є захист громадянських, політичних, соціальних, економічних та 

інших прав і свобод людини. 

 

Як і кожна поважна організація, маємо свою місію, яка полягає в тому, щоб забезпечувати 

дієву правову допомогу і впливати на владні органи через навчання, просвіту, адвокаційні 

кампанії та партнерство, щоб кожна людина, незалежно від походження або соціального 

статусу була впевнена, що її права і людська гідність будуть захищені 

 

Громадський комітет веде різнобічну громадську правозахисну діяльність, є співзасновником 

провідних таких всеукраїнських організацій, як: Всеукраїнської коаліції з надання правової 

допомоги, Української фундації правової допомоги, Української Гельсінкської спілки з прав 

людини, Мережі правового розвитку, Освітнього будинку з прав людини тощо. У цілому цю 

діяльність можна розділити на наступні напрямки: 

 

Посилення правових можливостей, надання безоплатної правової допомоги громадянам  

  

На базі організації постійно працює Чернігівський офіс Мережі правового розвитку. Юристи 

надають безкоштовну правову допомогу громадянам, чиї громадянські, соціально-економічні, 

політичні права були порушені або в яких виникають труднощі з реалізацією своїх прав, в 

тому числі з питань звернення до Європейського суду з прав людини. Особлива увага 

приділяється роботі з внутрішньо переміщеними особами, військовослужбовцями та членами 

їх сімей, військовополоненими. 

Так, в 2018 році юристами офісу було надано більш ніж 900 консультацій мешканцям 

Чернігівської області. Окрім того, здійснюються і виїзди в громади області для надання 

консультацій місцевим жителям 

                  
 

Окрім надання безоплатної правової допомоги мешканцям області, представниками Комітету 

здійснюється робота з представниками територіальних громад, органів виконавчої влади, 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) щодо 

налагодження дієвої взаємодії між системою вторинної та первинної безоплатної правової 

допомоги  на рівні Чернігівської області через посилення співпраці між місцевими центрами 

БВПД, НУО, органами виконавчої влади та місцевими громадами. 



 

В рамках участі в Мережі правового розвитку ЧГКЗПЛ продовжує підтримувати тісне 

співробітництво з іншими партнерами Мережі, що вже лягло в ідеї подання нових 

правозахисних проектів з охопленням декількох регіонів України. 

Особливе місце в роботі приймальні приділяється стажуванню студентів юридичних 

факультетів ВНЗ. 

 

Безпекові ініціативи 

 

Впровадження принципів Community Poliсing. Проведення інформаційних заходів 

(обговорень, робочих зустрічей, форумів, стратегічних сесій тощо) із залученням 

представників правоохоронних органів, депутатів Чернігівської міської ради та громадських 

активістів щодо визначення безпекових питань та шляхи їх вирішення. 

Діяльність зі створення безпечного середовища в навчальних закладах, протидія 

насильницькій поведінки та проявам буллінгу. Впровадження Шкільних служб порозуміння в 

школах міста Чернігова задля вирішення конфліктів мирним шляхом. 

Інформаційна кампанія в рамках запровадження інституту «Сусідська варта», як підходу у 

підвищенні рівня безпеки будинку через активізацію сусідів та налагодження співпраці з 

поліцією та місцевою владою. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг дотримання прав людини в громадах 

 

Моніторинг здійснено за методологією Місцевого кодексу дотримання прав людини в 3-х 

пілотних громадах Чернігівської області – в м. Чернігів, а також Носівській міській та 

Михайло-Коцюбинській селищній об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Додатково 

експерти надали свої рекомендації та пропозиції, які дозволять досягти більш позитивних змін 

у місцевій політиці заради покращення практики щодо захисту прав людини. 

 

    



 

Оцінювання проводилося на основі 9-ти розділів: безпека громади, навколишнє природне 

середовище, охорона здоров’я, гідний рівень життя, освіта та культурний розвиток, соціальний 

захист для вразливих категорій, праця та умови її реалізації, право на інформацію та добре 

врядування. Фахівці аналізували сайти громад, проводили інтерв’ю та експерименти. В 

результаті моніторингу видано 3 моніторингових звіти та проведено громадське обговорення 

результатів. 

 

Захист прав внутрішньо переміщених осіб 

 

Чернігівський громадський комітет захисту прав людини з 2014 року надає юридичну 

підтримку внутрішньо переміщеним особам в місті і регіоні. Організація являється партнером 

Данської ради у справах біженців, тісно співпрацює з міжнародними організаціями, органами 

державної влади, місцевими і національними громадськими і благодійними організаціями. 

До правозахисників переселенці звертаються з різних питань, не тільки юридичного, але й 

соціального, гуманітарного характеру. Серед актуальних на сьогодні проблем, з якими 

стикаються внутрішньо переміщені особи, є питання інтеграції, отримання житла, оформлення 

і припинення соціальних виплат, пенсій. Так всього за 2018 рік було надано більш ніж 800 

консультацій для внутрішньо-переміщених осіб. Окремою роботою у цьому напрямку є 

співпраця з державними установами та органами місцевого самоврядування. 

                
 

Протидія торгівлі людьми та нелегальній міграції 

 

Одним з важливих напрямків діяльності ЧГКЗПЛ є протидія торгівлі людьми. 

Наша організація має тривалий досвід роботи в напрямку запобігання торгівлі людьми, 

протидії незаконній міграції та трудовій експлуатації. Це – ідентифікація, здійснення 

реінтеграційної допомоги, надання правової та консультативної допомоги, досвід 

превентивної роботи в сфері протидії торгівлі людьми, реалізації більш ніж 15 проектів у сфері 

протидії торгівлі людьми,  протидії незаконній міграції, захисту прав мігрантів в Чернігівській 

області та Україні. Налагоджена взаємодія з правоохоронними органами, міжнародними, 

державними, громадськими організаціями, Міністерством соціальної політики України. 

      
Окрім того, в 2018 році проведено моніторинг виконання обласної та районних програм з 

протидії торгівлі людьми та надано рекомендації Чернігівській ОДА. 



   
В рамках цього напрямку постійно проводиться навчання представників органів місцевого 

самоврядування, виконавчої влади, громадських організацій, центрів безоплатної правової 

допомоги. 

   
Окремим напрямком є інформування населення про проблему та привернення уваги 

громадськості до цієї проблеми. Так, щороку 30 липня, 18 жовтня та 02 грудня до Днів 

боротьби з торгівлею людьми відбуваються інформаційно-просвітницькі кампанії для 

населення області з залученням органів влади та місцевого самоврядування, волонтерів та 

мешканців міста.  

   
 

    
 



Протидія катуванням та жорстокому поводженню, реалізація Національного 

превентивного механізму (НПМ) 

 

На цьому перелік напрямків діяльності організації не вичерпується. Комітетом ведеться маса 

іншої роботи, спрямованої на активний захист прав людини і розвиток України як країни 

стабільної демократії. 

 

 
 

Комітетом за час свого існування реалізовано понад 50 проектів та програм за підтримки 

міжнародних донорів, зокрема Європейської Комісії, Міжнародного фонду „Відродження”, 

Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), Норвезького Гельсінського комітету, 

Нідерландського Гельсінського комітету, Американської асоціації юристів (ABA/ROLI), 

Швейцарського фонду співробітництва, Мережі громадянської дії проекту UCAN, УВКБ 

ООН, Посольства США в Україні, проекту USAID «Гідна Україна», Міжнародної організації 

з міграції, Програми розвитку ООН в Україні, Канадського фонду підтримки місцевих 

ініціатив, проекту USAID «Правова країна», проекту USAID «Справедливе правосуддя», 

проекту USAID «Нове правосуддя», Національного фонду підтримки демократії (NED), 

Даньскої Ради у справах біженців, тощо. 

 

Ми знаходимось -  вул. Гонча 57/1, м. Чернігів, 14000 

Тел/ факс: (0462) 675-281 

«Гаряча» лінія правової допомоги: (0462) 612-532 

E-mail: protection.ua@ gmail.com  

Веб-сайт: www.protection.org.ua  

ЧГКЗПЛ на фейсбуці: http://www.facebook.com/Chernihiv.Human.Rights.Committee  
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