
100  днів роботи



Безоплатна правова допомога1

Альтернативне вирішення спорів2

Вирішення проблем громади3

Напрямки діяльності



Як все починалось…



Презентація
проекту 

21 грудня 2018 р. в приміщенні Художнього-меморіального музею 
І.Ю. Рєпіна громадськості та органам місцевої влади 

було презентовано проект 
«ПЕРШИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВОСУДДЯ НА ХАРКІВЩИНІ» 



Сформовано 
команду Центру

Проведено 
навчання



Програмна рада

З метою, врахування думки 
заінтересованих сторін в роботі 
Першого громадського центру 
правосуддя на Харківщині та 
надання відповідних пропозицій 
по діяльності Центру було 
створено ПРОГРАМНУ РАДУ



18 січня 2018 року на базі Чугуївського офісу Мережі правового 
розвитку при ГО «Чугуївська правозахисна група» було відкрито 

Перший громадський центр правосуддя на Харківщині 





Діяльність Центру



Безоплатна 
правова допомога 

За 100 днів роботи, 
було надано більше 
400 консультації. 
Зокрема проведено 
консультацію на 
виїзному  прийомі та 
Skype-консультацію. 



Юристи Центру охоче діляться  історіями успіху, зокрема стратегічними та 
резонансними справами, які ілюструють вплив роботи Центру на 
громадськість. Наразі опубліковано 14 таких історій: ldn.org.ua/success-story

14 стратегічних та 
резонансних справи



Запроваджено випуск дайджестів та 
відео консультації з актуальних 

правових питань



Правові консультації також друкуються та 
поширюються в газеті «Правова позиція», що 

виходить накладом 10 тисяч екземплярів на місяць



Правопросвітницька робота
проведення тренінгів, семінарів…



Робота з молоддю



Практика та 
стажування для студентів

Укладено  договір стосовно 
проходження практики на 
базі центру студентами 
Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна



Розповсюдження правової 
літератури через бібліотеки



Альтернативне 
вирішення спорів

Проведено зустрічі з відділом 
освіти, райдержадміністрацією, 

педагогічними колективами

Ведеться постійна робота з учнями
щодо просвіти переваг альтернативного 

вирішення спорів



Досудова медіація

Проведено ряд зустрічей з представниками суду та провайдерами з надання 
правової допомоги в м. Чугуєві, у тому числі за участі експертів програми «Нове 
правосуддя» USAID. 
Сформовано концепцію та подальше бачення впровадження досудової медіації



  На рахунку Центру три успішних 
кейси з альтернативного вирішення спорів 

Визначення місця
 проживання дитини

Відшкодування 
шкоди внаслідок ДТП

Визначення
 розміру аліментів



За пропозиціями Центру 
Чугуївським місцевим судом: 

Запроваджено 
анонси резонансних справ

Запроваджено 
відео консультації з правових 

питань



За рекомендаціями Центру 
дільничними офіцерами запроваджено публічне 

висвітлення діяльності 



За показником відкритості, Чугуївський міський суд 
посів друге місце в області за дослідженнями ГО "Бюро 

правничих комунікацій"



Конкурс учнівських есе
 «Права людини крізь призму сучасності»

Центром проводяться 
тематичні конкурси  серед учнівської 

молоді 

Конкурс
 «Правосуддя очима школяра»



Представники Центру переймають досвід в 
Сполучених Штатах Америки за підтримки 

програми «Нове правосуддя» 



Підтримка громад 
Постійний збір 

та аналіз проблем в громадах

Налагодження 
співпраці з 

органами влади, 
самоврядування та 

громадським сектором
(12 партнерів)



На базі Центру представниками 
реабілітаційного центру «Метод» 

проводяться зайняття для підтримки 
колишніх наркозалежних



У співпраці з Реформаторською коаліцією 
Чугуївщини представники центру

беруть активну участь в розробці проектів 
нормативно-правових актів на місцевому рівні та їх 

подальшій адвокації 



Центром створена сторінка в соціальній мережі Facebook задля 
інформування населення, щодо діяльності Громадського центру правосуддя, 
а також висвітлення важливих юридичних тем. Наразі на неї підписано 
більше 700 людей: fb.com/first.gtsp

Висвітлення діяльності



Крім того матеріали Центру публікуються 
на ресурсах Мережі правового розвитку

Сайт https://ldn.org.ua
В середньому відвідують 

10 тисяч користувачів щомісячно

Сторінка 
Facebook @legaldnetwork

 більше 7000 тисяч підписників



Усі заходи стали можливі завдяки 
реалізації проекту «Перший громадський 
центр правосуддя на Харківщині», який 
впроваджується Мережею правового 
розвитку за підтримки американського 
народу, наданої через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID) в 
рамках Програми «Нове правосуддя»

https://www.usaid.gov/uk/ukraine
https://www.usaid.gov/uk/ukraine
https://newjustice.org.ua/


Дякую 
за увагу!

Директор Цетру
Роман Лихачов
тел. 067-57-55-939

 


