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Місія. Бачення. Цінності

Місія

Бачення

Цінності

Людина

Утвердження верховенства права і сталий 
розвиток громад в Україні

Ми посилюємо правові можливості, захищаємо права і 
свободи людини, розвиваємо громади

Партнерство 
та синергія

Кожен має можливість отримати безоплатну 
правову допомогу в офісі   Мережі, який   
знаходиться на досяжній відстані, або з 
використанням мережі Інтернет. Високий 
рівень правової відповідальності громадян, 
які відчувають правову захищеність та безпеку, 
знають, як вирішити власні та громадські 
проблеми

Професіоналізм

Кожна громада може використовувати місцеві 
програми забезпечення безоплатної правової 
допомоги, локальні нормативно-правові акти 
для реалізації громадських слухань   
та громадських ініціатив. Кожна громада здатна 
залучати місцевий бюджет до вирішення 
проблем громади

Довіра

Офіси Мережі злагоджено діють у кожному 
регіоні України. Їх успішні практики  
та досвід поширюються на національному  
та міжнародному рівнях

Незаангажованість 
та неупередженість
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Ми — Мережа правового розвитку. Legal Development Network 

Ми віримо в позитивні зміни. Ми спонукаємо людей  
до свідомих дій 

Будь-які перетворення в державі  
починаються з однієї людини,  
тому кожна людина є важливою 

Ми змінюємо життя громад  

Наші однодумці та громади, в яких  
ми працюємо, нас надихають та окрилюють 

Ми неймовірні романтики  і віримо в світле майбутнє  

Ми звичайні люди, які роблять незвичайні речі  

Нашими ідеалами є повага до людської гідності, віра в силу громади, 
визнання верховенства права 

Ми віримо в те, що в Україні формується справжнє демократичне суспільство 

Оскільки ми переповнені енергією і вірою в досяжність змін в суспільстві —  
ми є тими, хто дійсно його змінить! 

Для спільного досягнення кращого життя ставайте поряд з нами! 

Маніфест



   

Про Мережу правового розвитку
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Мережа правового розвитку — це коаліція громадських організацій, які 
розвивають територіальні громади через надання безоплатної правової 
допомоги. Сьогодні спілка об’єднує 23 організації у 14 регіонах України. 
Ці організації, на базі яких створені офіси Мережі, надають населенню 
базову інформацію з правових питань, активно співпрацюють з місцевим 
самоврядуванням для розв‘язання індивідуальних проблем та для 
захисту суспільних інтересів, впроваджують альтернативні способи 
вирішення конфліктів, розвивають громади та лідерство

35060 
кількість звернень за 2016 рік

2922 
середня кількість звернень щомісяця

2009 
рік початку формування Мережі

30.09.2015 
дата державної реєстрації

23 
кількість організацій-членів

30 
кількість офісів Мережі

14 з 25 
кількість регіонів

57 
кількість юристів

19 
кількість адвокатів

20 
кількість медіаторів

36 
кількість тренерів

501 
кількість успішних історій

142 
кількість громад, з якими співпрацює Мережа

Закарпатська 

Мукачево

Івано-Франківськ  

Івано-Франківська  

Хмельницький 

Кам’янець- 
Подільський  

Хмельницька  

Вінницька  

КИЇВ

Київська  

Черкаси 

Біла церква

Хмільник

Вінниця Черкаська  

Одеська  

Одеса 
Херсонська  

Херсон

Чернігівська  

Чернігів

Тростянець

Сумська  

Чугуїв Дворічна

Харківська  Луганська  

Сєвєродонецьк Новоайдар 

Станиця-Луганська

Слов’янськ 

Донецька  

Бахмут 

Гола Пристань  

Білозерка  

Скадовськ  

Татарбунари

Волинська  

Ковель
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Спілка почала своє формування у 2009 році під назвою «Мережа 
Центрів правової інформації та консультацій». Тоді 8 організацій 
вирішили об‘єднати свої зусилля для вироблення спільних підходів  
до надання правової допомоги у громадах, узагальнення типових 
звернень та стандартизації надання правової допомоги

 2009
 2010

 2013
 2015

 2016

Ініціатива 
«Посилення 
правових 
можливостей 
бідних верств 
населення»

Створено

15 центрів 
правової 
інформації 
та консультацій

Центри 
об’єднуються 
у неформальну 
мережу

Офіційно

зареєстровано
Мережу центрів
правової
інформації
та консультацій (ЦПІК)

Мережа ЦПІК стає 

МЕРЕЖЕЮ 
ПРАВОВОГО 
РОЗВИТКУ
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Статистика звернень громадян в офіси нашої мережі за 2013-2016 роки:

27 236 42 294 35 968 35 060

2013 2014 2015 2016 2017

3% Інше

5% Тимчасові  
безробітні

СУБ'ЄКТИ
ЗВЕРНЕНЬ

34% Пенсіонери

9% Люди з інвалідністю

21% Військові

ТЕМАТИКА 
ЗВЕРНЕНЬ

2% Житлове право

4% Питання ВПО

2% Господарське право

3% Земельне право

4% Податкове право

10% Трудове право

3% Сімейне право

3% Інше

32% Цивільне  
право

12% Питання  
військових  
учасників АТО 

11% Право соціального забезпечення

7% Адміністративне право

7% Кримінальне право  
та адміністрування  
правопорушення

34% Малозабезпечені
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Правопросвіта1
2

3
4

Створення механізмів 
та інструментів впливу 
людини на владу 

Забезпечення доступу 
людей до правосуддя

Трансформація ролі людини 
в громаді від пасивної 
до відповідальної
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« Управнення людини – напрям стратегічної діяльності Мережі, який передбачає формування 
критичної маси людей, які знають свої права, спроможні та вмотивовані їх реалізовувати. 
Щомісяця до офісів Мережі та через її онлайн сервіси за правовою допомогою звертається 
понад 3000 людей. Широким є спектр правової проблематики, з якою працюють юристи Мережі: 
це і земельні, і трудові, і соціальні, і сімейні справи. Велика увага приділяється вирішенню 
проблем вимушених переселенців та учасників Антитерористичної операції »



Управнення людини:  
забезпечення доступу людей до правосуддя

Було…
Спочатку діяльність членів Мережі була 
сфокусована на навчанні громадян їхнім 
правам і забезпеченні консультацій і  
допомоги щодо ряду правових проблем. 
Це, передусім, клієнтоорієнтовані  
структури, де люди можуть отримати  
інформаційні брошури, консультації,  
допомогу зі складанням документів

Є…
Надання первинної безоплатної правової допомоги до 40000 
осіб щороку. Також офіси Мережі виконують плановані візити 
до віддалених районів та сіл, щоб консультувати сільських 
жителів та ділитися інформацією. До того ж, використовуються 
такі сучасні технології, як, наприклад, онлайн-чат та скайп-
консультації – для кращого доступу до правосуддя. Здійснюється 
надання вторинної безоплатної правової допомоги за 
стратегічними справами та перенаправлення до інших 
провайдерів безоплатної правової допомоги

Буде…
Надання допомоги у вирішенні правових 
проблем не менше ніж 100000 осіб щороку, 
в тому числі через он-лайн сервіси сайту 
Мережі www.ldn.org.ua  

1200 мешканців громад щороку 
отримуватимуть вторинну правову 
допомогу

Розробка та впровадження системи 
перенаправлення та моніторингу 
якості надання безоплатної вторинної 
правової допомоги іншими провайдерами 
безоплатної правової допомоги

Демонстрація принаймні двох чітких 
адвокаційних досягнень, які спрямовані на 
вдосконалення доступу до правосуддя для 
українців 

Надання правових консультацій Дворічанським, Хмельницьким та 
Татарбунарським офісом Мережі правового розвитку
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правопросвіта
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Було…
Інформаційна платформа «Правовий 
простір» — інструмент, який Мережа 
використовує для покращення 
обізнаності про проблеми та загрози  
в малих та середніх громадах України, 
поширення інформації про шляхи їх 
вирішення — через збір та публікацію 
історій успіху, що вселяє в людей 
надію та віру в можливість вирішення 
проблем у правовий спосіб, згуртовує 
суспільство

Є…
Серед форм роботи офісів Мережі правового розвитку, крім 
безпосереднього надання первинної безоплатної правової 
допомоги, проведення навчальних та просвітницьких заходів 
на актуальні правові теми для мешканців громад, представників 
органів місцевого самоврядування, місцевих депутатів, молоді, дітей  

Буде щороку…
250 навчальних заходів з правової 
освіти

5000 осіб щороку отримають знання 
про свої права та способи 
їх реалізувати  

1500000 осіб щороку дізнаються про  
свої права, способи  
іх реалізації та захисту

Розробка буклетів, конструкторів на 
правову тематику

Створення тематичних 
документальних фільмів, відеороликів

1. Тренінг на тему «Права внутрішньо переміщених осіб. Держава гарантує —  
умій скористатися», Дворічна, 19.04.2017

2. Правопросвітницький захід у Першотравневому, Харківська область, 24.03.2017

3. «Права дітей» для учнів 6-8 класів Орининської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів, Кам’янець-Подільський (с. Орин), 22.03.2017

1 2 3
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Було…
Мережа правового розвитку створювалась  
з метою посилення правових можливостей 
малозабезпечених верств населення. У зв’язку  
з новими викликами для держави Мережа  
відійшла від надання лише сервісних послуг  
та вирішила розвивати громади, в яких 
працюють учасники Мережі (її офіси), а також  
допомагати іншим громадам, які прагнуть 
розвитку

Є…
В умовах децентралізації, як для органів місцевого 
самоврядування, так і для самих мешканців територіальних 
громад, стало гострою необхідністю розуміння механізмів  
та процесів здійснення ефективного управління місцевими 
ресурсами. Не менш актуальними для мешканців громад 
стоять питання забезпечення доступу до механізмів 
демократичної участі.  
Мережа правового розвитку реалізує ряд навчальних 
програм для забезпечення у громадах цих потреб, зокрема 
це школи місцевого самоврядування та школи з розвитку 
тренерства

Буде…
Залучення мешканців до підготовки місцевих 
ініціатив

Розробка методики аналізу та рекомендацій 
щодо механізмів участі людей в ухваленні 
рішень

Створення та сприяння ухваленню нових 
механізмів участі людей у процесах  
прийняття рішень

1. Прес-конференція на захист Скадовського офісу Мережі правового 
розвитку, Скадовськ (Херсонська область), 29.11.2016

2. Стажування громадських активістів із Львівської, Івано-Франківської, 
Тернопільської та Запорізької областей у Херсонському офісі Мережі 
правового розвитку, Херсон, 07.10.201

1 2
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Було…
Напрям цієї роботи був  
нерозвинений загалом у Мережі 

Є…
Підготовлено 20 медіаторів,  
проведено більше 10 успішних медіацій, налагоджена співпраця  
з суддями у двох регіонах, описаний досвід співпраці щодо  
впровадження медіації в судових 

Буде…
Проведення 100 медіацій щороку

Підготовка щороку 30 медіаторів, 
з них 10 працюватимуть у сфері 
запровадження медіації в судових 
спорах 

Залучення суддів у 6 регіонах 
України 

До 10 офісів Мережі з 28 
застосовуватимуть медіацію  
у вирішенні конфліктів в офісах  
як стаціонарну послугу 

Вироблення необхідних системних 
змін для запровадження  
інституту медіації в Україні 

1 2 3

1. Тренінг «Базове навчання з основ медіації», Київ, 30.08.2016

2. Тренінг «Базові навички фасилітації діалогу», Львів, 10-12.12.2016

3. Тренінг «Присудова медіація», Луцьк, 29-31.01.2017
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Було…
Напрям цієї роботи був  
нерозвинений у Мережі 

Є…
Ідентифікація точок впливу та заохочення людей до змін
Навчання людей планувати та впроваджувати зміни,  
підтримка їх у цьому 

Залучення молоді до правових процесів в громаді 

Буде…
Сформований пул авторитетних 
людей (лідерів) у громадах,  
які отримають знання та навички для 
ефективного впливу на процеси  
у громаді 

Запроваджено регіональні школи 
місцевого самоврядування 

Залученість та посилення 
спроможності молоді до 
демократичної участі 

Обговорення проблемних питань громади, Введенка  
(Харківська область), 12.03.2017



Експертно-правова підтримка громад
створення умов для розбудови громад, спроможних 
вирішувати свої проблеми правовим шляхом

13

Мережа стане невід’ємною частиною середовища 
з надання правової допомоги в Україні, матиме  
універсальну спроможність для адвокатування  
та впровадження доступу до правосуддя, який  
орієнтований на потреби громади

Правова підтримка  
ініціативних груп 1

2
3

Вплив на формування 
місцевих політик

Прозоре, відкрите та підзвітне 
місцеве самоврядування



Експертно-правова підтримка громад
навчання юристів по роботі з ветеранами АТО

14

1. Тренінг «Правові 
алгоритми вирішення 
питань, пов´язаних  
із забезпеченням прав 
учасників АТО та членів їх 
сімей», Херсон, 27.11.2016

2. Працівники місцевих 
центрів з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги 
Чернігівської області 
розглянули актуальні 
питання надання правової 
допомоги учасникам АТО, 
Чернігів, 26.12.2016

3. Навчання для юристів-
захисників прав учасників 
АТО, Біла Церква, 21.01.2017

4. Тренінг «Посилення 
правових можливостей 
учасників АТО», 
Хмельницький, 27.12.2016

1

2

3

4



Експертно-правова підтримка громад
створення умов для розбудови громад, спроможних 
вирішувати свої проблеми правовим шляхом

15

« Задля підвищення якості надання правових консультацій для учасників АТО, які звертаються  
по допомогу до офісів Мережі та державної системи правової допомоги, було проведено ряд  
заходів, які слугували навчанню працівників державної системи. За підсумками цих заходів. 
Мережа отримала у громадах пул партнерів, які зможуть в подальшому надавати безоплатну 
правову допомогу учасникам АТО та членам їх сімей безпосередньо в себе в громадах для 
зменшення напруги та вирішення конфліктів в громадах, супроводжувати типові кейси чи 
перенаправляти більш складні справи до офісів Мережі правового розвитку »



Експертно-правова підтримка громад: 
підтримка ініціативних груп

16

Було…
Напрям цієї роботи був  
нерозвинений у Мережі

Є…
Зібрані кращі практики підтримки реалізацій ініціативними групами  
їх ідей та інформація про необхідні передумови для системного  
розвитку цього напряму 

Буде…
Розробка паспортів громад та 
методики визначення пріоритетів 
розвитку громад 

Підготовка 20 експертів з місцевого 
самоврядування щороку 

Надання допомоги у діяльності 
органів самоорганізації населення 
(ОСН) та громадських ініціатив 

1. Семінар-тренінг для представників місцевого самоврядування, Ковель 
(Волинська область), 05.08.2016

2-3. Акція за прозорий бюджет міста, Чугуїв (Харківська область), 29.07.2016

1 2 3



Експертно-правова підтримка громад: 
вплив на формування місцевих політик

17

Було…
Напрям цієї роботи був 
нерозвинений у Мережі

Є…
Моніторинг наявності місцевих програм та їх та ефективності.  
Моніторинг проблем у громаді та визначення пріорітетів

Участь у діяльності експертних груп

Розвиток міжсекторальної співпраці у форматі «бізнес-влада-
громадянське суспільство» 

Буде…
Карта місцевих програм 

Актуалізація карти потреб/проблем 
громади 

Підвищення рівня ефективності 
роботи експертних груп 

Шляхи вирішення проблем, спільні 
реалізовані програми, проекти 

1

1. Сім’я Мунтян, якій юристи Мережі допомогли отримати українське громадянство 
(Одеська область)

2-3. Правопросвітницькі заходи у Білоцерці (Херсонська область)  
та Дворічній (Харківська область)

2 3



Експертно-правова підтримка громад: 
прозоре, відкрите та підзвітне місцеве самоврядування

18

Було…
Напрям цієї роботи був 
нерозвинений у Мережі

Є…
Підвищення доступу до самоврядування, зростання експертності, 
професіоналізму і самореалізації учасників Мережі правового розвитку

Буде…
База кращих практик 

Аналіз локальних нормативно-
правових актів 

Моніторинг діяльності органів 
місцевого самоврядування,  
відповідності перспективних 
планів громад Методиці 
формування спроможних громад 

Західний регіональний тренінг Мережі правового розвитку, Львів, 20-21.11.2016



Експертно-правова підтримка громад: 
шкільні служби порозуміння та створення безпечних громад 
спільно з поліцією та місцевим самоврядуванням

19

Було…
Медіація як ненасильницький 
метод вирішення конфліктів досить 
активно почав впроваджуватися  
в українських школах. З 2012 року 
до цього процесу долучилися 
окремі члени Мережі правового 
розвитку, які проводять кропітку 
роботу з популяризації  
та впровадження медіації у школах-
партнерах. Однак цей напрям  
не став системним

Є…
Вже запрацювали шкільні служби порозуміння у 16 навчальних закладах 
Херсонської, Харківської, Вінницької та Волинської областей, які охопили 
своєю діяльністю більше 4 тисяч дітей.  
Впровадження медіації на базі шкільних служб порозуміння в цих школах 
показали гарні результати. Створення агітбригад, проведення «кіл 
цінностей» серед учнів, досвід проведення перших медіацій та відгуки, як 
батьків, так і адміністрації шкіл, зниження рівня агресії та конфліктності 
між учнями, поліпшення атмосфери в навчальних закладах, мобілізація 
учнівської молоді на самостійне врегулювання конфліктів між однолітками 
ненасильницьким шляхом 

Буде…
Підготовлено 36 власних тренерів-медіаторів 

Підвищено кваліфікацію координаторів та персоналу служб для впровадження медіації в громадах 

Підготовлено 160 дітей-медіаторів 

Створено 22 нові служби у 5 областях, які своєю діяльністю охоплять більше 10 тисяч дітей 

Шкільні служби порозуміння виконуватимуть первинну ланку превентивної діяльності  
у забезпеченні безпеки в громаді 



Експертно-правова підтримка громад: 
шкільні служби порозуміння та створення безпечних  
громад спільно з поліцією і місцевим самоврядуванням

20

1, 2.  Тренінг «Базові навички медіатора Шкільної Служби 
Порозуміння», Дворічна, 6.01.2017

3, 4.  Тренінг «Базові навички медіатора Шкільної Служби 
Порозуміння», Ковель, 19-22.01.2017

5, 6.  Тренінг «Базові навички медіатора Шкільної Служби 
Порозуміння», Скадовськ, 30.01-02.02.2017 року

7.  Відкриття Шкільної служби порозуміння, Дворічна, 01.03.2017

8.  Відкриття Шкільної служби порозуміння, Скадовськ, 17.03.2017

9, 10.  Відкриття Шкільної служби порозуміння, Хмільник, 27.03.2017

1

2

3

5

7

8 9

10

4

6



Community policing: 
взаємодія поліції та громади

21

Було…
З 2015 за підтримки Фонду «Відродження» 
окремі офіси Мережі правового розвитку 
працюють у територіальних громадах, щоб 
виявити потреби мешканців у питаннях 
безпеки та правопорядку. Перші висновки: 
безпека в місцевих громадах — це спільна 
відповідальність поліції, самоврядування та 
мешканців, що вимагає ефективної взаємодії

Є…
Проведення спільних з поліцією прийомів громадян, опитувань, 
фокус-груп, видання спеціальних додатків до газет

Організація шкільних клубів, координаційних офісів безпеки та 
спільних проектних платформ для місцевих зацікавлених сторін

Експерти Мережі правового розвитку долучилися до створення 
буклету, який на прикладі успішних історій покликаний 
інформувати широкий загал, що передбачає співпраця поліції та 
громади, навіщо це потрібно громаді, місцевій владі та поліції  
Буклет доступний за посиланням:  
https://goo.gl/2At2pR

Буде…
Фокус на роботі в громадах 

Розвиток організаційної та правової 
спроможності партнерів через навчання:  
як ідентифікувати проблеми безпеки  
у громадах, як побудувати партнерські 
відносини між громадою, органами місцевого 
самоврядування та поліцією, як віднайти 
ефективні форми взаємодії між ними заради 
спільного безпечного простору 

1 2 3

1. Зустріч спільної проектної платформи, Херсон

2. Обговорення концепції координаційного офісу безпеки, Татарбунари 
(Одеська область)

3. Проведення спільного з поліцією прийому громадян, Кам’янець-Подільський



Посилення ромських громад

22

Ромська меншина є найбільш вразливою і незахищеною серед інших національних меншин,  представлених 
в Україні.  Більшість ромів необізнані про свої права та обов’язки як громадяни України, не орієнтуються  
в правовому полі, не знають механізмів звернення до органів влади, соціально ізольовані через мовний 
бар’єр, безграмотність та бідність 

Одним з дієвих механізмів вирішення проблем ромської громади в Україні є надання ромам безоплатної 
правової допомоги. За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в різних областях України діють 
Центри правової допомоги ромам. Зокрема, такі Центри діють у складі  Мережі правового розвитку 
(Мукачево, Свалява, Черкаси, Одеса). Центри — це місце, де представники ромського населення можуть 
отримати безоплатну первинну правову допомогу 

Основні невирішені проблеми, з якими роми звертаються до юристів центрів правової інформації  
та консультації: неможливість отримати основні ідентифікаційні документи, зареєструвати житло, отримати 
соціальні виплати, медичну допомогу, освіту та інші. Тому Центри не лише надають правову допомогу  
з конкретних питань, а й вирішують більш глобальну задачу: посилення ромських громад 



Посилення ромських громад

23

Було…
На початку створення Мережі правового роз-
витку одним з основних напрямів її діяльності 
стало посилення ромської громади. Спочатку 
цей напрям був слабко розвинений 

Є…
Після розроблення стратегічних планів Мережі цей напрям 
почав стрімко розвиватися. Юристи Мережі проводять виїзні 
консультації до ромських громад, їх компактних поселень, 
родин для надання правової допомоги та навичок обстоювати 
самостійно свої права, проводяться правопросвітницькі заходи. 
Це дає можливість зменшити порушення прав ромів. Робота із 
розвитку ромських громад проводиться в компактних місцях, де 
живуть ромські меншини: в Одеській, Закарпатській, Харківській 
та Черкаській областях. Серед досягнень цієї роботи - 
зменшення кількості осіб без документів, просвіта серед 
ромської меншини, застосування співпраці громад по потребам 
ромів з владою через створення робочих груп в обласних 
державних адміністраціях 

Буде…
Ромські громадські організації стануть 
сильними локальними організаціями, 
які представлятимуть та захищатимуть 
права ромів на територіях їх компактного 
проживання.  
Роми стануть повноправними учасниками 
громади 

1. Ромські родини та причетні до створення органу самоврядування 
активісти, Свалява (Закарпатська область) 
2. Учасники Форуму ромської молоді, Київ, 31.03.2017

1 2



Посилення ромських громад
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1. Сергій Пономарьов, Наталія Козир, Іван Ланьо. Свалява (Закарпатська область)

2. Лідер ініціативної групи мешканців будинку Роланд Газі подав до відділу звернень громадян петицію міському голові Ужгорода

3. Микола Яцков, юрист КАПЛ «Вестед»

4. Густав Макула, Закарпатська область

5. Іштван Йоштван і його дружина, Закарпатська область 

6. Мешканці ромського будинку на зустрічі з юристом Миколою Яцковим та керівником ГО «Романі черхень» Мирославом Горватом,  
Ужгород (Закарпатська область)

7. Ромські діти, Ужгород (Закарпатська область)

2 3

5 6 7

1

4



Інституційна спроможність Мережі

25

Організаційний 
розвиток1

2
3

Ефективна зовнішня та 
внутрішня комунікація

Фінансова сталість



Інституційна спроможність Мережі
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« Інституційна спроможність Мережі правового розвитку —  
це розбудова злагодженої коаліції організацій громадянського 
суспільства, що діє в інтересах громади »
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Інституційна спроможність Мережі
стратегічне планування

Впродовж 2016 року Мережа провела низку заходів 
зі стратегічного планування. Ці заходи допомогли 
сформувати спільне розуміння цінностей Мережі, 
переглянути місію та цілі Мережі з огляду на цінності, 
розробити мережеві ініціативи, покликані вирішувати 
актуальні проблеми цільових аудиторій Мережі правового 
розвитку, переглянути спільне бачення концепції 
організаційного потенціалу офісів Мережі, зформувати 
стратегічний план Мережі на 2017-2019 роки 

Сесія стратегічного планування Мережі правового розвитку, Київ,  
20-23.12.2016
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Інституційна спроможність Мережі
участь у міжнародних та національних форумах

Міжнародна конференція «Посилення правової 
спроможності громад», Харків, 20-21 жовтня 
2016: про важливість ідеї управнення для людини, 
громади, суспільства розповідали представлені на 
постерах успішні історії від офісів Мережі та книга 
«На крок попереду» 

Форум організаційного розвитку громадянського 
суспільства (Київ, 29-30 листопада 2016) — 
найпотужніша національна платформа для 
обговорення головних питань та визначення 
трендів розвитку всього громадського сектору  
на найближче майбутнє 

1-2. Міжнародна конференція «Посилення правової спроможності 
громад або як заставити людей думати», Харків, 20-21.10.2016

3-5. V Форум розвитку громадянського суспільства, Київ, 29.11.2016

1 2

4 5

3
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Інституційна спроможність Мережі
глобальне партнерство

Представники Мережі разом з активними учасниками глобального 
руху за розширення правових можливостей з 25 країн світу взяли 
участь у навчальній програмі «Лідерство в управненні» 

Навчальна програма «Лідерство в управненні», Будапешт (Угорщина), 
10-15.10.2016



Команда Мережі:  
загальні збори
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Складаються із представників організацій-членів спілки, кожен член має один голос, вирішують усі стратегічні  
питання діяльності, призначають персоналний склад Правління та Наглядової ради 

організації



Команда Мережі:  
Правління
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Підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, здійснює поточне керівництво 
спілкою між Загальними зборами та її офіційне представництво, призначає 
Виконавчого директора 

 Михайло Бардин 
 член Правління 

 Максим Ільчишен 
 член Правління 

 Петро Бурлаченко 
 член Правління 

 Ігор Бринош 
 член Правління 

 Наталя Бімбірайте 
 член Правління 

 Андрій Місяць 
 член Правління 

 Інна Малишко 
 член Правління 

 Олена Матвійчук 
Голова Правління 

 Зоряна Христина 
 член Правління 



Команда Мережі:  
Наглядова рада
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Підзвітна Загальним зборам, здійснює контроль за діяльністю Правління  
та Виконавчого директора, вносить рекомендації щодо оптимізації їх роботи, 
публічно пропагує діяльність спілки 

Лариса  
Денисенко 

Олександр  
Павліченко 

Роман  
Мартиновський 

Ігор  
Абрам'юк 

Голова Наглядової ради 

член Наглядової ради 

член Наглядової ради 

член Наглядової ради 



Команда Мережі:  
Регіональні координатори
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Надають методологічну підтримку в налагодженні внутрішнього менеджменту офісів Мережі відповідного регіону, 
у розробці їх поточних планів та планів розвитку; розробляють та організовують впровадження планів розвитку 
регіональних програм Мережі; сприяють налагодженню внутрішньої комунікації між офісами регіону 

 Вікторія Ільчишена 

 Марина Лисич  Роман Лихачов 

 Наталія Кулікова  Елла Петренко 
 Координатор  

 Західного регіону 
 Координатор  

Північного регіону

 Координатор  
 Центрального регіону 

 Координатор  
 Східного регіону 

 Координатор  
 Південного регіону 



Команда Мережі:  
Виконавча дирекція
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Підзвітна Загальним зборам, Наглядовій раді та Правлінню, забезпечує виконання рішень керівних органів,  
здійснює координацію та оперативне управління діяльністю спілки 

 Євген Полтенко 

 Ольга Саух 

 Наталія Рябчук 

 Оксана Вихівська 

Виконавчий директор Бухгалтер 

Фінансовий менеджер Проектний менеджер



Інституційна спроможність Мережі: 
організаційний розвиток

35

Було…
Перший моніторинг діяльності 
офісів Мережі правового 
розвитку, який було проведено  
у квітні-червні 2016 року, дозволив 
розробити рекомендації щодо 
вдосконалення якості роботи 
офісів та спільні Стандарти для 
всіх учасників Мережі 

Стандарти Мережі правового розвитку — це система 
спільно напрацьованих та усвідомлених основних принципів  
та правил діяльності Мережі правового розвитку. Стандарти 
розроблені та впроваджуються з метою підвищення якості 
надання послуг та здійснення діяльності Мережі, розвитку 
Мережі та її офісів, підвищення їх спроможності  
та авторитету, сприяння професійному та особистому 
розвитку співробітників та підвищення їх вмотивованості  

Впровадженню Стандартів допомагають регіональні 
координатори, які надають методологічну підтримку  
в налагодженні внутрішнього менеджменту офісів Мережі,  
у розробці їх поточних планів та планів розвитку,  
у налагодженні внутрішньої комунікації між офісами регіону 

За програмою підготовки тренерів проведено навчальні 
заходи безпосередньо для тренерів, під час яких вони 
опанували теоретичні та практичні основи тренерства. 
Отримані знання тренери практично закріпили, провівши 
тренінги для 94 учасників регіональних зустрічей Мережі 
правового розвитку. Мережа отримала 11 професійних 
тренерів, які є експертами у своїй галузі. Ці тренери 
рекомендуються для проведення як внутрішніх,  
так і зовнішніх навчальних заходів 

Буде…
Система рейтингування роботи офісів 

Форма єдиної звітності 

Моніторинг діяльності офісів, 
фасилітування їх самооцінки 

Присутність офісів Мережі у всіх регіонах 
України на базі спроможних організацій 

Система мотивації персоналу 

Програма навчальних заходів для 
організацій-членів, оцінка знань та їх 
практичного застосування 

Регіональні та міжнародні обміни 

Підготовка 20 тренерів, база тренерів та 
експертів у відкритому доступі 

Є…



Інституційна спроможність Мережі: 
ефективна комунікація
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Було…
Офіси Мережі правового розвитку 
мали низьку впізнаваність  
у громадах. Часто їх послуги  
у населення не асоціювалися  
з Мережею 

Є…
Розроблено Комунікаційну стратегію Мережі правового розвитку, 
яка активно впроваджується у життя. Мережа провела ребрендінг, 
розробивши новий фірмовий стиль, що прийнятий до використання  
у своїй діяльності всіма членами Мережі 

Буде…
Впізнаваність у громадах, спільне 
позиціювання організацій-членів, 
спільний бренд 

Охоплення додаткової аудиторії 

Сервісний, клієнторієнтований  
веб-сайт Мережі ldn.org.ua 

Спільна проектна платформа 

Елементи нового фірмового стилю Мережі правового розвитку.  
Закарпатська, Херсонська та Хмельницька області



Інституційна спроможність Мережі: 
новий веб-сайт ldn.org.ua
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Цільові аудиторії
Люди, які потребують вирішення правових проблем 

Громадські активісти, неформальні лідери громад 

Параюристи 

Представники місцевого самоврядування, місцеві депутати 

Співробітники офісів Мережі правового розвитку 

Для користувачів
Зручний доступ до правової допомоги онлайн в режимі 24/7/365 

База довідкової інформації з правових питань, найкращих практик 

Попередній запис на консультацію в офісі Мережі без черг 

Можливість отримати експертну консультацію, замовити тренінг 

Для учасників Мережі
Шаблони відповідей на типові, повторювані питання 

Готові алгоритми та шаблони документів 

Легкий доступ до даних клієнтів, які зверталися раніше 

База даних кейсів та прецедентів 

Ефективна організація часу 

Участь у навчальних заходах та програмах обміну 

Буде…
Зменшення часу, яку витрачає юрист на одну  
консультацію 

Збільшення рівня задоволеності клієнтів 

Збільшення кількості повернень клієнтів   
та їх позитивних рекомендацій 

Залучення клієнтів до правопросвітництва 

Скріншот нового  
веб-сайту ldn.org.ua



Інституційна спроможність Мережі: 
веб-сайт мережі
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Бібліотека правової  
інформації

Історія справ  
клієнтів

Система реєстрації  
клієнтів

Автоматизований  
чатКЛІЄНТ

МЕРЕЖА  
ПРАВОВОГО  
РОЗВИТКУ



Інституційна спроможність Мережі: 
фінансова сталість
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Було…
Процедури бюджетування для 
забезпечення роботи офісів 
Мережі відбувалися у рамках 
окремих проектів, які виконувалися 
організаціями-членами 

Є…
Затверджено зведений річний фінансовий план Мережі правового 
розвитку, про виконання якого кожен офіс звітує щоквартально. 
Опрацьовується фандрейзингова стратегія Мережі та план її 
впровадження 

Буде…
Розроблені та впроваджені процедури 
бюджетування на рівні Мережі  
і кожного офісу 

Системний фандрейзинг, у тому числі 
у громадах, де працюють офіси,  
20% надходжень забезпечується  
з альтернативних джерел 

Забезпечення сталого 
фінансування статутної діяльності  
та адміністративних видатків з 
перспективою на три роки 

Загальні збори Мережі правового розвитку, Біла Церква  
(Київська область), 24-25.02.2017



Фінансовий звіт
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100%
33%

67%

Надходження: Видатки:
Грантова допомога Адміністративні витрати

Статутна діяльність

1 600 000.  00 грн 1 506 161.  63 грн



Надходження:

Проекти, реалізовані за підтримки 
МФ «Відродження»: 

• «Посилення спроможності Мережі Центрів  
правової інформації та консультацій» 

• «Підтримка інституційного розвитку 
громадської спілки «Мережа Центрів правової  
інформації та консультацій» (Мережа ЦПІК,  
Мережа правового розвитку)» 

• «Підтримка учасників ГС «Мережа ЦПІК» у 
напрямку посилення правових можливостей 
вразливих верств населення та запровадження 
медіації» 

Фінансовий звіт
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Видатки:

Напрями витрат на статутну діяльність: 

• Правопросвітницькі заходи 

• Навчальні заходи 

• Публічні заходи 

• Поширення інформації 

Напрями адміністративних витрат:

• Оплата праці 

• Оренда приміщення 

• Канцелярські товари 

• Зв’язок (телефон, інтернет) 



Партнери
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Ми щиро вдячні нашим партнерам за дієву підтримку, слушні поради, творче натхнення 
та за унікальну можливість разом змінювати наше суспільство на краще!

МФ «Відродження»

Центр інформації  
про права людини

Українська Гельсінська 
спілка з прав людини

Українська фундація 
правової допомоги

Експертний центр  
з прав людини

Координаційний центр  
з надання правової допомогиМіжнародний Фонд 

Ч.С.Мотта



Приєднатися
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Мережа правового розвитку завжди відкрита для спроможних організацій  та активних 
особистостей, які підтримують наші місію, бачення та цінності і готові долучитися  
до їх реалізації

Якщо Ви бажаєте  
приєднатися в якості  
волонтера:

1. Зверніться будь-яким зручним для Вас способом  
до найближчого офісу Мережі правового розвитку 
(стор. 45)

Якщо Ви представляєте 
організацію:

1. Ознайомтеся з презентацією про приєднання нових 
членів та статутними документами Мережі правового 
розвитку на нашому сайті ldn.org.ua 

2. Зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас  
способом

02140, Україна, Київ, вул. Бориса Гмирі, б. 17, оф. 4
ldn.org.ua | office@ldn.org.ua | facebook.com/legaldnetwork | +380 44 227 9773



Підтримати
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Ми робимо правову допомогу доступною. Понад 3000 людей щомісяця вирішу-
ють свої правові проблеми  
за допомогою наших юристів та адвокатів  

Ми посилюємо спроможність громад та допомагаємо їм розвиватися. Вже більше 
140 громад скористалися нашим досвідом та експертизою  

Більш детальна інформація про успіхи нашої роботи представлена в цьому звіті 
та на нашому сайті ldn.org.ua 

Підтримати нас коштами:
 

Отримувач: ГC «МЕРЕЖА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ» 

Код ЄДРПОУ: 40038548

Номер р/р: 26001055513523 

МФО: 303440

Банківська установа: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК”

Призначення платежу: Благодійна допомога  
на здійснення статутної діяльності. Без ПДВ

Підтримати товарами 
та послугами:

Зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом: 

02140, Україна, Київ, вул. Бориса Гмирі, б. 17, оф. 4 

ldn.org.ua | office@ldn.org.ua | facebook.com/legaldnetwork 
| +380 44 227 9773 
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Контакти офісів  
Мережі правового розвитку

Назва організації Адреса Графік роботи Телефон E-mail

Станично-Луганський центр правової інформації  
та юридичної допомоги

до 01.05.2017 Станиця Луганська, 2 (лінія 11) ВТ, СР з 9.00 до 11.00 (066) 540 05 27 ipc.stanica@gmail.com

ГО «Громадська платформа» м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 7, перший поверх ПН, СР, ПТ з 10.00 до 16.00 (093) 455 30 70, (099) 257 52 87 severodonetsk@ldn.org.ua

ГО «Суспільна служба правової допомоги» 93500, Україна, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 2 ПН, ЧТ 9:00-17:00 (099) 064 96 54 novoaidar@ldn.org.ua

Подільський центр прав людини вул. Соборна, 52, оф. 208, м. Вінниця, 21050 ПН - ЧТ  з 9:00 до 13:00 (067) 482 83 16, (067) 777 74 81 vinnytsia@idn.org.ua, pchr@i.ua

ГО «Скадовщина - мій рідний край»
м. Скадовськ вул. Гагаріна, 63, офіс 4 (юридична адреса м. 
Скадовськ вул. Поповича, 106)

ПН, ВТ, ЧТ з 09.00 до 15.00 (043) 382 00 30,  (096) 029 67 81 skadovsk@ldn.org.ua

Громадська організація «Центр зростання громад» 45000 м. Ковель, вул. Грушевського, 12
ПН, СР, ПТ з 10.00 до 16.00,  
перерва з 13:00 до 14:00

(03352) 7 39 92 center.legalaid@gmail.com

Правозахисний фонд «Розвиток» пл. Кирила та Мефодія, 17/12, Мукачево, 89600 ПН, СР з 10.00 до 13.00 (099) 249 64 60, (03131) 3 84 32 mukachevo@ldn.org.ua

ІФО ГО «Станіславська правозахисна група» м. Івано-Франківськ вул.Гаркуші, 2 оф.40 Пн 9-12, Ср 13-17, Пт 9-12 (0342) 731 3 31
ivano-frankivsk@idn.org.ua  
spgrup@ukr.net

Білоцерківська міська громадська організація 
«Правова єдність»

м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55
ПН, СР, ПТ з 9.00 до 13.00,  
ВТ, ЧТ  з 14.00 до 18.00

(096) 702 37 47 bilatserkva@ldn.org.ua

Одеська обласна організація ВГО  
«Комітет виборців України»

Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, буд. 50 ПН - ПТ з  9.00 до 16.00 (048) 716 40 18, (048) 716 46 83 odesakvu@ukr.net

ГО «Правозахисний ромський Центр» м. Одеса, вул. Олександра Кутузакія, 1 ПН, ВТ, ЧТ з 10.00 до  17.00  (048) 703 94 54 odroma@ukr.net

Громадська організація  
«Центр правової інформації та консультації «Право»

42600, м. Тростянець Сумської області, вул. 
Благовіщенська, 58-А

ПН, СР, ПТ з 9.00 до 13.00 (050) 192 18 22,  (099) 000 98 32 Centrjustice@ukr.net

Громадська організація  
«Фонд сільських громад Дворічанщини»

Харківська область, смт. Дворічна, вул. 35-ї Гвардійської 
Дивізії, 12

ПН - ПТ з 8.30 до 14.00 (066) 792 31 77, (068) 425 39 64 dvoricna@ldn.org.ua

ЧМГО «Чугуївська правозахисна група» 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 16а
ПН з 09.00 до 11.00,  
ПТ з  14.00 до 16.00

(097) 179 38 22 chuhuiv@ldn.org.ua

ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» 75000 Херсонська обл, смт. Білозерка вул. Свободи 86-а ПН- ПТ з 8.00 до 16.00
(05547) 3 37 68,  (095) 087 48 60,  
(068) 538 90 06

bilozerka@ldn.org.ua

ГО «Скадовщина - мій рідний край»
м. Скадовськ вул. Гагаріна, 63, офіс 4  
(юридична адреса м. Скадовськ вул. Поповича, 106)

ПН, ВТ, ЧТ з 09.00 до 15.00 (095) 87 64 339, (050) 692 27 10 skadovsk@ldn.org.ua

ГО «Інформаційний Ресурсний Центр  
«Правовий простір»

вул. Бориса Мозолевського, 2, оф. 6, м. Херсон
ПН, СР з 09.00 до 17.00  
обідня перерва з 12.00 до 13.00

(099) 468 38 48 kherson2@ldn.org.ua

Херсонська обласна організація Комітету виборців 
України

м. Херсон, Придніпровський узвіз, 1, офіс, 8 ЧТ з 9.00 до 16.00 (066) 100 81 91, (05523) 4 44 26 kherson@ldn.org.ua

Асоціація юристів м. Кам’янець-Подільського
вул. Пушкінська, 44 м. Кам’янець-Подільський Хмельницька 
область 32300

ПН - ПТ з 10.00 до 17.00  
обідня перерва з 13.00-14.00

(03849) 5 19 11, (096) 338 67 57
kamyanets-podilsky@ldn.org.ua    
association@lawyer.com

Громадська організація «Подільська правова ліга» провулок Пушкіна, 1, м. Хмельницький, 29013
ПН - ПТ з 9.00 до 18.00 обідня 
перерва 13.00-14.00. Прийом 
громадян - ПН, СР, ПТ з 9.00 до 13.00

(0382) 72 01 95 khmelnytsky@ldn.org.ua

Громадська організація «Центр Права» 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, офіс 315
ПН -ПТ з 09.30 - 17. 00,  
обідня перерва з 13. 00 - 14. 00

(0472) 33 00 80, (097) 319 68 28,  
(063) 50 50 215

cherkasy@Idn.org.ua

Чернігівський громадський комітет захисту прав 
людини

14000, м. Чернігів, вул. Гонча 57/1 ПН - ПТ з  10.00 до 17.00 (046) 261 25 32 Chernihiv@ldn.org.ua

Агенція демократичного розвитку Донбасу м. Слов’янськ, вул. Університетська, 47 ПН, ЧТ з 10.00 до 16.00 (066) 711 26 13, (063) 516 53 61 slovyansk@ldn.org.ua


