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 У цьому році в нас було справді багато амбітних 

цілей, які ми змогли реалізувати. «Права людини» 

закінчили проект «Стоп корупція!», яким, разом з 

партнерами, ми хотіли привернути увагу до 

недоступності багатьох аптек в Україні для 

маломобільних груп населення.  

   Згодом ми разом із компанією NEXTGIS та за 

підтримки USAID реалізовували проект «Метро 

для всіх». Перевіряли станції київського метро на 

предмет їхньої доступності, а також – створили 

мобільні додатки завдяки яким люди з 

інвалідністю можуть вирахувати оптимальний для 

пересування містом маршрут. 

   Далі ми вирішили проаналізувати амбулаторії 

Києва на доступність та, на жаль, цифри нас 

прикро здивували – лише 36% закладів є 

доступними.  

   У жовтні ми також проаналізували програми 

партій, які брали участь у місцевих виборах. 

Хотіли дізнатися, скільки з них взагалі звернули 

увагу на бар’єрність столиці. Аналіз показав, що з 

13 досліджуваних партій лише 5 прагнули робити 

місто безбар’єрним.  

   І, нарешті, ми почали реалізацію великого 

проекту «Правова допомога внутрішньо 

переміщеним особам Київської області». Вдячні 

Програмі розвитку ООН і Уряду Японії, які 

повірили в нас і підтримали. У рамках цієї 

ініціативи вже надається первинна і вторинна 

допомога вимушеним переселенцям у 12 містах 

Київщини.  Крім того, запускаємо серію тренінгів 

«Знай права. Шукай роботу. Організовуй бізнес», 

які повинні показати людям, що після переїзду не 

лише є втрати, але й відкривається багато 

можливостей.   

   Попереду ще багато справ! І ми раді, що їх так 

багато. Будемо сумлінно працювати, щоб наша 

діяльність була цікавою для вас та надкорисною. 

 

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»?
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 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” 

 

 Менеджер із зв’язків з громадськістю 
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  

 

 

 
Головне територіальне 

управління юстиції у 

Київській області 

 
Національна асамблея 

інвалідів України 

 
Київська обласна державна 

адміністрація 

 
КП «Київський 

метрополітен» 

 
Центр безоплатної правової  

допомоги 

 

 

 
ГО «Для спільної справи» 

Громадська організація 

«Правда» 

 
 

ТОВ «NextGIS» 

 

 

 

 
Група активної 

реабілітації 

 
Київське інвестиційне агентство 

 
Комітет виборців України 

 

 

 

Наші партнери
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Реалізація проекту відбувалась у партнерстві з Громадською організацією 

«Європейська асоціація з прав інвалідів» 
 

 

 

 

 

 

Запланований захід Реалізований захід 

 1. Проведення моніторингу аптек на  

виконання умов ліцензування Одеська 

область 

1.Проведено моніторинг 800 аптек та 

аптечних пунктів в Одеській області.  

2. Проведення моніторингу аптек на  

виконання умов ліцензування в  місті 

Миколаїв 

2. Проведено моніторинг 236 аптек та 

аптечних пунктів в місті Миколаєві. 

3 Проведення моніторингу аптек на  

виконання умов ліцензування місті Києві 

3 Проведено моніторинг 1008 аптек та 

аптечних пунктів в місті 

4. Занесення результатів моніторингу сайт 

"Socio", на якому є можливість виставити 

фотографії порушень 

4.Занесенно 1763 аптеки на сайт "Socio".  

5. Складання звіту по результатам 

проведених моніторингів 

5. Звіт складено  

6. Проведення громадської 

антикорупційної експертизи Наказу МОЗ 

№723 

6.Антикорупційна експертиза проведена 

7. Звернення до Прокуратури трьох  міст 

за фактом виявлених порушень видачі 

ліцензій 

7. За 673 фактами виявлених порушень 

було направлено заяви до прокуратури  

Проекти у 2015-му

І.  
Стоп 

корупція! 

 

 
ЗАПЛАНОВАНО - РЕАЛІЗОВАНО 
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8. Листування з територіальними 

підрозділами Державної служби України з 

лікарських засобів за виявленими 

порушеннями 

8. За 789 фактами виявлених порушень 

було направлено заяви до 

територіальних підрозділів Державної 

служби України з лікарських засобів  

9.Створення соціального відео та його 

поширення, виступив телевізійних 

соціальних програмах  

Відео створено та поширено. Проведені 

виступи в телевізійних програмах 

10.Проведення круглого столу в місті 

Одеса за підсумками моніторингу 

виконання аптечними закладами 

ліцензійних умов 

Круглий стіл проведено. 

11. Проведення круглого столу в місті 

Миколаїв за підсумками моніторингу 

виконання аптечними закладами 

ліцензійних умов 

Круглий стіл проведено. 

12. Проведення круглого столу в місті 

Київ за підсумками моніторингу 

виконання аптечними закладами 

ліцензійних умов 

Круглий стіл проведено. 

13. Проведення круглого столу з 

обговорення проекту змін нормативних 

актів  

Круглий стіл проведено. 

14. Проведення  прес-конференції за 

підсумками проекту 

Прес-конференцію проведено  

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведено моніторинг 800 аптек та аптечних пунктів в Одеській області протягом 

серпня-вересня 2014року на предмет їх відповідності пункту 3.5.7. Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених Наказом МОЗ № 723 від 

31.10.2011, а саме «створити необхідні умови для доступності  осіб  з  обмеженими  

фізичними можливостями до аптек». Виявлено 413 аптечних закладів, які не є 

доступними для осіб  з  обмеженими  фізичними можливостями.  

2. Проведено моніторинг 236 аптек та аптечних пунктів в місті Миколаїв протягом 

серпня 2014 року на предмет їх відповідності пункту 3.5.7. Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених Наказом МОЗ № 723 від 

31.10.2011, а саме «створити необхідні умови для доступності  осіб  з  обмеженими  

фізичними можливостями до аптек». Виявлено 104 аптечних закладів, які не є 

доступними для осіб  з  обмеженими  фізичними можливостями. 

ОПИС ПРОЕКТУ 
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3. Проведено моніторинг 1008  аптек та аптечних пунктів в місті Київ протягом вересня 

– жовтня 2014 року на предмет їх відповідності пункту 3.5.7. Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених Наказом МОЗ № 723 від 

31.10.2011, а саме «створити необхідні умови для доступності  осіб  з  обмеженими  

фізичними можливостями до аптек». Виявлено 413 аптечних закладів,  які не є 

доступними для осіб  з  обмеженими  фізичними можливостями.  

4. Загалом занесенні  1763 аптеки на сайт "Socio" ( http://socinfo.net.ua/ ) 

5. За підсумками моніторингу аптечних закладів в м. Києва , м. Миколаєва та Одеській 

області складено звіт. Загалом виявлено 918 аптечних закладів де не створено умови 

доступності або створенні лише номінально, з порушенням норм, що не робить їх 

доступними. 

6. Проведено громадську антикорупційну експертизу Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами, затверджених Наказом МОЗ № 723 від 31.10.2011, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції 01.12.2011 за № 1420/20518. З метою визначити 

прогалини, які дозволяють свавільно інтерпретувати норми пункту 3.5.7. Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової 

та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, особливо щодо «створення доступності 

для людей з обмеженими  фізичними можливостями, таким чином сприяючи 

корупційним діям при видачі ліцензій. Що підтверджується звітом за підсумками 

моніторингу, коли половина аптечних закладів не створила умови доступності, проте 

отримали ліцензії на торгівлю. За підсумками експертизи складено експертний 

висновок. 

7. Жовтень 2014 – лютий  2015 років було направлено заяви до прокуратур м. Києва, м. 

Миколаєва, м. Одеси та Одеської області за 673 фактами виявлених порушень, для 

вжиття заходів щодо перевірки щодо видачі ліцензій аптечним закладам, які де факто 

не виконали ліцензійні умови. Проте в зв’язку зі зміною законодавства Про прокуратуру 

вона втратила функції нагляду, і частину звернень перенаправила до територіальних 

підрозділів Державної служби України з лікарських засобів. 

8. Жовтень 2014 – березень 2015 років  за 789 фактами виявлених порушень були 

направлені листи до територіальних підрозділів Державної служби України з 

лікарських засобів, в м. Києві, Миколаївській та Одеській областях, щодо порушень 

ліцензійних умов окремими аптеками. З метою їх перевірки та зобов’язання усунення 

порушень. 

9. Створено соціальне відео та його поширено на телеканалі «Соціальна країна», ТВ 

канал  «ГРАД», ОГТРК у м. Миколаїв , ТРК «Март»,ТК «Николаев» інтернет ресурсі 

http://socinfo.net.ua/
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«YouTube», сайтах партнерів Організації, відбулися виступи представників Організації 

на телеканалі  «ICTV» (http://prava-lyudyny.org/news/org/464-fakty-ictv-pro-proekt-stop-

koruptsiia.html)  , телеканалі «Соціальна країна»  (http://www.socio.org.ua/ru/o-

dostupnosti-aptek-dlya-invalidov-v-teleefire-rasskazal-rukovoditel-proekta-stop-korrupciya-

vital-0) , 

(https://www.youtube.com/watch?list=PLpgi4Q1xvmVeCGSTb_T2azYJVuEQuYVPw&v=

2HXMZQuDVT4 ) , https://www.youtube.com/watch?v=t6pj3yIxflo  

10. Проведення круглого столу в місті Миколаїв за підсумками моніторингу виконання 

аптечними закладами ліцензійних умов. (http://nikolaev-city.net/13710/v-nikolaeve-apteki-

sdelayut-dostupnymi-dlya-malomobilnyh-lyudey ) 

,http://region.diklz.gov.ua/control/myk/uk/publish/article/698423;jsessionid=3340F4626965

E96C40A67ECB827E1E31 , http://nikvesti.com/news/public/67001  

11. Проведено круглий стіл в місті Одеса за підсумками моніторингу виконання 

аптечними закладами ліцензійних умов. http://socio.org.ua/ru/vgo-evropeyskaya-

associaciya-prav-invalidov-aktivno-prinimaet-uchastie-v-processah-sozdaniya 

12. Проведено круглий стіл в місті Київ за підсумками моніторингу виконання 

аптечними закладами ліцензійних умов. (http://prava-lyudyny.org/news/org/478-kruhlyi-

stil-z-predstavnykam-ihs.html) 

13.Підготовлено та поширено проект змін до наказу МОЗ № 723 від 31.10.2011, які 

унеможливлюють корупційну складову при видачі ліцензій аптекам. Проведено 

круглий стіл в місті Київ з обговорення проекту змін нормативних актів. (http://prava-

lyudyny.org/news/org/482-bezbar-ierne-seredovyshche-dlia-osib-z-invalidnistiu-v-ukraini-

iak-vyrishyty-tsiu-problemu.html). Проект змін направлено до Кабінету міністрів, 

Міністерства охорони здоров’я, Державної лікарської служби України. 

14. Проведено  прес-конференцію за підсумками проекту в Інформаційному 

агентстві "Інтерфакс-Україна" (http://prava-lyudyny.org/news/org/481-na-

nedobrosovisnykh-vlasnykiv-aptek-chekaiut-sudovi-pozovy.html),                         

(http://www.ukrinform.ua/ukr/news/gromadski_organizatsiii_suditimutsya_z_aptekami_ne_

oblashtovanimi_dlya_dostupu_invalidiv_2041341) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://prava-lyudyny.org/news/org/464-fakty-ictv-pro-proekt-stop-koruptsiia.html
http://prava-lyudyny.org/news/org/464-fakty-ictv-pro-proekt-stop-koruptsiia.html
http://www.socio.org.ua/ru/o-dostupnosti-aptek-dlya-invalidov-v-teleefire-rasskazal-rukovoditel-proekta-stop-korrupciya-vital-0
http://www.socio.org.ua/ru/o-dostupnosti-aptek-dlya-invalidov-v-teleefire-rasskazal-rukovoditel-proekta-stop-korrupciya-vital-0
http://www.socio.org.ua/ru/o-dostupnosti-aptek-dlya-invalidov-v-teleefire-rasskazal-rukovoditel-proekta-stop-korrupciya-vital-0
https://www.youtube.com/watch?list=PLpgi4Q1xvmVeCGSTb_T2azYJVuEQuYVPw&v=2HXMZQuDVT4
https://www.youtube.com/watch?list=PLpgi4Q1xvmVeCGSTb_T2azYJVuEQuYVPw&v=2HXMZQuDVT4
https://www.youtube.com/watch?v=t6pj3yIxflo
http://nikolaev-city.net/13710/v-nikolaeve-apteki-sdelayut-dostupnymi-dlya-malomobilnyh-lyudey
http://nikolaev-city.net/13710/v-nikolaeve-apteki-sdelayut-dostupnymi-dlya-malomobilnyh-lyudey
http://region.diklz.gov.ua/control/myk/uk/publish/article/698423;jsessionid=3340F4626965E96C40A67ECB827E1E31
http://region.diklz.gov.ua/control/myk/uk/publish/article/698423;jsessionid=3340F4626965E96C40A67ECB827E1E31
http://nikvesti.com/news/public/67001
http://socio.org.ua/ru/vgo-evropeyskaya-associaciya-prav-invalidov-aktivno-prinimaet-uchastie-v-processah-sozdaniya
http://socio.org.ua/ru/vgo-evropeyskaya-associaciya-prav-invalidov-aktivno-prinimaet-uchastie-v-processah-sozdaniya
http://prava-lyudyny.org/news/org/478-kruhlyi-stil-z-predstavnykam-ihs.html
http://prava-lyudyny.org/news/org/478-kruhlyi-stil-z-predstavnykam-ihs.html
http://prava-lyudyny.org/news/org/482-bezbar-ierne-seredovyshche-dlia-osib-z-invalidnistiu-v-ukraini-iak-vyrishyty-tsiu-problemu.html
http://prava-lyudyny.org/news/org/482-bezbar-ierne-seredovyshche-dlia-osib-z-invalidnistiu-v-ukraini-iak-vyrishyty-tsiu-problemu.html
http://prava-lyudyny.org/news/org/482-bezbar-ierne-seredovyshche-dlia-osib-z-invalidnistiu-v-ukraini-iak-vyrishyty-tsiu-problemu.html
http://prava-lyudyny.org/news/org/481-na-nedobrosovisnykh-vlasnykiv-aptek-chekaiut-sudovi-pozovy.html
http://prava-lyudyny.org/news/org/481-na-nedobrosovisnykh-vlasnykiv-aptek-chekaiut-sudovi-pozovy.html
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/gromadski_organizatsiii_suditimutsya_z_aptekami_ne_oblashtovanimi_dlya_dostupu_invalidiv_2041341
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/gromadski_organizatsiii_suditimutsya_z_aptekami_ne_oblashtovanimi_dlya_dostupu_invalidiv_2041341
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Проект реалізовується у партнерстві з NEXTGIS та за сприяння Київського 

інвестиційного агентства і Київського метрополітену. 
 

 

Чим ми займаємося: 

 Збираємо дані про елементи інфраструктури та географії метрополітену. 

 Готуємо аналітичні матеріали та займаємося візуалізацією даних. 

 Створюємо інформаційні сервіси та додатки, які допомагають краще 

орієнтуватися в метро. 

 Досліджуємо досвід метрополітенів світу і розповідаємо про нього в нашому 

блозі. 

Для кого? 

Наша робота може бути корисною і цікавою всім, хто користується метрополітеном. 

Наразі, особливу увагу ми приділяємо потребам маломобільних груп населення – людей 

з інвалідністю, батьків з дитячими колясками, літніх людей, пасажирів, які 

подорожують з габаритною валізою тощо. Незабаром з’являться сервіси і для 

пересічних користувачів. 

Навіщо? 

Ми хочемо, щоб користуватися метро стало зручніше. Для цього потрібно знати, 

наприклад, який вихід у місто найближчий до пункту призначення, або як туди краще 

доїхати з важкою валізою. Також, зібрані нами дані можуть використовуватися при 

обговоренні та прийнятті рішень про поліпшення доступності та навігації в 

метрополітені. 

Хочете допомогти? 

ІІ.  
Метро для 

всіх 
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Успіх нашого проекту в кожному конкретному місті значною мірою залежить від того, 

чи готові мешканці цього міста розвивати і підтримувати його. Нам постійно потрібна 

допомога зі збором і оновленням даних. Будь ласка, зв’яжіться з нами, і ми розповімо, 

як ви можете долучитися до участі в проекті. Якщо ви вже знаєте, чим конкретно хотіли 

б зайнятися, це теж чудово, ми будемо раді почути вашу ідею і обговорити можливі 

варіанти співпраці. 

Детальніше про проект ви можете дізнатися на сайті: http://metro4all.org/uk/ 

 

 

1. http://pressorgcom/news?id=164085 

2. http://kievvlast.com.ua/news/v_stolichnoj_podzemke_prezentovali_udobnoe_mobilnoe_

prilozhenie_metro_dlja_vsehhtml 

3. http://bin.ua/news/regional/capital/173515-v-kievskom-metropolitene-poyavilas-html 

4. http://kiev.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/262285-kak-eto-ustroeno-

Vgorode-protestyroval-novoe-mobylnoe-prylozhenye-dlia-passazhyrov-metro 

5. http://news.bigmir.net/capital/911509-V-kievskom-metro-pojavilas–novaja-mobil-naja-

navigacija 

6. http://un.ua/rus/article/html 

7. http://kiev.segodnya.ua/ktransport/v-metro-poyavilas-novaya-mobilnaya-navigaciya-

html 

8. http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%

D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0

%BD%D1%81%D1%8B/573876/%D0%92_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%

D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%

BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%

D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C

_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D

0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B

2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

9. http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21948:v-kieve-

razrabotali-mobilnoe-prilojenie-dlya-passajirov-metro&catid=236:obshestvoekonomika 

10. http://news.finance.ua/ru/news/-/353146/v-metro-poyavilas-novaya-mobilnaya-

navigatsiya 

11. http://gigamir.net/money/pub1852391 

12. http://news.eizvestia.com/news_kiev/full/124-v-kieve-razrabotali-mobilnoe-prilozhenie-

dlya-passazhirov-metro 

ЗМІ ПРО ПРОЕКТ 

http://metro4all.org/uk/
http://pressorg24.com/news?id=164085
http://kievvlast.com.ua/news/v_stolichnoj_podzemke_prezentovali_udobnoe_mobilnoe_prilozhenie_metro_dlja_vseh27488.html
http://kievvlast.com.ua/news/v_stolichnoj_podzemke_prezentovali_udobnoe_mobilnoe_prilozhenie_metro_dlja_vseh27488.html
http://bin.ua/news/regional/capital/173515-v-kievskom-metropolitene-poyavilas-novaya.html
http://kiev.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/262285-kak-eto-ustroeno-Vgorode-protestyroval-novoe-mobylnoe-prylozhenye-dlia-passazhyrov-metro
http://kiev.vgorode.ua/news/transport_y_ynfrastruktura/262285-kak-eto-ustroeno-Vgorode-protestyroval-novoe-mobylnoe-prylozhenye-dlia-passazhyrov-metro
http://news.bigmir.net/capital/911509-V-kievskom-metro-pojavilas--novaja-mobil-naja-navigacija
http://news.bigmir.net/capital/911509-V-kievskom-metro-pojavilas--novaja-mobil-naja-navigacija
http://un.ua/rus/article/584013.html
http://kiev.segodnya.ua/ktransport/v-metro-poyavilas-novaya-mobilnaya-navigaciya-626195.html
http://kiev.segodnya.ua/ktransport/v-metro-poyavilas-novaya-mobilnaya-navigaciya-626195.html
http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/573876/%D0%92_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/573876/%D0%92_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/573876/%D0%92_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/573876/%D0%92_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/573876/%D0%92_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/573876/%D0%92_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/573876/%D0%92_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/573876/%D0%92_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://news.siteua.org/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/573876/%D0%92_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21948:v-kieve-razrabotali-mobilnoe-prilojenie-dlya-passajirov-metro&catid=236:obshestvoekonomika
http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21948:v-kieve-razrabotali-mobilnoe-prilojenie-dlya-passajirov-metro&catid=236:obshestvoekonomika
http://news.finance.ua/ru/news/-/353146/v-metro-poyavilas-novaya-mobilnaya-navigatsiya
http://news.finance.ua/ru/news/-/353146/v-metro-poyavilas-novaya-mobilnaya-navigatsiya
http://gigamir.net/money/pub1852391
http://news.eizvestia.com/news_kiev/full/124-v-kieve-razrabotali-mobilnoe-prilozhenie-dlya-passazhirov-metro
http://news.eizvestia.com/news_kiev/full/124-v-kieve-razrabotali-mobilnoe-prilozhenie-dlya-passazhirov-metro
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13. http://www.unn.com.ua/uk/news/1476067-u-stolichnomu-metropoliteni-prezentuvali-

mobilniy-dodatok-metro-dlya-vsikh 

14. http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4686/art/1435175492.html 
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За даними проекту «Моніторинг доступності закладів охорони здоров’я у Києві» 

лише 36% амбулаторій Києва можна назвати доступними. Так, за підрахунками 

Громадської правозахисної організації «Права людини» 43 заклади загальної 

практики-сімейної медицини є взагалі недоступними для людей з інвалідністю, а 

28 – частково доступними. Всього було досліджено 112 амбулаторій. 

Поняття, якими користувались спеціалісти організації: недоступні амбулаторії - мають 

грубі порушення норм ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і 

споруд для маломобільних груп населення», які унеможливлюють доступ до об’єкту, 

насамперед людям, які пересуваються на інвалідному візку; частково доступні - мають 

незначні порушення норм ДБН В.2.2-17:2006. 

Громадською організацією також були створені індивідуальні анкети для кожного 

об’єкта, де відображено характеристики порушень архітектурної доступності. З огляду 

на зібрані дані ГПО «Права людини» звернулася до Міністерства охорони здоров’я та 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (далі –Департамент КМДА) з проханнями: 

1. Провести перевірку по виявленню Амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини м. Києва, що надають первину медичну допомогу, які є недоступними для 

людей з інвалідністю. 

2. Видати відповідне доручення з вимогою усунути виявлені порушення                              

умов доступності для маломобільних груп населення до Амбулаторій в м. Києві, 

призначити відповідальну особу та встановити строк для усунення порушень. 

У своїй відповіді заступник Міністра охорони здоров’я Ігор Перегінець усі питання по 

доступності закладів охорони здоров’я комунальної власності м. Києва попросив 

адресувати до КМДА. В свою чергу, відповіді на запити ГПО «Права людини» від  

Департаменту КМДА так і не надійшло (хоча минув вже не один місяць з моменту 

ІІІ.  
Моніторинг 

доступності 

закладів охорони 

здоров’я у Києві 
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надсилання запиту).  Складається враження, що Департамент КМДА ігнорує проблеми 

маломобільних груп населення.  

Про такого ж роду бездіяльність відомства також розповідають у інших громадських 

організаціях, які займаються питанням людей з інвалідністю.  

Маємо надію, що мовчання Департаменту КМДА є лише прикрим непорозумінням, а не 

цілеспрямованою політикою адміністрації у порушуваному ГПО «Права людини» 

питанні.  

 

 

Громадська правозахисна організація «Права людини» проводила моніторинг, 

мотивуючись Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», 

Конвенцією ООН про права інвалідів, Указом Президента України  № 1228/2007 «Про 

додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності 

осіб з обмеженими фізичними можливостями», Рішенням Київської міської ради № 

625/1489 від 11 червня 2015 року. 

 

 

У 2011 році відповідно до закону України № 3612 від 07.07.2011 року «Про порядок 

проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, 

Донецькій областях та місті Києві», місто Київ стало одним із пілотних регіонів з 

реформування системи охорони здоров’я, а саме впровадження інституту сімейних 

лікарів. На 2014 рік в м. Києві було відкрито більше ста амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини. Декларованою метою реформи було фізично наблизити медичні 

послуг до місця проживання пацієнта. 

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини має надавати первинну медичну 

допомогу, а саме надання консультації,  проведення діагностики та лікування 

найбільш  поширених   хвороб,   травм,  отруєнь, 

патологічних,   фізіологічних   (під   час   вагітності)   станів, здійснення 

профілактичних  заходів;  направлення  відповідно  до медичних показань 

пацієнта,  який не потребує  екстреної  медичної допомоги, для надання 

йому  спеціалізованої  або високоспеціалізованої медичної   допомоги; надання 

невідкладної  медичної  допомоги в разі гострого розладу фізичного чи 

психічного  здоров’я  пацієнта,  який  не  потребує  екстреної, спеціалізованої або 

високоспеціалізованої медичної допомоги. 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 

ОПИС ПРОБЛЕМИ 
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Проте впровадження реформи відбулося без достатньої організаційної 

підготовки,  амбулаторії сімейної медицини часто відкривалися в приміщеннях,  які не 

відповідають державним будівельним нормам (ДБН) для закладів охорони здоров’я 

щодо безперешкодного доступу до них людей з інвалідністю та інших мало мобільних 

груп населення. Таким чином, недобросовісні чиновники створили штучні бар’єри для 

отримання необхідної медичної  допомоги маломобільній категорії пацієнтів. 
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 Ми з великими труднощами здобували програми 13-ти партій (чи їхніх кандидатів), з якими 

вони йдуть на місцеві вибори у місті Києві.  

 Ми проаналізували тексти на предмет згадок у них інтересів маломобільних груп населення та 

людей з інвалідністю. 

Хто такі маломобільні групи населення? 

Маломобільні групи населення (МГН) ‒ це люди, що відчувають труднощі при самостійному 

пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До мало-

мобільних груп населення тут віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні 

жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо. Згідно ДБНВ.2.2-17:2006 

Статистика 
 У Києві 152 701* людей з інвалідністю. 

 15 006 мають І групу інвалідності. 

 Більшість з них не має можливості безперешкодно їздити навіть в метро. 

*станом на 01.01.2015 

Аналіз програмних документів 
Блок Петра Порошенка «Солідарність»  

 На основі програми В. Кличка. Більше в партії з нами ніякими програмами не 

поділились. На сайті територіального осередку також програма відсутня. 

В. Кличко переконаний: «Київ стане найкращим містом країни для гармонійного розвитку 

особистості, з інфраструктурою, зорієнтованою на людину та родину, містом великої громади, де 

кожен відчуває себе вільним громадянином». Ще він «прагне бачити Київ комфортним містом для 

життя». І ще ‒ «зручним». Також планується розвиток міської цільової програми «Турбота. 

Назустріч киянам», проте в ній йдеться здебільшого про компенсації та матеріальну підтримку. 

Крім того, В. Кличко хоче «поновити фінансування муніципальних програм соціального захисту 

громадян, зокрема: інвалідів, чорнобильців, багатодітних родин та пенсіонерів». 

А в пункті «Комфортне середовище для життя» йдеться про плани «сприяти перетворенню всього 

Києва на «безбар’єрне середовище» для людей з інвалідністю. Безбар’єрними мають стати робочі 

місця, освітні заклади, заклади культури, соціальної сфери, транспорт і вся міська інфраструктура». 

Українське об'єднання патріотів (УКРОП)  

 На основі «програми» для міста Києва з 5 слайдів, які були надіслані нам прес-

службою партії. 

УКРОП планує досягати конкретних результатів без конкретики. У слайдах, зрозуміло, знайти 

якийсь натяк на врахування інтересів маломобільних груп населення у Києві ‒ неможливо.  

ІV.  
Маломобільність 

VS Місцеві вибори 

у Києві 

(аналіз програм 

партій) 

http://kiev.klichko.org/program/
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Ми добрались до основної програми партії. Тут зазначається про «створення сприятливих умов для 

роботи волонтерських організацій щодо надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші 

вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів». А також чомусь у пункті «Охорона 

здоров’я», але все ж згадується безбарєрне середовище: «Соціальна медицина та профілактика 

здоров’я: держава бере на себе повноцінну турботу про громадян з обмеженими можливостями, 

включаючи їх соціалізацію та організацію безбар’єрного середовища». 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 

 У київському осередку партії нас запевнили, що єдиної програми дій для Києва у них 

немає. Кожен кандидат сам вирішує, що він буде покращувати, якщо стане депутатом 

місцевої ради чи мером. Ми зупинимося на програмі кандидата в мери від ВО «Батьківщина» 

‒ Володимира Бондаренка. 

Програма В. Бондаренка лаконічна. Маломобільні групи населення в ній не згадуються як і 

безбар’єрність. Загально йдеться про те, що «соціально-економічний розвиток міста буде будуватися 

з додержанням соціальних нормативів розвитку промисловості, охорони здоров’я…». Також 

«соціальний захист буде побудований на принципах пріоритетності для людей похилого віку, хворих 

та інвалідів, дітей, молоді, а також працівників установ освіти, культури, охорони здоров’я 

соціального захисту». 

Об’єднання «Самопоміч» 

 На основі програми передвиборчої програми команди «Самопомочі» у м. Києві. 

У програмі йдеться про «родинну інфраструктуру» і те, що «Самопоміч» відстоює європейський 

плановий підхід до формування соціальної політики, яка має бути спрямована на забезпечення 

комфортного життя у місті, а саме  встановлення соціальних стандартів — основи високого рівня 

якості життя киян. Згадали і про «політику соціального захисту», де поряд з «програмами 

реабілітації та ресоціалізації демобілізованих учасників АТО» згадується «розробка та реалізація 

програми створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та інших маломобільних груп населення». 

Радикальна партія Олега Ляшка 

 На основі програми осередку Радикальної партії Олега Ляшка у м. Києві. 

У програмі не йдеться про маломобільні групи населення взагалі. Якихось згадок про людей з 

інвалідністю теж немає. Але хочуть «захищати людей, поки владу не оновимо. Всеукраїнська мережа 

захисників прав людини боронитиме українців. Ми організуємо цільову грошову допомогу 

малозабезпеченим». 

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 

 На основі програми ВО «Свобода» на виборах місцевих рад 25 жовтня 2015 року. 

У програмі не йдеться про маломобільні групи населення взагалі. Якихось згадок про людей з 

інвалідністю теж немає. 

Опозиційний блок 

 На основі об’єднаної програми кандидата на посаду Київського міського голови та 

кандидатів в депутати Київради від «Опозиційного блоку». 

У програмі не йдеться про маломобільні групи населення взагалі, як і про безбар’єрність. Люди з 

інвалідністю ж згадуються лише у «роботи міської соціальної служби безкоштовної доставки 

продуктів і товарів першої необхідності для інвалідів та осіб з особливими потребами». Такого роду 

спрямування більше нагадує ізоляцію, ніж створення рівних умов. 

Громадянська позиція 

 На основі передвиборчої програми партії «Громадянська позиція» ‒ «Місто для 

кожного киянина». 

Дуже лаконічна програма. В ній також не йдеться про маломобільні групи населення взагалі, як і про 

безбар’єрність. 

Демократичний альянс 

http://kyiv.samopomich.ua/programme/
http://www.rpl-kiev.com.ua/?page_id=109
http://svoboda.org.ua/news/documents/00015575/
http://www.opposition.kiev.ua/uk-programme
http://www.opposition.kiev.ua/uk-programme
http://gp-kiev.com.ua/program/
http://gp-kiev.com.ua/program/
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 На основі програми партії «Демократичний альянс» на виборах місцевих рад 25 жовтня 2015 

року. 

У програмі окремим пунктом йдеться про безбар’єрність. «Демальянс» виступає «за поетапне 

створення безбар’єрного середовища в наших містах і пропонує: - розробити та впроваджувати 

систему поступової відмови від підземних переходів і перетворити на доступні ті, від яких наразі не 

можна відмовитися; - облаштувати наземні переходи пониженнями бордюрного каменю та 

маркувальними смугами, а місцеві проїзди влаштовувати в одному рівні з тротуаром (перешкоду 

долає автомобіль, а не пішохід); - облаштувати пандусами, що відповідають нормам доступності, 

публічні простори (вулиць, площ, парків, скверів тощо); - впровадити механізми контролю за 

дотриманням норм доступності та покарання за недотримання таких норм під час будівництва та 

реконструкції будівель і просторів (вулиць, площ, парків, скверів і т. ін.). Під час прийому нових 

об’єктів будівництва або ж після реконструкції будівель, площ, вулиць і транспортних розв’язок 

головний архітектор міста особисто тестуватиме їх на предмет доступності з дитячим візком, на 

інвалідній колясці та на велосипеді». 

Наш край 

 На основі загальної програми партії. «Наш край» проігнорував наші запити щодо 

програми, з якою його кандидати йдуть на вибори у Києві.  

У програмі не йдеться про маломобільні групи населення взагалі, як і про безбар’єрність. Проте 

«Наш край» переконує що буде «відстоювати і контролювати створення муніципальної системи 

моніторингу та вирішення проблем соціально незахищених, передусім пенсіонерів та інвалідів». А 

також запроваджувати «спеціальну муніципальну програму для додаткової адресної допомоги 

незахищеним (побутові проблеми, лікування, медикаменти, оздоровлення тощо)». 

Рух за реформи 

 На основі програми київських реформ С. Думчева. 

Безбар’єрне середовище йде окремим пунктом: «У Києві живе близько 200 тис. людей з особливими 

потребами. Точна кількість інвалідів, які проживають у столиці, чиновникам невідома. Для цих 

людей необхідно створювати інклюзивні школи і розробляти програми адаптації. При створенні 

транспортної та вуличної інфраструктури для людей з особливими потребами повинен бути 

реалізований принцип «комплексної доступності». Також обов'язковим є ведення жорсткого 

громадського контролю муніципальної політики у сфері адаптації людей з особливими потребами». 

Проте з цього тексту складається враження, що безбар’єрність потрібна лише людям з інвалідністю. 

Інші категорії маломобільних груп населення не згадуються. 

Відродження 

 У партії нас запевнили, що окремої програми для Києва немає та спрямували до 

основних документів організації. Проте у роздаткових матеріалах ми знайшли «основні 

програмні засади партії «Відродження» на місцевих виборах 2015 року у м. Києві. 

«Основні програмні засади», що складаються з 6 пунктів не згадують ні про маломобільні групи 

населення, ні про безбар’єрне середовище.  

Будемо сподіватися, що під «реконструкцією та облаштуванням центральних міських площ, парків і 

скверів» саме проблеми бар’єрності і були завуальовані (про що йдеться у загальній програмі). Проте 

у такому випадку постає питання: чому тільки площ, скверів і парків? У паперовому варіанті 

програма партії розширена. «Відродження» хоче надавати «належні умови реабілітації інвалідів і 

розвитку параолімпійського руху».  

Єдність 

 На основі загальної програми партії та роздаткових матеріалів у Києві. 

«Єдність» під егідою О. Омельченка у своїй загальній програмі не згадує про безбар’єрність та 

маломобільні групи населення. Однак йдеться про те, що «моральний аспект єдності соціальної 

справедливості ‒ у забезпеченні гідного людини рівня життя тим членам суспільства, які в силу 

об’єктивних причин ще чи вже не здатні до продуктивної праці - дітям, інвалідам, пенсіонерам тощо, 

на рівні мінімальних споживчих бюджетів. Бюджетні кошти мають спрямовуватись на допомогу тим, 

хто справді її потребує». 

http://dem-alliance.org/aims
http://dem-alliance.org/aims
http://nashkray.org/?page_id=1176
http://zareformy.org.ua/programm.html
http://vidrodzhennya.org.ua/category/program/
http://vidrodzhennya.org.ua/category/program/
http://yednist.org/about/programa
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Проте у «народних реформах» партії, які вміщені у роздаткових матеріалах «Єдності», зазначається 

про те, що О. Омельченко збирається «ліквідувати засилля МАФів, провести комплексний 

благоустрій столичних дворів, облаштувати безбар’єрне середовище для людей з особливими 

потребами». Також теж згадується міська програма «Турбота. Назустріч киянам», яка повинна 

«запрацювати на повну силу». 

Висновки 
 Як видно з вищенаведеної інформації, переважна більшість (8 з 13) аналізованих партій у 

своїх програмах навіть не замислюється про проблеми безбар’єрного середовища у Києві. Це показує 

нівелювання інтересів маломобільних груп населення та недостатню актуалізацію цієї проблеми у 

суспільстві. Крім того, ще раз підкреслює байдужість українського політикуму до специфічних 

проблем українських громадян.  

 Нагадуємо, що законодавча та нормативна бази, що регламентують вимоги створення 

безперешкодного доступу громадської та соціальної інфраструктури для людей з інвалідністю та 

МГН включає: 

 Конвенцію ООН про права інвалідів 

 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» 

 Закон України «Про соціальні послуги» 

 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

 Закон України «Про будівельні норми» 

 Закон України «Про архітектурну діяльність» 

 Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» 

 ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних 

груп населення» 

Прогресивним поняттям також є «універсальний дизайн», який охоплює такі критерії, як:  

1. рівноправність використання засобів та приміщень всіма категоріями користувачів, щоб 

додаткові, доступні пристосування не ставили окремих відвідувачів у гірше становище; 

2. гнучкість у вживанні, коли одним і тим же пристроєм могли б користуватися всі однаково 

легко; 

3. простоту, коли дія не вимагає додаткових навичок, досвіду, чи знань мови, а може 

здійснюватись на інтуїтивному рівні; 

4. сприйнятність інформації та сигналів, в тому числі незрячими, нечуючими чи людьми зі 

зниженим рівнем уваги, з інтелектуальними вадами; 

5. толерантність до помилок, коли випадкова чи ненавмисна дія не створить великої загрози; 

6. мінімальність зусилля, коли пристрій чи елемент середовища викликає мінімальну втому при 

тривалій дії, а також невелике одноразове зусилля; 

7. достатність розмірів і простору, включаючи місце для допоміжних засобів, якими 

користуються люди з особливими потребами, а також враховуючи зони досяжності, різні для 

різних людей. 
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Даний проект є дуже актуальним для Київської області, оскільки переміщені особи, в 

тому числі люди з інвалідністю та люди похилого віку (пенсіонери), які проживають в 

області часто мають проблеми із порушення їх соціальних та інших прав, що зумовлює 

потребу в представленні і захисті їх інтересів та в надані їм безкоштовної кваліфікованої 

правової допомоги. 

В Київській області за офіційними даними Департаменту соціального захисту 

населення Київської обласної державної адміністрації станом на 31.07.2015 року 

проживає 42 920 внутрішньо переміщених осіб, серед них 1614 осіб з інвалідністю, 15 

639 пенсіонерів, 9774 дітей, 17507 осіб працездатного віку та інші. 

Основне завдання проекту пов’язане з вирішенням соціальних та економічних проблем 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Київській області, а також у зміцненні 

механізмів їх адаптації для покращення їхнього життя в Київській області, шляхом 

надання їм безкоштовних юридичних консультацій та іншої правової допомоги, яка 

необхідна для їхнього захисту і дотримання основних прав людини. 

Тематична юридична інформація для вимушених переселенців: http://prava-

lyudyny.org/category/porady/porady-vymushenomu-pereselentsiu/ 

 

 

Проведено комплексну роботу з наданням правової допомоги ВПО, які проживають в 

Київській області. Під наданням правової допомоги ВПО, ми маємо на увазі такий 

перелік послуг юридичної допомоги: 1. надання консультацій щодо роз’яснення 

існуючого законодавства та нормативної бази щодо прав та свобод ВПО; 2. надання 

V.  
Правова допомога 

внутрішньо 

переміщеним 

особам Київської 

області 

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ 

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

http://prava-lyudyny.org/category/porady/porady-vymushenomu-pereselentsiu/
http://prava-lyudyny.org/category/porady/porady-vymushenomu-pereselentsiu/
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допомоги в отриманні необхідних документів (в тому числі, реєстрації як ВПО, 

клопотання на отримання соціальної допомоги, оновлення юридичних або особистих 

документів, тощо); 3. надання допомоги в складанні та подані заяв, скарг, та інших 

документів правового характеру; 4. надання правової підтримки у випадках порушення 

прав ВПО. Дана правова допомога буде надаватись шляхом: 

Відкрито громадські приймальні для надання безкоштовної юридичної допомоги в 12-

ти містах Київської області, де найбільше проживає ВПО, а саме в м. Вишгороді, м. 

Васильків, м. Біла Церква, м. Бориспіль, м. Бровари, м. Буча, смт. Бородянка, м. Ірпінь, 

м. Обухів, м. Переяслав-Хмельницький, смт. Макарів, м. Фастів, а також головна 

приймальня в місті Києві. 

Здійснено інформаційну підтримку ВПО щодо правових питань через онлайн-

підтримку, яка доступна для ВПО завдяки веб-сайтам http://prava-lyudyny.org та 

www.цбпд.org. 

Проведено комплексну роботу з надання вторинної правової допомоги ВПО, які 

проживають в Київській області, а саме здійснено представлення або захисту інтересів 

ВПО перед державними, правоохоронними, судовими органами. Підготовлень та 

подано судові позови проти органів, які системно порушують права ВПО в Київській 

області. 

Розповсюджено інформацію про права переміщених осіб і юридичних послуг, 

доступних в Київській області, шляхом створення та розповсюдження інформаційних 

буклетів. 
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Проведено 2 тренінги «Знай права. Шукай роботу. Організовуй бізнес», ще 10 

заплановано на 2016 рік.  

Два тренери-консультанти навчають вимушених переселенців ефективно шукати 

бажану роботу та консультують щодо законодавства про забезпечення праві і свобод 

внутрішньо переміщених осіб. Третій експерт роз'яснює усі тонкощі з реєстрації різного 

роду організацій в Україні, щоб ВПО могли розпочати свій бізнес, перенести його з 

окупованих територій або ж - створити свою громадську організацію. 

 

 

ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВПО 
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1. Видання “Gazeta.ua” – http://gazeta.ua/articles/life/_na-kiyivschini-dlya-

pereselenciv-vidkriyut-punkti-bezkoshtovnoyi-yurdopomogi/649384 

2. Радіо “Київ” – http://radio.kiev.fm/news/na-kiivscini-vidkriut-punkti-bezkoshtovnoi-

urdopomogi-38468 

3. Інтернет-видання “Newseek” – http://newseek.org/articles/224768 

4. Агенство новин “Харьков” – http://nahnews.org/363823-v-kievskoj-oblasti-

poyavyatsya-punkty-yurpomoshhi-pereselencam-iz-donbassa/ 

5. Новини Броварщини – http://www.news-brovary.org.ua/u-brovarah-vidkriyut-punkt-

bezkoshtovnoyi-yuridichnoyi-dopomogi-dlya-pereselentsiv/ 

6. Обухів.інфо – http://obukhiv.info/ 

7. Новини Ірпеня – http://irpen.net.ua/component/easyblog/entry/bezkoshtovna-

yuridichna-dopomoga-dlya-pereselentsiv-u-m-irpin?Itemid=101 

8. Офіційний сайт РДА міста Макарова (оголошення) – http://adm-

makariv.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4545:2015-11-11-

09-04-07&catid=2:2010-10-19-18-10-34&Itemid=16 

ЗМІ ПРО ПРОЕКТ 
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http://adm-makariv.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4545:2015-11-11-09-04-07&catid=2:2010-10-19-18-10-34&Itemid=16
http://adm-makariv.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4545:2015-11-11-09-04-07&catid=2:2010-10-19-18-10-34&Itemid=16
http://adm-makariv.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4545:2015-11-11-09-04-07&catid=2:2010-10-19-18-10-34&Itemid=16
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9. Ресурсний центр “ГУРТ” (Тренінг у м. 

Ірпінь): http://gurt.org.ua/news/trainings/29599/ 

10. Інтернет-видання “Громадський простір” (Тренінг у м. 

Ірпінь): http://www.prostir.ua/event/treninh-u-m-irpin-efektyvna-intehratsiya-dlya-

vnutrishno-peremischenyh-osib-prava-robota-pidpryjemnytstvo/ 

11. Інтеренет-видання “Правда Ірпеня” (Тренінг у м. 

Ірпінь) – http://zpi.com.ua/bezkoshtovnij-trening-dlya-pereselenciv/ 

12. Газета “Ірпінський вісник” – №45 

13. Оголошення (Тренінг у м. Ірпінь) 

–  http://bb.misto.su/?tc=09011&sp=1101&ii=65410 

14. Інтрнет-видання “BC-like.com” (м. Біла Церква) – http://bc-

like.com/news/2015/11/17/vdkrivsya-centr-bezkoshtovno-pravovo-dopomogi-

pereslencyam-u-m-bla-cerkva.html 

15. Газета “Зоря Приірпіння” – http://zora-irpin.info/v-irpeni-vidkrili-tsentr-

bezkoshtovnoyi-yuridichnoyi-dopomogi-dlya-pereselentsiv/ 

16. Інтрнет-видання “В Ірпіні” (Тренінг у м. Ірпінь) – http://xn--b1awfd3icb.xn--

j1amh/?p=3711 

17. Газета “Макарівські вісті” –  посилання. 

18. Інтеренет-портал “Слухи” (м. Біла Церква) 

– http://sluhi.com.ua/view_sluh.php?id=11475 

19. Оголошення на “OLX” – http://olx.ua/obyavlenie/bezkoshtovna-yuridichna-

dopomoga-dlya-vpo-u-kiv-IDgENom.html 

20. Інтернет-видання “TheBuchaCity” – http://thebuchacity.com.ua/news/bezkoshtovna-

yuridichna-dopomoga-dlya-pereselenc-v-u-buch 

21. Інформаційний портал м. Біла Церква – http://bila-tserkva.in.ua/city-bila-

tserkva/adverts/11-uslugi-i-deyatelnost/1047-bezkoshtovna-pravova-dopomoga- 

22. Сайт міста Буча – http://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151073504 

23. Інтернет-портал “Трибуна Бровари” – http://brovary.net.ua/aktualno/u-brovarah-

vidkryto-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-

osib/u-brovarah-vidkryto-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-dlya-vnutrishno-

peremishhenyh-osib/ 

24. Інформаційний сайт “ЮрЛіга” (про прес-конференцію) 

– http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/11/30/137764.htm 

25. Центр інформації про права людини (про прес-конференцію) 

– http://humanrights.org.ua/material/preskonferencija_khto_peremozhe_nedoliki_ukra

jinskogo_zakonodavstva_chi_prava_pereselenciv 

http://gurt.org.ua/news/trainings/29599/
http://www.prostir.ua/event/treninh-u-m-irpin-efektyvna-intehratsiya-dlya-vnutrishno-peremischenyh-osib-prava-robota-pidpryjemnytstvo/
http://www.prostir.ua/event/treninh-u-m-irpin-efektyvna-intehratsiya-dlya-vnutrishno-peremischenyh-osib-prava-robota-pidpryjemnytstvo/
http://zpi.com.ua/bezkoshtovnij-trening-dlya-pereselenciv/
http://imr.gov.ua/images/gazetapdf/45-2015_.pdf
http://bb.misto.su/?tc=09011&sp=1101&ii=65410
http://bc-like.com/news/2015/11/17/vdkrivsya-centr-bezkoshtovno-pravovo-dopomogi-pereslencyam-u-m-bla-cerkva.html
http://bc-like.com/news/2015/11/17/vdkrivsya-centr-bezkoshtovno-pravovo-dopomogi-pereslencyam-u-m-bla-cerkva.html
http://bc-like.com/news/2015/11/17/vdkrivsya-centr-bezkoshtovno-pravovo-dopomogi-pereslencyam-u-m-bla-cerkva.html
http://zora-irpin.info/v-irpeni-vidkrili-tsentr-bezkoshtovnoyi-yuridichnoyi-dopomogi-dlya-pereselentsiv/
http://zora-irpin.info/v-irpeni-vidkrili-tsentr-bezkoshtovnoyi-yuridichnoyi-dopomogi-dlya-pereselentsiv/
http://вірпіні.укр/?p=3711
http://вірпіні.укр/?p=3711
http://prava-lyudyny.org/wp-content/uploads/2015/11/Scan-002.pdf
http://sluhi.com.ua/view_sluh.php?id=11475
http://olx.ua/obyavlenie/bezkoshtovna-yuridichna-dopomoga-dlya-vpo-u-kiv-IDgENom.html
http://olx.ua/obyavlenie/bezkoshtovna-yuridichna-dopomoga-dlya-vpo-u-kiv-IDgENom.html
http://thebuchacity.com.ua/news/bezkoshtovna-yuridichna-dopomoga-dlya-pereselenc-v-u-buch
http://thebuchacity.com.ua/news/bezkoshtovna-yuridichna-dopomoga-dlya-pereselenc-v-u-buch
http://bila-tserkva.in.ua/city-bila-tserkva/adverts/11-uslugi-i-deyatelnost/1047-bezkoshtovna-pravova-dopomoga-
http://bila-tserkva.in.ua/city-bila-tserkva/adverts/11-uslugi-i-deyatelnost/1047-bezkoshtovna-pravova-dopomoga-
http://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151073504
http://brovary.net.ua/aktualno/u-brovarah-vidkryto-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/u-brovarah-vidkryto-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/
http://brovary.net.ua/aktualno/u-brovarah-vidkryto-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/u-brovarah-vidkryto-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/
http://brovary.net.ua/aktualno/u-brovarah-vidkryto-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/u-brovarah-vidkryto-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/
http://brovary.net.ua/aktualno/u-brovarah-vidkryto-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/u-brovarah-vidkryto-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-dlya-vnutrishno-peremishhenyh-osib/
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/11/30/137764.htm
http://humanrights.org.ua/material/preskonferencija_khto_peremozhe_nedoliki_ukrajinskogo_zakonodavstva_chi_prava_pereselenciv
http://humanrights.org.ua/material/preskonferencija_khto_peremozhe_nedoliki_ukrajinskogo_zakonodavstva_chi_prava_pereselenciv
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26. Інтернет-видання “Громадський простір” (про прес-

конференцію)  – http://www.prostir.ua/event/pres-konferentsiya-hto-peremozhe-

nedoliky-ukrajinskoho-zakonodavstva-chy-prava-pereselentsiv/ 

27. Інтернет-видання “Маєш право знати” (м. Бровари) – http://brovary.pravo-

znaty.org.ua/u-brovarah-zapratsyuvala-go-prava-lyudyny-yaka-dopomagatyme-

pereselentsyam-u-yurydychnyh-pytannyah/ 

28. Телеканал “ПравдаТУТ” (про проект та підписання Меморандуму про 

партнерство та співпрацю із Київською обласною державною адміністрацією) 

– https://www.youtube.com/watch?v=GSe7D6EsgvM 

29. Телеканал “Соціальна країна” (матеріал з прес-конференції) 

– https://www.youtube.com/watch?v=dnYwmYSNAkU 

30. Телеканал “Гамма” (матеріал з прес-конференції) 

– https://www.youtube.com/watch?v=M1wbZGwrQbE&feature=youtu.be 

31. Інформаційне агентство “Правда” (відео-трансляція) 

– https://www.youtube.com/watch?v=CGZeWP6SCYE 

32. Інтернет-видання “Громадський простір” (матеріал з прес-конференції) 

– http://www.prostir.ua/?news=my-bachymo-dyskryminatsiyu-ukrajinskyh-

hromadyan-yaki-narazi-postrazhdaly-vid-konfliktu-na-shodi-pravozahysnyky 

33. Інтернет-видання “Громадський простір” – http://www.prostir.ua/?news=na-

kyjivschyni-pokraschyly-dostup-vymushenym-pereselentsyam-do-bezoplatnoji-

pravovoji-dopomohy 

34. Ресурсний центр “ГУРТ” – http://gurt.org.ua/news/informator/30125/ 

35. Інтернет-видання “СоцПортал” – http://socportal.info/2015/12/09/bilya-kiyeva-

vidkrili-13-ofisiv-dlya-bizhentsiv-z-donbasu-i-krimu.html 

36. Офіційний сайт Бородянської райдержадміністрації 

– http://rdabr.gov.ua/component/content/article/3721-2015-12-03-05-11-22 

37. Громадсько-політична газета Бородянського району Київської області “Вперед” 

– посилання. 

38. Офіційний сайт РДА міста Макарова (Інформаційно-роз’яснювальний захід для 

військовослужбовців, учасників АТО) – http://adm-

makariv.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4643:2015-12-09-

08-26-22&catid=1:2010-09-26-18-32-11 

39. Інтернет-портал “Васильків.Today” – https://vasylkiv.today/news/bezkoshtovna-

dopomoha-dlya-pereselentsiv/ 

40. Київська державна регіональна телерадіокомпанія (сюжет з підписання 

меморандуму між ГПО “Права людини” та Головним територіальним 

управлінням у Київській області задля успішної реалізації проекту “Правова 

http://www.prostir.ua/event/pres-konferentsiya-hto-peremozhe-nedoliky-ukrajinskoho-zakonodavstva-chy-prava-pereselentsiv/
http://www.prostir.ua/event/pres-konferentsiya-hto-peremozhe-nedoliky-ukrajinskoho-zakonodavstva-chy-prava-pereselentsiv/
http://brovary.pravo-znaty.org.ua/u-brovarah-zapratsyuvala-go-prava-lyudyny-yaka-dopomagatyme-pereselentsyam-u-yurydychnyh-pytannyah/
http://brovary.pravo-znaty.org.ua/u-brovarah-zapratsyuvala-go-prava-lyudyny-yaka-dopomagatyme-pereselentsyam-u-yurydychnyh-pytannyah/
http://brovary.pravo-znaty.org.ua/u-brovarah-zapratsyuvala-go-prava-lyudyny-yaka-dopomagatyme-pereselentsyam-u-yurydychnyh-pytannyah/
https://www.youtube.com/watch?v=GSe7D6EsgvM
https://www.youtube.com/watch?v=dnYwmYSNAkU
https://www.youtube.com/watch?v=M1wbZGwrQbE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CGZeWP6SCYE
http://www.prostir.ua/?news=my-bachymo-dyskryminatsiyu-ukrajinskyh-hromadyan-yaki-narazi-postrazhdaly-vid-konfliktu-na-shodi-pravozahysnyky
http://www.prostir.ua/?news=my-bachymo-dyskryminatsiyu-ukrajinskyh-hromadyan-yaki-narazi-postrazhdaly-vid-konfliktu-na-shodi-pravozahysnyky
http://www.prostir.ua/?news=na-kyjivschyni-pokraschyly-dostup-vymushenym-pereselentsyam-do-bezoplatnoji-pravovoji-dopomohy
http://www.prostir.ua/?news=na-kyjivschyni-pokraschyly-dostup-vymushenym-pereselentsyam-do-bezoplatnoji-pravovoji-dopomohy
http://www.prostir.ua/?news=na-kyjivschyni-pokraschyly-dostup-vymushenym-pereselentsyam-do-bezoplatnoji-pravovoji-dopomohy
http://gurt.org.ua/news/informator/30125/
http://socportal.info/2015/12/09/bilya-kiyeva-vidkrili-13-ofisiv-dlya-bizhentsiv-z-donbasu-i-krimu.html
http://socportal.info/2015/12/09/bilya-kiyeva-vidkrili-13-ofisiv-dlya-bizhentsiv-z-donbasu-i-krimu.html
http://rdabr.gov.ua/component/content/article/3721-2015-12-03-05-11-22
http://prava-lyudyny.org/wp-content/uploads/2015/12/Borodyanka.Vpered.pdf
http://adm-makariv.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4643:2015-12-09-08-26-22&catid=1:2010-09-26-18-32-11
http://adm-makariv.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4643:2015-12-09-08-26-22&catid=1:2010-09-26-18-32-11
http://adm-makariv.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4643:2015-12-09-08-26-22&catid=1:2010-09-26-18-32-11
https://vasylkiv.today/news/bezkoshtovna-dopomoha-dlya-pereselentsiv/
https://vasylkiv.today/news/bezkoshtovna-dopomoha-dlya-pereselentsiv/
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допомога ВПО у Київській області”) 

– https://www.youtube.com/watch?v=Xc5fR1fwmyM 

41. Офіційний сайт Ірпінської міської ради (В Ірпені відкрили приймальню 

безкоштовної юридичної допомоги для переселенців) 

– http://imr.gov.ua/news/1381-v-irpeni-vidkrili-prijmalnyu-bezkoshtovnoji-

yuridichnoji-dopomogi-dlya-pereselentsiv 

42. Офіційний сайт Переяслав-Хмельницької міської ради (Безкоштовний тренінг 

для вимушених переселенців “Знай права. Шукай роботу. Організуй бізнес”) 

– http://phm.gov.ua/%5Bfield_sef_title-raw%5D-3340 

43. Інформаційна кампанія по підтримці громадських об’єднань, що працюють з 

ВПО «Разом – сила» (Безкоштовна правова допомога вимушеним переселенцям 

у Києві та Київській області) – http://repose.com.ua/vpo#2-1-опис 

44. Газета “Вісник Переяславщини” (Безкоштовний тренінг для вимушених 

переселенців) – http://visnik-press.com.ua/?p=46749 

45. Інтрнет-видання “BC-like.com” (м. Біла Церква, Безкоштовні тренінги для 

вимушених переселенців: “Знай права. Шукай роботу. Організовуй бізнес”) 

– http://www.bc-like.com/afisha/2015/12/15/bezkoshtovn-trenngi-dlya-vimushenih-

pereselencv-znay-prava-shukay-robotu-organzovuy-bznes.html 

46. Офіційний сайт Київської обласної державної адміністрації (В Ірпені відкрили 

приймальню безкоштовної юридичної допомоги для переселенців) 

– http://www.kyiv-

obl.gov.ua/news/article/bezkoshtovnu_prijmalnju_juridichnoji_dopomogi_dlja_perese

lentsiv_vidkrili_v_irpeni 

47. Інтернет-видання “Громадський простір” (Безкоштовні тренінги для вимушених 

переселенців “Знай права. Шукай роботу. Організовуй бізнес” (Біла Церква, 

Вишгород, Переяслав-Хмельницький) – http://www.prostir.ua/event/bezkoshtovni-

treninhy-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-znaj-prava-shukaj-robotu-orhanizovuj-

biznes-bila-tserkva-vyshhorod-pereyaslav-hmelnytskyj/ 

48. Інтернет-видання “БЦ News” (У Білій Церкві пройде безкоштовний тренінг для 

переселенців з пошуку роботи) – http://bc-news.com.ua/gromada/item/1366-u-bilii-

tserkvi-proide-bezkoshtovnyi-treninh-dlia-pereselentsiv-z-poshuku-roboty 

49. Ресурсний центр “ГУРТ” (Серія тренінгів для вимушених переселенців «Знай 

права. Шукай роботу. Організовуй бізнес») 

– http://gurt.org.ua/news/trainings/30271/ 

50. Інтернет-ресурс “BigggggIDEA” (Безкоштовні тренінги для вимушених 

переселенців «Знай права. Шукай роботу. Організовуй бізнес») 

– https://biggggidea.com/opportunities/bezkoshtovni-treningi-dlya-vimushenih-

pereselentsiv-znaj-prava-shukaj-robotu-organizovuj-biznes/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Xc5fR1fwmyM
http://imr.gov.ua/news/1381-v-irpeni-vidkrili-prijmalnyu-bezkoshtovnoji-yuridichnoji-dopomogi-dlya-pereselentsiv
http://imr.gov.ua/news/1381-v-irpeni-vidkrili-prijmalnyu-bezkoshtovnoji-yuridichnoji-dopomogi-dlya-pereselentsiv
http://phm.gov.ua/%5Bfield_sef_title-raw%5D-3340
http://repose.com.ua/vpo#2-1-опис
http://visnik-press.com.ua/?p=46749
http://www.bc-like.com/afisha/2015/12/15/bezkoshtovn-trenngi-dlya-vimushenih-pereselencv-znay-prava-shukay-robotu-organzovuy-bznes.html
http://www.bc-like.com/afisha/2015/12/15/bezkoshtovn-trenngi-dlya-vimushenih-pereselencv-znay-prava-shukay-robotu-organzovuy-bznes.html
http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/bezkoshtovnu_prijmalnju_juridichnoji_dopomogi_dlja_pereselentsiv_vidkrili_v_irpeni
http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/bezkoshtovnu_prijmalnju_juridichnoji_dopomogi_dlja_pereselentsiv_vidkrili_v_irpeni
http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/bezkoshtovnu_prijmalnju_juridichnoji_dopomogi_dlja_pereselentsiv_vidkrili_v_irpeni
http://www.prostir.ua/event/bezkoshtovni-treninhy-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-znaj-prava-shukaj-robotu-orhanizovuj-biznes-bila-tserkva-vyshhorod-pereyaslav-hmelnytskyj/
http://www.prostir.ua/event/bezkoshtovni-treninhy-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-znaj-prava-shukaj-robotu-orhanizovuj-biznes-bila-tserkva-vyshhorod-pereyaslav-hmelnytskyj/
http://www.prostir.ua/event/bezkoshtovni-treninhy-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-znaj-prava-shukaj-robotu-orhanizovuj-biznes-bila-tserkva-vyshhorod-pereyaslav-hmelnytskyj/
http://bc-news.com.ua/gromada/item/1366-u-bilii-tserkvi-proide-bezkoshtovnyi-treninh-dlia-pereselentsiv-z-poshuku-roboty
http://bc-news.com.ua/gromada/item/1366-u-bilii-tserkvi-proide-bezkoshtovnyi-treninh-dlia-pereselentsiv-z-poshuku-roboty
http://gurt.org.ua/news/trainings/30271/
https://biggggidea.com/opportunities/bezkoshtovni-treningi-dlya-vimushenih-pereselentsiv-znaj-prava-shukaj-robotu-organizovuj-biznes/
https://biggggidea.com/opportunities/bezkoshtovni-treningi-dlya-vimushenih-pereselentsiv-znaj-prava-shukaj-robotu-organizovuj-biznes/


 

30 

51. Оголошення на “Mist.ua” (Безкоштовні тренінги для вимушених переселенців 

“Знай права. Шукай роботу. Організовуй бізнес”) – http://goo.gl/9Lqbtk 

52. Інтернет-видання “Місто Біла церква”  (У Білій Церкві пройде безкоштовний 

тренінг для переселенців з пошуку роботи) – http://bila-cerkva.osp-

ua.info/idxnews-104452.html 

53. Офіційний сайт Бучанської міської ради (Безкоштовна юридична допомога) 

– http://bucha-rada.gov.ua/?p=9206 

54. Інтернет-видання “Хроніки міста Обухова” (В Обухові таки відкрили офіс для 

біженців та інших переселенців) – http://obukhiv.info/2015/12/08/%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96-

%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-

%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD/ 

55. Офіційний сайт Переяслав-Хмельницької РДА (Безкоштовний тренінг для 

вимушених переселенців) – http://pereyaslav-rda.gov.ua/news/2015/3000-

bezkoshtovnyi-treninh-dlia-vymushenykh-pereselentsiv 

56. Офіційний сайт Київської обласної державної адміністрації (На Київщині 

відкриті центри з надання правової допомоги вимушеним переселенцям) 

– http://www.kyiv-

obl.gov.ua/news/article/na_kijivschini_vidkriti_tsentri_z_nadannja_pravovoji_dopom

ogi_vimushenim_pereselentsjam 

57. Сайт Національної платформи малого та середнього бізнесу (Тренінги для 

вимушених переселенців: Знай права. Організовуй бізнес) – http://platforma-

msb.org/treningy-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-znaj-prava-organizovuj-biznes/ 

58. Сайт міста Буча (У Бучі працює безкоштовна юридична допомога для 

внутрішньо переміщених осіб) 

– http://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151073599 

59. Вісник Переяславщини (Відбувся тренінг для внутрішньо переміщених осіб) 

– http://visnik-press.com.ua/?p=47438 

60. Сайт “Центру підтримки журналістів” (Серія тренінгів для вимушених 

переселенців «Знай права. Шукай роботу. Організовуй бізнес») –

http://jsc.com.ua/seriya-treningnizovuj-biznes.html 

61. Офіційний сайт Київського міського центру зайнятості (БЕЗКОШТОВНА 

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА У КИЄВІ) 

– http://www.dcz.gov.ua/kie/control/uk/publish/article;jsessionid=144C9ECA157CAC

345EABEA3E95CFFB38?art_id=66696&cat_id=55500 

http://goo.gl/9Lqbtk
http://bila-cerkva.osp-ua.info/idxnews-104452.html
http://bila-cerkva.osp-ua.info/idxnews-104452.html
http://bucha-rada.gov.ua/?p=9206
http://obukhiv.info/2015/12/08/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
http://obukhiv.info/2015/12/08/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
http://obukhiv.info/2015/12/08/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
http://obukhiv.info/2015/12/08/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
http://obukhiv.info/2015/12/08/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
http://obukhiv.info/2015/12/08/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
http://pereyaslav-rda.gov.ua/news/2015/3000-bezkoshtovnyi-treninh-dlia-vymushenykh-pereselentsiv
http://pereyaslav-rda.gov.ua/news/2015/3000-bezkoshtovnyi-treninh-dlia-vymushenykh-pereselentsiv
http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/na_kijivschini_vidkriti_tsentri_z_nadannja_pravovoji_dopomogi_vimushenim_pereselentsjam
http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/na_kijivschini_vidkriti_tsentri_z_nadannja_pravovoji_dopomogi_vimushenim_pereselentsjam
http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/na_kijivschini_vidkriti_tsentri_z_nadannja_pravovoji_dopomogi_vimushenim_pereselentsjam
http://platforma-msb.org/treningy-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-znaj-prava-organizovuj-biznes/
http://platforma-msb.org/treningy-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-znaj-prava-organizovuj-biznes/
http://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151073599
http://visnik-press.com.ua/?p=47438
http://jsc.com.ua/seriya-treningnizovuj-biznes.html
http://www.dcz.gov.ua/kie/control/uk/publish/article;jsessionid=144C9ECA157CAC345EABEA3E95CFFB38?art_id=66696&cat_id=55500
http://www.dcz.gov.ua/kie/control/uk/publish/article;jsessionid=144C9ECA157CAC345EABEA3E95CFFB38?art_id=66696&cat_id=55500
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62. Інтернет-портал «Переяславщина» (Безкоштовний тренінг для вимушених 

переселенців) – http://perejaslav.org.ua/news/trening-vimushenim-pereselenci.html 

63. Сайт Vector.news (В Київській області відкрито 12 центрів безоплатної правової 

допомоги переселенцям (СПИСОК) –http://uk.vnews.agency/news/society/14115-v-

kiyivsky-oblast-vdkrito-12-centrv-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-pereselencyam-

spisok.html 

64. Офіційний сайт Сквирської РДА Київської області (За підтримки КОДА у 

Київській області діють 12 центрів безоплатної правової допомоги вимушеним 

переселенцям) – http://skvira-

rda.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5256:2015-12-21-08-

55-40&catid=201:2015-07-16-06-42-31&Itemid=281 

65. Кримськотатарське радіо «Куреш» (Біля Києва відкрили 13 офісів для біженців з 

Донбасу і Криму) – http://www.kuresh.info/bilya-kieva-vidkrili-13-ofisiv-dlya-

bizhentsiv-z-donbasu-i-krimu.htm 

66. Інтеренет-портал “Фастів” (У Фастові відкрили центр безкоштовної юридичної 

допомоги для переселенців) – http://fastiv.com.ua/18020-u-fastov-vdkrili-centr-

bezkoshtovnoyi-yuridichnoyi-dopomogi-dlya-pereselencv.html 

67. Інтернет-ресурс для переселенців (НА КИЇВЩИНІ ВІДКРИТІ ЦЕНТРИ З 

НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ) 

– http://idps.in.ua/na-kyjivschyni-vidkryti-tsentry-z-nadannya-pravovoji-dopomohy-

vymushenym-pereselentsyam/ 

68. Офіційний сайт Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Київській області (Виїзний прийом громадян у Межигір’ї) 

– http://kyivreg.legalaid.gov.ua/ua/holovna/vyiznyi-pryiom-hromadian-u-mezhyhir-i 

69. Сайт Білоцерківської РДА (Безкоштовні тренінги для вимушених переселенців) 

– http://bcrda.gov.ua/2010-11-16-05-33-27/2010-11-16-05-53-42/2010-06-21-10-50-

14-11.html 

70. Ирпенский общественный портал (На Киевщине открыты центры по оказанию 

правовой помощи вынужденным переселенцам) –

http://irpinian.in.ua/index.php/news/kiev-area-news/na-kievshchine-otkryty-tsentry-

po-okazaniju-pravovoj-pomoshchi-vynyzhdennym-pereselentsam 

71. Сайт “Рятуймо разом” Національної асамблеї інвалідів : 1) На Київщини 

відкриті центри з надання правової допомоги вимушеним переселенцям 

– http://sos.naiu.org.ua/news/na-kyyivshhyny-vidkryti-tsentry-z-nadannya-pravovoyi-

dopomogy-vymushenym-pereselentsyam/ ; 2) Безкоштовна юридична допомога 

вимушеним переселенцям – http://sos.naiu.org.ua/news/bezkoshtovna-yurydychna-

dopomoha-vymushenym-pereselentsyam/ 

http://perejaslav.org.ua/news/trening-vimushenim-pereselenci.html
http://uk.vnews.agency/news/society/14115-v-kiyivsky-oblast-vdkrito-12-centrv-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-pereselencyam-spisok.html
http://uk.vnews.agency/news/society/14115-v-kiyivsky-oblast-vdkrito-12-centrv-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-pereselencyam-spisok.html
http://uk.vnews.agency/news/society/14115-v-kiyivsky-oblast-vdkrito-12-centrv-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-pereselencyam-spisok.html
http://skvira-rda.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5256:2015-12-21-08-55-40&catid=201:2015-07-16-06-42-31&Itemid=281
http://skvira-rda.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5256:2015-12-21-08-55-40&catid=201:2015-07-16-06-42-31&Itemid=281
http://skvira-rda.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5256:2015-12-21-08-55-40&catid=201:2015-07-16-06-42-31&Itemid=281
http://www.kuresh.info/bilya-kieva-vidkrili-13-ofisiv-dlya-bizhentsiv-z-donbasu-i-krimu.htm
http://www.kuresh.info/bilya-kieva-vidkrili-13-ofisiv-dlya-bizhentsiv-z-donbasu-i-krimu.htm
http://fastiv.com.ua/18020-u-fastov-vdkrili-centr-bezkoshtovnoyi-yuridichnoyi-dopomogi-dlya-pereselencv.html
http://fastiv.com.ua/18020-u-fastov-vdkrili-centr-bezkoshtovnoyi-yuridichnoyi-dopomogi-dlya-pereselencv.html
http://idps.in.ua/na-kyjivschyni-vidkryti-tsentry-z-nadannya-pravovoji-dopomohy-vymushenym-pereselentsyam/
http://idps.in.ua/na-kyjivschyni-vidkryti-tsentry-z-nadannya-pravovoji-dopomohy-vymushenym-pereselentsyam/
http://kyivreg.legalaid.gov.ua/ua/holovna/vyiznyi-pryiom-hromadian-u-mezhyhir-i
http://bcrda.gov.ua/2010-11-16-05-33-27/2010-11-16-05-53-42/2010-06-21-10-50-14-11.html
http://bcrda.gov.ua/2010-11-16-05-33-27/2010-11-16-05-53-42/2010-06-21-10-50-14-11.html
http://irpinian.in.ua/index.php/news/kiev-area-news/na-kievshchine-otkryty-tsentry-po-okazaniju-pravovoj-pomoshchi-vynyzhdennym-pereselentsam
http://irpinian.in.ua/index.php/news/kiev-area-news/na-kievshchine-otkryty-tsentry-po-okazaniju-pravovoj-pomoshchi-vynyzhdennym-pereselentsam
http://sos.naiu.org.ua/news/na-kyyivshhyny-vidkryti-tsentry-z-nadannya-pravovoyi-dopomogy-vymushenym-pereselentsyam/
http://sos.naiu.org.ua/news/na-kyyivshhyny-vidkryti-tsentry-z-nadannya-pravovoyi-dopomogy-vymushenym-pereselentsyam/
http://sos.naiu.org.ua/news/bezkoshtovna-yurydychna-dopomoha-vymushenym-pereselentsyam/
http://sos.naiu.org.ua/news/bezkoshtovna-yurydychna-dopomoha-vymushenym-pereselentsyam/
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72. Радіо “Голос Києва”  (105 FM), програма “Київщина. Події. Факти” – 

запис можна скачати тут. 

73. Інтернет-видання “Громадський простір” (Вимушені переселенці на Київщині 

стикаються із дискримінацією при працевлаштуванні) 

– http://www.prostir.ua/?news=vymusheni-pereselentsi-na-kyjivschyni-stykayutsya-

iz-dyskryminatsijeyu-pry-pratsevlashtuvanni 

74. Ресурсний центр “ГУРТ” (Вимушені переселенці на Київщині стикаються із 

дискримінацією при працевлаштуванні) 

– http://gurt.org.ua/news/informator/30418/ 

75. Газета “Перемога” (У Фастові відкрили центр безкоштовної юридичної 

допомоги для переселенців) – http://peremoga-fastiv.com.ua/aktualno/3564-u-

fastovi-vidkrili-tsentr-bezkoshtovnoji-yuridichnoji-dopomogi-dlya-pereselentsiv 

76. Офіційний сайт Київської обласної ради (У центрі зайнятості населення відбувся 

соціально-психологічний тренінг) –http://kor.gov.ua/node/13201 

77. Газета “Трудова слава” (У Борисполі відкрили центр безкоштовної юридичної 

допомоги для переселенців) – газету можна передивитись тут. 

78. Інформаційне видання “Под прецелом” (Правозахисники пропонують 

безкоштовну юридичну допомогу вимушеним переселенцям Київської області) 

– http://podpricelom.com.ua/read/pravozahisna-organizatsiya-proponuye-

bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-vymushenym-pereselentsyam-kyyivskoyi-

oblasti.html 

79. Інтернет-видання “Громадський простір”: 1) Безкоштовна правова допомога 

вимушеним переселенцям  http://www.prostir.ua/?news=bezkoshtovna-pravova-

dopomoha-vymushenym-pereselentsyam; 2) Безкоштовні тренінги для вимушених 

переселенців “Знай права. Шукай роботу. Організовуй бізнес” у січні 

– http://www.prostir.ua/event/bezkoshtovni-treninhy-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-

znaj-prava-shukaj-robotu-orhanizovuj-biznes-u-sichni/ 

80. Газета “Замкова Гора” у м. Біла Церква (Безоплатна юридична допомога) – 

передивитись можна тут. 

81. Ресурсний центр “ГУРТ” (Серія тренінгів для вимушених переселенців «Знай 

права. Шукай роботу. Організовуй бізнес») 

– http://gurt.org.ua/news/trainings/30647/ 

82. Сайт Центру підтримки журналістів (Вимушені переселенці навчаться 

ефективно шукати бажану роботу) – http://jsc.com.ua/vimusheni-pereselenci-

navchatsya-efektivno-shukati-bazhanu-robotu.html 

83. Газета “Вишгород” (Для внутрішньо переміщених осіб) 

– http://vyshgorod.in.ua/gazeta/news/novini/2483-dlya-vnutrishno-peremishchenikh-

osib 

http://prava-lyudyny.org/wp-content/uploads/2015/12/23-12-08-30-KYYVSHHYNA-PODYY-FAKTY.wav
http://www.prostir.ua/?news=vymusheni-pereselentsi-na-kyjivschyni-stykayutsya-iz-dyskryminatsijeyu-pry-pratsevlashtuvanni
http://www.prostir.ua/?news=vymusheni-pereselentsi-na-kyjivschyni-stykayutsya-iz-dyskryminatsijeyu-pry-pratsevlashtuvanni
http://gurt.org.ua/news/informator/30418/
http://peremoga-fastiv.com.ua/aktualno/3564-u-fastovi-vidkrili-tsentr-bezkoshtovnoji-yuridichnoji-dopomogi-dlya-pereselentsiv
http://peremoga-fastiv.com.ua/aktualno/3564-u-fastovi-vidkrili-tsentr-bezkoshtovnoji-yuridichnoji-dopomogi-dlya-pereselentsiv
http://kor.gov.ua/node/13201
http://www.trudslava.org.ua/wp-content/uploads/2014/07/%E2%84%96%E2%84%96-190-193_18.12.2015.pdf
http://podpricelom.com.ua/read/pravozahisna-organizatsiya-proponuye-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-vymushenym-pereselentsyam-kyyivskoyi-oblasti.html
http://podpricelom.com.ua/read/pravozahisna-organizatsiya-proponuye-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-vymushenym-pereselentsyam-kyyivskoyi-oblasti.html
http://podpricelom.com.ua/read/pravozahisna-organizatsiya-proponuye-bezkoshtovnu-yurydychnu-dopomogu-vymushenym-pereselentsyam-kyyivskoyi-oblasti.html
http://www.prostir.ua/?news=bezkoshtovna-pravova-dopomoha-vymushenym-pereselentsyam
http://www.prostir.ua/?news=bezkoshtovna-pravova-dopomoha-vymushenym-pereselentsyam
http://www.prostir.ua/event/bezkoshtovni-treninhy-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-znaj-prava-shukaj-robotu-orhanizovuj-biznes-u-sichni/
http://www.prostir.ua/event/bezkoshtovni-treninhy-dlya-vymushenyh-pereselentsiv-znaj-prava-shukaj-robotu-orhanizovuj-biznes-u-sichni/
http://prava-lyudyny.org/wp-content/uploads/2016/01/IMG_20160111_095659.jpg
http://gurt.org.ua/news/trainings/30647/
http://jsc.com.ua/vimusheni-pereselenci-navchatsya-efektivno-shukati-bazhanu-robotu.html
http://jsc.com.ua/vimusheni-pereselenci-navchatsya-efektivno-shukati-bazhanu-robotu.html
http://vyshgorod.in.ua/gazeta/news/novini/2483-dlya-vnutrishno-peremishchenikh-osib
http://vyshgorod.in.ua/gazeta/news/novini/2483-dlya-vnutrishno-peremishchenikh-osib
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84. Газета “Гриф” (Безкоштовна юридична 

допомога)  – http://www.grif.kiev.ua/bus/raznoe/prodam/133424.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grif.kiev.ua/bus/raznoe/prodam/133424.html
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У 2015 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/  

- Також додана можливість зворотного дзвінка через Google-форму - 

http://goo.gl/forms/n6AXjK2zyn 

Всього в 2015 році було зафіксовано 3321 звернень 

громадян до організації за безоплатною правовою 

допомогою. 

 

В ході її надання юристи ГПО «Права людини» 

підготували громадянам 402 документів. Серед них: 

 

- 73 позовних заяв до судів; 

- 89 запитів на інформацію до органів влади і 

місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій; 

- 177 скарги на рішення, дії\бездіяльність 

посадових осіб органів влади та самоврядування;  

- 63 заяв в окремому провадженні та інших 

документів. 

Основними категоріями населення, яким 

надавалась юридична допомога були: 

малозабезпечені громадяни, інваліди війни і збройних 

сил України, внутрішньо переміщені особи, 

маломобільні групи населення, тощо.   

Надання безоплатної правової 

допомоги

53%
27%

20%

ФОРМИ ЗВЕРНЕНЬ 
ГРОМАДЯН ЗА 
ПРАВОВИМИ 

КОНСУЛЬТАЦІЯМИ ТА 
ДОПОМОГОЮ

Поштою, через Інтернет

Телефоном

Особисто

http://prava-lyudyny.org/
http://goo.gl/forms/n6AXjK2zyn
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УРЯД ЯПОНІЇ 

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

ООН В УКРАЇНІ 
  

 

 

 

АГЕНСТВО США З 

МІЖНАРОДНОГО 

РОЗВИТКУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Надійшло:  580 958,47 

Добровільні пожертви: 178 474,47 

Грантові надходження: 402 480,00 

Фінанси за 2015-й

НАДХОДЖЕННЯ 

ГРАНТОДАВЦІ 
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Витрачено 571 468,51 

З\п 3 531,87 

Податки  2 206,91 

Оренда 10 891,23 

Зв’язок 3 400,86 

Канцтовари 824,90 

Послуги інших організацій 155 886,86 

Ремонт дверей 1 128,98 

Послуги банку 727,10 

Послуги пошти 66,40 

Програма 392 803,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ 

69,30%

56,50%

Грантові надходження

Добровільні пожертви
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68,70%

31,30%

Програмна діяльність Адміністративні 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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