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Ми закінчуємо цей рік із великою надією 

на зміни. Громадянське суспільство, 

здається, починає прокидатися в Україні, а 

пересічний громадянин починає виходити зі 

своєї шкарлупи. Хочеться вірити у те, що 

такого роду оновлення не буде лише 

поверхневим, формальним, а матиме під 

собою і глибинні рефлексії. 

 

Важливим аспектом, про який не можна 

забувати за будь-яких обставин є рівність 

українців. Усіх. Тих, у кого є особливі 

потреби, людей, які виходять за 

стандартизований архетип «норми», тощо. 

Європейські цінності ‒ це перш за все 

повага до прав і свобод іншого. І про це не 

можна забувати. 

 

ГПО «Права людини» цього року нарешті 

включилася у активну роботу. Ми 

долучилися, а також самі реалізували три 

проекти на тему безбар’єрності в Україні. І 

хочемо підкреслити ‒ усі бар’єри лише в 

наших головах. Коли урядовці, бізнесмени, 

викладачі, працівники сфери 

обслуговування ‒ усі зрозуміють, що 

маломобільні групи населення не повинні 

відчувати себе другосортними, тоді можемо 

говорити про рівність. За це ж боремося?  

 

І поборемо.  

Віталій Дроботун 

 

 

 

 

 
 

Голова Правління – 

Дроботун Віталій 

Михайлович 

 

 Київська державна 

академія водного 

транспорту  ім. 

гетьмана П. 

Конашевича-

Сагайдачного, 

спеціальність «Облік 

і аудиту» 

 Академія адвокатури 

України, 

спеціальність 

«Правознавство» 

 

Член Громадської ради 

при Київській обласній 

державній адміністрації 
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 ГО «Правозахисна організація «Права людини» заснована  у 

листопаді 2011 року. Ми спеціалізуємося на захисті прав і свобод 

людини. 

 

Наші пріоритетні напрямки діяльності: 

 захист прав людей з інвалідністю; 

 захист прав соціально незахищених громадян (малозабезпечених 

осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, людей 

похилого віку, біженців, внутрішньо переміщених осіб в ході анексії 

Криму і військового конфлікту на Донбасі, ветеранів війни, в тому 

числі учасників АТО); 

 боротьба з корупцією у галузі державних закупівель на місцевому, 

регіональному та державному рівні; 

 проекти, спрямовані на поліпшення якості послуг, що надаються 

органами місцевого самоврядування та органами державної влади 

населенню. 

 

Інші напрямки роботи: 

 розвиток України як правової держави; 

 встановлення верховенства закону в суспільстві; 

 нагляд за забезпеченням прав і свобод громадян; 

 досягнення рівності в Україні; 

 здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної 

влади. 

 

 Одним з головних завдань ГПО «Права людини» є підвищення 

самосвідомості людей з інвалідністю в сфері захисту їхніх прав. Ми 

намагаємось популяризувати в суспільстві і безпосередньо в середовищі 

людей з обмеженими фізичними можливостями основні положення 

Конвенції про права людей з інвалідністю. 

 

 
 

Що таке ГПО «Права людини»?



 

5 

 

 Голова Правління 
Дроботун Віталій Михайлович 
Народився 28 вересня 1983 р. у місті Києві 

Освіта – вища економічна і вища юридична 

Член Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації 

 Заступник Голови Правління 
Пчолкін Віталій Володимирович 
Народився 20 липня 1988 р. у смт. Баришівка (Київська обл.) 

Освіта – вища економічна. Спеціаліст з IT та WEB – технологій 

Експерт з архітектурної доступності та універсального дизайну 

Організатор Таборів активної реабілітації в рамках діяльності ВГО 

“Група активної реабілітації” 

Провідний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення 

Національної Асамблеї інвалідів України 

 

 Заступник Голови Правління 
Бенковський Євгеній Валерійович 
Народився 16 лютого 1991р. у місті Черкаси 

Освіта – вища технічна. Спеціаліст з IT та WEB – технологій 

Сфера діяльності – розробка та впровадження проектів 

 Журналіст, редактор 
Патра Світлана Миколаївна 
Народилася 24 жовтня 1981 року на Миколаївщині 

З 1986 року проживає у Баришівському р-ні на Київщині 

Освіта – вища, журналіст. Закінчила Університет “Україна”, 

спеціальність “Видавнича справа та редагування” 

Працівник Імідж-центру Університету “Україна” 

 

 Прес-секретар 
Малинка Володимир Євгенійович 
Народився 4 вересня 1992 р. у Києві 

Освіта – вища. Закiнчив Інститут журналістики КНУ ім. Тараса 

Шевченка, спеціальність – журналістика Друга вища – за напрямком 

політології 

Експерт соціальних комунікацій 

Наша команда
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 Експерт в сфері державних закупівель 
Григор’єва Наталiя Вiкторiвна 
Народилася 24 червня 1987 р. у місті Радомишль (Житомирська 

область) 

Освіта – вища юридична. Закiнчила Академію адвокатури України 

Фахiвець відділу прийому інформації веб-порталу 

редакцii IБ «Вiсник державних закупiвель» 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник проектів та програм 
Зубарський Сергій Васильович 
Народився 25 квітня 1980 року 

Освіта – вища, Закінчив історичний факультет 

Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова 

 Психолог 
Борисенко Тетяна Володимирівна 
Народилася 3 квітня 1992 р. у Броварах (Київська область) 

Освіта – вища фінансова, друга вища за напрямом практична 

психологія та соціальна робота 

 Юрист 
Самсонюк Іван Анатолійович 
Народився 28 квітня 1992 р. у Києві 

Освіта – вища юридична. Аспірант університету 

Економіки та Права «КРОК» 

 Юрист 
Клочанка Лариса Іванівна 
Народилася 27 січня 1980 р. 

Освіта – вища педагогічна та юридична 

Закiнчила Академію адвокатури України 

 Помічник юриста 
Набок Олександр Миколайович 
Народився 20 жовтня 1994 р. у Києві 

Навчається у «Національному авіаційному університеті» за 

спеціальністю Правознавство 
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Програма розвитку ООН 

 
 Агентство США з міжнародного розвитку  

 

 

КП «Київський 

метрополітен» 

 
Центр безоплатної правової  

допомоги 

 

 
Київська обласна 

державна адміністрація 

Громадська організація 

«Правда» 

 
 

ТОВ «NextGIS» 

 

 

 
 

ГО «Для спільної справи» 

 
Київське інвестиційне 

агенство 

 
Комітет виборців України 

 
 

Група активної 

реабілітації 

 

 

 

Наші партнери
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Реалізація проекту відбувалась у партнерстві з Благодійним фондом 

«Прометей» та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 

 

 

 

 

Майже у всіх країнах світу, в останні роки, ведеться велика і дорога робота по 

адаптації середовища проживання до можливостей фізично ослаблених осіб. До них 

відносяться: інваліди різних нозологічних груп, особи похилого віку, вагітні, діти 

дошкільного віку, дорослі з дітьми на руках або в колясках, хворі-хроніки, травмовані 

з обмеженням рухливості і т.п. Стан безбар'єрного середовища будь-якої держави в 

повній мірі необхідно для забезпечення самостійного способу життя людей з 

інвалідністю і в розвинених країнах є іміджевим напрямком національної політики, 

оскільки безпосередньо показує відношення і турботу влади про найуразливіших 

шарах свого суспільства. 

Україні, після розпаду СРСР, дісталася фактично недоступна для інвалідів 

інфраструктура, оскільки підхід до інвалідної тематики в соціалістичному суспільстві 

був кардинально інший, спрямований на надання багатосторонньої допомоги, а не на 

стимуляцію самостійного способу життя людей з обмеженими фізичними 

можливостями. 

Сучасна Україна вважається одним з слабо розвинених держав у сфері створення 

доступної архітектурного середовища, з практично недоступною інфраструктурою, 

особливо в населених пунктах зі старим житловим фондом і сільських місцевостях. Те, 

Проекти у 2013-му

І.  

Доступна 

Україна  

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ 
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що в Україні тільки починає впроваджуватися і оформлюватись на законодавчому 

рівні, в Європі давно вже стало нормою. У багатьох розвинених державах люди з 

інвалідністю безперешкодно пересуваються вулицями, їздять на міському транспорті 

(який оснащений підйомниками), на метро (на кожній станції є ліфти), відвідують 

музеї, кафе і магазини. Доріжки для в'їзду людей з інвалідністю існують в будь-якому 

супермаркеті. А якщо магазин багатоповерховий, то для відвідувачів з обмеженими 

можливостями встановлюються спеціальні підйомники або ліфти, так що люди з 

інвалідністю не відчувають себе хворими або недієздатними, яким його вважають у 

нас. Тільки у Відні, де проживає 600 тис. осіб, встановлено 2 тис. підйомників. 

Принципово інша ситуація у нас, де міське середовище абсолютно не пристосоване 

для людей з інвалідністю. Наші люди на колясках без сторонньої допомоги не можуть 

навіть вийти з власного будинку, подолати не обладнаний підйомником сходовий 

проліт, перейти через дорогу або відвідати перукарню ‒ всюди на їхньому шляху 

будуть зустрічатися непрохідні бар'єри у вигляді сходів і бортиків. Що ж говорити про 

магазини? Якщо люди з інвалідністю не можуть самостійно вийти з дому, чи зможуть 

вони потрапити в магазини? Відповідь однозначна ‒ ні. Торговці при облаштуванні 

своїх магазинів, не передбачають, що їх клієнтами можуть бути люди з обмеженими 

фізичними можливостями. Не спостерігається і жорсткої державної політики щодо 

забезпечення безперешкодного доступу в будівлі, так само як і при створенні 

безбар'єрного міського середовища в цілому. Зважаючи на все це, величезну роль у 

формуванні безбар'єрного середовища в Україні зобов'язані зіграти громадські 

організації та об'єднання. Саме громадські структури та їхні лідери, стали першими 

ініціаторами розв'язання проблеми та внесли перший внесок у початок процесів 

формування доступного і рівного суспільства, для всіх людей, у тому числі людей з 

інвалідністю, як невід'ємної частини цього суспільства. 

 

 

 

 

 

 

Отримавши підтримку від МФВ, соціально-значущий проект «Доступна Україна» 

створив цикл публікацій на порталі ГУРТ, з метою актуалізації проблеми створення 

безбар'єрного середовища на території всіх регіонів України. 

Своїми публікаціями ми хочемо привернути увагу громадських організацій до даної 

проблеми, налагодити міжрегіональну взаємодію, створити злагоджену структуру 

громадського контролю. Основним нашим завданням є не критика, а творення і 

допомога у формуванні національної та регіональних політик у сфері створення 

безбар'єрного середовища України. 

Основна діяльність за проектом: 

КОРОТКИЙ ОПИС 
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-  проведення комплексного моніторингу архітектурної доступності державної та 

суспільної інфраструктури 25 обласних центрів України. Складання альтернативного 

звіту про реалізацію 9 ст. «Доступність» КПІ ООН. 

- ініціація і розробка законодавчих ініціатив спрямованих на підняття ефективності 

державної політики у сфері захисту прав людей з інвалідністю, а зокрема ‒ права на 

вільний доступ і переміщення. 

- організація та проведення офіційних зустрічей з вищим керівництвом країни з метою 

надання звіту про проведення моніторингу, а так само презентації та подальшого 

лобіюванні розроблених громадських ініціатив з адаптації ЗУ до законодавства ЄС, 

задекларованих в основних статтях КПІ ООН. 
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Деталі на http://socinfo.net.ua/ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

СУДИ  

ІІ. 

Доступність та 

рівність в м. Києві  

 

ІІІ. 

Моніторинг судів в 

м. Києві 

 

АДМІНІСТРАЦІЇ  

ПОЛІКЛІНІКИ  
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ЛІКАРНІ 

РАГСи 

ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ 

ПРОКУРАТУРА 
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У 2013 році правова допомога юристами 

організації надавалася шляхом: 

- Особистого прийому громадян у спеціальних 

центрах в м. Києві; 

- Консультування громадян телефоном у 

відповідних центрах та завдяки «гарячій лінії»; 

- Надання консультацій через інформаційний 

портал http://prava-lyudyny.org/  

Всього в 2013 році було зафіксовано 1457 звернень 

громадян до організації за безоплатною правовою допомогою 

В ході її надання юристи ГПО «Права людини» 

підготували громадянам 123 документів. Серед них: 

 

- 45 позовних заяв до судів; 

- 29 запитів на інформацію до органів влади і 

місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій; 

- 39 скарги на рішення, дії\бездіяльність 

посадових осіб органів влади та 

самоврядування;  

- 10 заяв в окремому провадженні та інших 

документів. 

 

 

Основними категоріями населення, яким надавалась юридична допомога були: 

малозабезпечені громадяни, інваліди війни і збройних сил України, ветерани та інваліди 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, члени українського товариства глухих 

(УТОГ), члени  українського товариства допомоги та сприяння інвалідам з порушенням 

опорно-рухового апарату, тощо.   

Надання безоплатної правової 

допомоги

28%

60%

12%

Форми звернень 
громадян за 
правовими 

консультаціями та 
допомогою

Поштою, через Інтернет

Телефоном

Особисто

http://prava-lyudyny.org/
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Надійшло:  76 790,00 

Добровільні пожертви: 76 790,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Витрачено 76 768,81 

З\п 39 666,97 

Податки  17 038,35 

Оренда 14 000,00 

Зв’язок 533,00 

Поточні 2 020,45 

Відрядження 1 669,40 

Меблі 1 160,04 

Послуги банку 533,00 

Ор.абон.скриньки 147,60 

 

 

 

Фінанси за 2013-й

НАДХОДЖЕННЯ 

ВИТРАТИ 
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http://prava-lyudyny.org/ 

 

+38 (044) 361-39-35 

 

info@prava-lyudyny.org 

 

+38 (093) 985-71-63 

malynka@prava-

lyudyny.org 
 

http://prava-

lyudyny.org/help-us/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зв'язок з нами

Сайт ГПО «Права 

людини»: 

Зателефонувати: 

 

СТАТИ 

ВОЛОНТЕРОМ: 

Написати e-mail: 

Ми у соціальних 

мережах: 

Для ЗМІ: 

http://prava-lyudyny.org/
mailto:info@prava-lyudyny.org
mailto:malynka@prava-lyudyny.org
mailto:malynka@prava-lyudyny.org
http://prava-lyudyny.org/help-us/
http://prava-lyudyny.org/help-us/
https://vk.com/pravaludini
https://www.youtube.com/channel/UC8Jb5owJdmepuZfVpsVm88A
https://plus.google.com/+PravalyudynyOrgua/posts
https://www.facebook.com/PravaLudini
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