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Реалізовані заходи: 
 

Моніторинг та адвокатування прав людини 

Адвокаційні кампанії УГСПЛ 
 

Прес-конференція «Чому в Україні не виконуються рішення судів»  

8 грудня 2014 року УГСПЛ провела прес-конференцію, присвячену проблемам виконання 
рішень національних та міжнародних судів Україною. Правозахисники стверджують, що в 
Україні не виконуються 95% рішень Європейського суду з прав людини та близько 70% 
рішень національних судів. Це означає, що право українців на справедливий суд постійно 
порушується. Особливо якщо боржником виступає держава.  

Для того, аби змінити ситуацію, правозахисники пропонують законодавчо забезпечити 
існування ефективного судового захисту прав власників, в тому числі вдосконалити судовий 
контроль за виконанням рішень судів. А також припинити дію мораторіїв щодо примусового 
продажу майна державних підприємств. Крім того, забезпечити якнайшвидшу реалізацію 
положень Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» і 
виділення достатніх фінансових ресурсів на його виконання. 

Захід відбувся за підтримки проекту «Права людини в дії» Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID). 

 

Презентація основних тенденцій в сфері прав людини, які будуть покладені в основу 
щорічної Доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні – 2014»  

10 грудня 2014 року в Міжнародний день захисту прав людини правозахисники 
констатували: окупація Криму російськими військами, штучно організовані сепаратистські 
рухи на Сході, які поступово перетворилися на збройну агресію, і повномасштабний 
військовий конфлікт з Російською Федерацією в Донецькій та Луганській областях, 
відсторонили проблеми прав людини на другий план.   

Про це йшлося під час презентації основних тенденцій в сфері прав людини в 2014 році. В 
заході взяли участь понад 80 учасників, серед яких урядовці, представники посольств, 
міжнародних організацій та правозахисники.  

В цілому правозахисники відзначають, що, незважаючи на численні помилки, новій 
адміністрації протягом 22 лютого-30 листопада поточного року вдалося подолати політичну 
та економічну кризу, заново створити боєздатні збройні сили та органи безпеки, створити та 
підготувати добровольчі загони міліції, які разом із Національною гвардією та 
спецпідрозділами МВС рятували країну, не допустити географічного розширення конфлікту з 
РФ за межі Донбасу. Досягненням є успішно проведені позачергові вибори Президента 25 
травня та позачергові вибори парламенту 26 жовтня. Значно успішнішою та ефективнішою 
стала співпраця урядових та муніципальних органів з громадськістю. Хороший розвиток 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1418036630
https://www.youtube.com/watch?v=ednUChTx15s
https://www.youtube.com/watch?v=ednUChTx15s
https://www.youtube.com/watch?v=ednUChTx15s
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1418146155
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отримала волонтерська діяльність, яка показала приклади кращих зразків громадської 
солідарності. Водночас військовий конфлікт, який забирає усі сили та кошти, інерція 
політичної системи, корупція в державних та місцевих органах влади, відсутність реформ не 
дають можливості для розвитку країни, яка зовсім недалеко відійшла від олігархічного 
режиму Януковича, і тому зберігаються численні загрози для прав людини та 
основоположних свобод. 

Захід відбувся за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), Шведського 
агентства міжнародного розвитку (Sida) та Посольства Швеції в Україні.  

 

Робота щодо зміни законодавства про окуповані території 

Участь УГСПЛ у робочій групі при Міністерстві соціальної політики України для розробки 
нормативно-правової бази щодо внутрішньо переміщених осіб та робочій групі при Комітеті 
ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин з метою зміни 
законодавства про окуповані території (а саме, Закону України  No. 1636-VII «Про створення 
вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на 
тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014, який набрав чинності 27.09.2014). 

 

Моніторинг та аналітична діяльність 

6-11 грудня 2014 року – візит до зони АТО моніторингової місії у складі представників 
Центру громадянських свобод та Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 
участі УГСПЛ. Метою моніторингу є оцінка ситуації в сфері дотримання прав дітей, збір 
інформації щодо фактів утримання заручників в населених пунктах Костянтинівка, 
Северодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ та Старобельськ. За результатами візиту буде 
складено письмовий звіт з відео-, аудіо- та фотоматеріалами, який дозволить чітко 
сформульовати проблеми і визначити точки докладання необхідних зусиль для зміни 
ситуації з порушенням прав людини на краще. 

 

 

Стратегічний судовий захист 

Справи, які веде відділ стратегічних справ УГСПЛ 

УГСПЛ продовжує роботу в рамках проекту щодо захисту прав полонених на сході країни 
осіб. До Європейського суду з прав людини постійно подається оновлена інформація. 
Подаються клопотання про застосування Правила 39 Регламенту ЄСПЛ, а саме 
встановлення місця знаходження осіб та їх звільнення з полону ЛНР та ДНР, подання скарг 
до ЄСПЛ на порушення положень статей 3 (заборона катування ті іншого жорстокого 
поводження), 5 (свавільне позбавлення волі) та 13 (відсутність ефективних засобів 
правового захисту на територіях підконтрольних терористам ДНР, ЛНР та військовим 
Російської Федерації) Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод.  

 

УГСПЛ активно підтримує справи, які стосуються порушення прав кримських татар на 
території анексованого Криму. Продовжується робота по справі щодо зникнення та 
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вбивства громадянина України, кримського татарина за національністю. Підтримується 
справа щодо спроби органів влади РФ незаконно відібрати будівлю, що знаходиться у 
власності кримськотатарської благодійної організації «Фонд «Крим». 

 

Співпраця з Державною прикордонною службою України для вирішення проблем, що 
виникали при перетині адміністративного кордону з АР Крим 

Місяць тому УГСПЛ заявила про низку кричущих випадків незаконної діяльності українських 
прикордонників на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Мова йшла 
про факти вимагання довідки «чому громадянин України хоче переміщатися по Україні», 
знищення паспортів тощо. Державна прикордонна служба почула представників Української 
Гельсінської спілки з прав людини, та виступила з ініціативою створення спільної платформи 
щодо вирішення цих питань. Цьому була присвячена прес-конференція «Які інновації 
очікують українців при перетині адмінкордону з АР Крим?» 11 грудня 2014 року.  

Зокрема, представники Держприкордонслужби обіцяють, що вже найближчим часом в 
кожному потязі, який їде до Криму, громадяни можуть знайти пам’ятку що має і що НЕ має 
права вимагати прикордонник. 

Також прикордонники обіцяють зробити «правила гри» чіткими та прозорими: підготувати та 
опублікувати роз’яснення підстав для відмови у в’їзді на материкову частину України особам, 
які перетинають пункти пропуску з тимчасово окупованою територією. А також доопрацювати 
Положення про порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї. 

Допомагати у цій роботі Державній прикордонній службі будуть правозахисні організації, 
представники яких вже надали прикордонникам свої напрацювання. Співробітникам 
прикордонного відомства буде надаватися консультативна та психологічна підтримка щодо 
особливостей роботи з людьми з окупованих територій. 

Також буде організовано обмін інформацією про зміни у законодавстві України щодо режиму 
та статусу окупованих територій та особливостей порядку перетину адміністративного 
кордону з АР Крим. 

 

Судове засідання по справі проти Національного банку України 

Призначено до розгляду на 18 грудня 2014 року ініційований правозахисниками позов до 
Національного банку України, про визнання недійсною постанови Правління НБУ від 
3 листопада 2014 року № 699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства під 
час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим». 
Правозахисники вимагають скасувати низку дискримінаційних положень цієї Постанови.  

 

Важливі матеріали 

В рамках Платформи стратегічного судового захисту було перекладено більше 10 рішень 
Європейського суду з прав людини. Тексти рішень доступні на російській мові на сайті 
http://precedent.in.ua/.  

 

 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1418296120
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1415966018&w=%CD%E0%F6%E1%E0%ED%EA
http://precedent.in.ua/
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Також було здійснено переклад посібнику «Роль громадянського суспільства в виконанні 
рішень Європейського суду з прав людини» в рамках проекту «Посилення участі неурядових 
організацій в процесі виконання рішень Європейського суду з прав людини у Східній Європі 
та на Південному Кавказі» за підтримки Європейської Комісії та уряду Швеції. 

 

Головні досягнення 

Експерти Української Гельсінської спілки з прав людини надали Конституційному суду 
України правовий аналіз ситуації в сфері психіатрії в Україні (amicus curie). 

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що національне 
законодавство в сфері психіатрії є неякісним та суперечить міжнародним стандартам. 

Михайло Тарахкало, директор зі стратегічних справ УГСПЛ, наголошує: «Проблеми людей, 
які утримуються в психіатричних закладах або позбавлені дієздатності є викликом для 
України. Фактично така людина повністю залежить від адміністрації закладу, де її утримують, 
та може стати жертвою зловживань». 

Наразі, за інформацією УГСПЛ, Конституційний суд розглянув подання та, незабаром, має 
винести рішення, яке може вирішити цілий пласт проблем у вказаній сфері. 

 

 

Безкоштовна правова допомога  

Мережа громадських приймалень УГСПЛ продовжує надання безоплатної правової допомоги та 
проведення інформаційно-просвітніх заходів в галузі прав людини. Так, зокрема, 10 грудня по всій 
Україні відбулися заходи на обрані теми, які були присвячені Міжнародному дню захисту прав 
людини. 

Особлива увага в цьому місяці була приділена виробленню стратегії діяльності мережі 
приймалень на наступних 3 роки. Також 17-18 грудня 2014 року в рамках поточного проекту 
USAID мережа громадських приймалень УГСПЛ проводить професійний семінар щодо відбору 
та ведення стратегічних справ юристами приймалень. 

 

 

Навчання правам людини  

Неформальна освіта і навчання для різних цільових аудиторій 

 6-12 грудня 2014 року відбулася всеукраїнська школа «Права людини та громадянська 
активність». Організатором даного освітнього заходу виступила Українська Гельсінська 
спілка з прав людини з Освітнім Домом прав людини - Чернігів за фінансової підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні. Учасники заходу (юристи, журналісти, 
громадські активісти та волонтери) продемонстрували високий рівень мотивації щодо 
розробки і подальшого втілення дій та ініціатив з безпосередньої правової консультації і 
допомоги жителям локальних громад України.  
 

http://precedent.in.ua/index.php?id=1416928929
http://precedent.in.ua/index.php?id=1416928929
http://precedent.in.ua/index.php?id=1416928929
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1417435823
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2
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 14-20 грудня 2014 року проведено семиденний семінар «Підготовка та реалізація 
громадських ініціатив на підтримку Сходу України та Криму». Організатором семінару 
виступила  освітня програма «Розуміємо права людини» та Освітній Будинок Прав Людини-
Чернігів. Учасниками семінару стали громадські активісти, журналісти та правозахисники з 
різних регіонів України, які вже реалізують або планують розробити власні ініціативи 
спрямовані на вирішення гострих соціальних та правових проблем Південного сходу України 
та Криму. Фінансову підтримку даному заходу та розробленим на тренінгу ініціативам надано 
Національним фондом підтримки демократії (NED). 

 

 

 
 

 

Головні події в сфері прав людини 
 

Створення Міністерства інформаційної політики України офіційно запроваджує 
цензуру 

До традиційних загроз правам людини, які сьогодні продовжують стояти перед українським 
суспільством в непростий час викликів, пов’язаних з воєнними діями на сході України та 
окупацією Росією Криму, 2 грудня 2014 року додалась нова – створення Міністерства 
інформаційної політики.  

УГСПЛ переконана, що створення такого Міністерства офіційно запроваджує цензуру в 
Україні. Свою позицію організація виклала у відкритому зверненні до урядовців.  

 

Правозахисники просять Президента продовжити термін підготовки Національної 
стратегії у сфері прав людини 

Національна стратегія у сфері прав людини має розпочати процес системного і послідовного 
вирішення проблем у сфері прав людини в Україні. А це можливо лише у разі рівноправної 
участі та широкого залучення до іі створення всіх сторін (органів влади, інститутів 
громадянського суспільства і Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини). 

На думку правозахисного суспільства стислий термін, визначений Указом Президента 
№811/2014 від 15 жовтня 2014 року щодо розроблення Стратегії, не дозволяє забезпечити 
повноцінну, якісну та рівноправну участь інститутів громадянського суспільства в цьому 
процесі.  

Саме тому на сайті Спілки розміщено звернення щодо продовження терміну підготовки, яке 
відкрите до підписання. До звернення вже приєдналися Харківська правозахисна група, 
Центр громадянських свобод, Amnesty International в Україні, Центр громадянської просвіти 
«Альменда», Центр «Соціальна Дія»/Проект Без Кордонів, ГО «Інститут правових досліджень 
і стратегій» та ще ряд правозахисних організацій та правозахисників особисто. 

Ознайомитися з проектом Стратегії станом на 15 грудня 2014 року можна тут.  

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1417727617
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1417773210
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1417773210
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1417773210
http://hro.org.ua/project_15_12_14/
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Кабінет міністрів України затвердив бізнес-омбудсменом колишнього єврокомісара 
Альгірдаса Шемету 

Європейський банк реконструкції та розвитку повідомляє, що Кабінет міністрів України 
затвердив на посаді бізнес-омбудсмена колишнього єврокомісара з питань оподаткування, 
митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством Альгірдаса Шемету, який 
представлятиме інтереси ділових кіл України і ділових кіл, що працюють в Україні. 

Посада бізнес-омбудсмена є ключовим елементом Ініціативи, узгодженої в Меморандумі про 
взаєморозуміння між урядом України, міжнародними організаціями (ЄБРР, Організацією 
економічного співробітництва і розвитку) і кількома українськими бізнес-асоціаціями.  

У банку наголосили, що інститут бізнес-омбудсмена дасть змогу підприємствам подавати 
претензії з приводу несправедливого ставлення і корупції. Робота офісу бізнес-омбудсмена в 
Україні розпочнеться у першому кварталі 2015 року.  

 

В Україні створено інститут Уповноваженого з прав людей з інвалідністю 

В Україні запроваджується інститут Уповноваженого Президента України з прав людей з 
інвалідністю згідно з Указом Президента України № 902/2014. 

Серед пріоритетних завдань роботи Уповноваженого – впровадження міжнародних 
стандартів інтеграції людей з інвалідністю у життя суспільства, виховання поваги до їхніх 
особливостей. На нього покладається здійснення конституційних повноважень щодо 
забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю. Зокрема, він 
опікуватиметься питаннями забезпечення належних умов для реалізації громадянських, 
соціальних, економічних та культурних прав і законних інтересів людей з інвалідністю, в тому 
числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів 
війни, недопущення їх дискримінації. 

На посаду Уповноваженого призначено Валерія Сушкевича, президента Національного 
комітету спорту інвалідів України (Національного Паралімпійського Комітету України), голову 
Всеукраїнського громадського соціально-політичного об’єднання «Національна Асамблея 
інвалідів України», якій багато років працює над вирішенням проблем людей з обмеженими 
можливостями. 

 
«Венеціанська комісія»: закон України про люстрацію має бути перероблений 
радикально 

Європейська комісія за демократію через право («Венеціанська комісія»), яка є дорадчим 
органом Ради Європи з питань конституційного права, вважає за необхідне радикально 
переробити Закон України №1682-VII від 16.09.2014 «Про очищення влади» (про люстрацію). 

Основний висновок комісії полягає у тому, що українська влада довела намір співпрацювати  
та перегляне закон про люстрацію, щоб отримати новий, внесе поправки у відповідності до 
української Конституції та європейських стандартів. Новий, доопрацьований документ, 
чекають до березня 2015 року. До того часу закон залишається в силі, але через те, що він є 
неякісним, і виконання «є поганим» Комісія сподівається, що українська влада буде 
намагатися не продовжувати люстрацію до того часу, доки в закон не будуть внесені зміни.  
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Зокрема, цей закон не має бути засобом зведення рахунків з політичними опонентами – 
європейські юристи рекомендують зробити незалежну комісію, яка проводитиме люстрацію. 
Зараз вона працює при Мін'юсті, а його представники також потрапляють під люстрацію, так 
що можливий конфлікт інтересів. Крім того, експерти наполягають: у кожного чиновника, 
якого спробують позбавити посади, повинна бути можливість її відстояти. 

Зауваження Венеціанської Комісії до законопроекту в основному співпадають з 
зауваженнями, висловленими Українською Гельсінською спілкою з прав людини, 
Харківською правозахисною групою (ХПГ) та іншими громадськими організаціями. Депутати з 
Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин вже 
звернувся до УГСПЛ та ХПГ з проханням надати експерту оцінку для внесення змін у закон.  

 

Трудові права під загрозою: хто допоможе українцям в умовах нового трудового 
законодавства? 

Право на працю – одне з базових соціально-економічних прав, гарантованих міжнародними 
документами, у тому числі підписаними Україною. Проте взяті на себе зобов’язання наша 
держава сповна не виконує. Один лише рівень безробіття свідчить, що Україна неспроможна 
забезпечити якісної політики у сфері зайнятості. Водночас влада не тільки належним чином 
не захищає трудові права, а й намагається їх звузити та поставити людей найманої праці у 
рабське становище.  

Так, громадські правозахисні організації та профспілковці висловлюють занепокоєння новим 
проектом Трудового кодексу, отриманим 14 листопада цього року, який розробили у 
Міністерстві соціальної політики України. 

Цій проект містить низку антисоціальних норм, що суттєво погіршують становище найманого 
працівника у порівнянні з чинним законодавством, суперечать міжнародним стандартам у 
галузі трудових відносин та захищають інтереси роботодавців. На думку експертів, проект є 
суперечливим і неоднозначним, що може призвести до плутанини у сфері зайнятості та 
трудових відносин та мати негативний вплив на інвесторів. 

Саме тому 12 листопада 2014 року відбулася прес-конференція за участі представників 
Української Гельсінської Спілки з прав людини, Конфедерації вільних профспілок України та 
новоствореної громадської організації «Трудові ініціативи», що надаватиме безоплатну 
юридичну допомогу у сфері трудових відносин. 

Експерти попередили, що в разі прийняття цього проекту Трудового кодексу, що суперечить 
ратифікованим Україною міжнародним угодам до України можуть бути застосовані санкції 
міжнародних організацій, які уважно відслідковують, як змінюється трудове законодавство, 
чи порушуються при цьому права людей найманої праці і профспілок. І це може мати 
серйозні наслідки для України. 

Захід було проведено за підтримки міжнародної неурядової організації «Американський 
центр міжнародної трудової солідарності», яка працює в Україні та орієнтована на права 
трудящих.  

 

http://kvpu.org.ua/uk/news/6/3682/analiz-proektu-trudovogo-kodeksu-ukraini,-pidgotovlenijj-yuridichnim-viddilom-kvpu
http://kvpu.org.ua/uk/news/6/3712/ne-dozvoliti-zagnati-lyudejj-u-rabstvo
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Відбувся ІІ Всеукраїнський Форум внутрішньо переміщених осіб з Криму та Сходу 
України 

Мета ІІ Всеукраїнського Форуму ВПО з Криму та Сходу України – сприяння вирішенню питань 
соціальної адаптації та інтеграції переселенців через підвищення ефективності роботи 
інститутів громадянського суспільства, центральних органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування шляхом обміну досвідом, навчання і координації зусиль. 

Захід було організовано 5 грудня 2014 року громадською організацією «Кримська Діаспора» 
спільно з Офісом Омбудсмана України за підтримки міжнародних організацій та громадських 
ініціатив вимушених переселенців та приурочено до Міжнародного дня волонтерів. 

 

«Майдан закордонних справ» представив «Стратегію повернення Криму» 

9 грудня 2014 року було презентовано Стратегію повернення Криму, яка визначає основні 
напрямки роботи, принципи та загальний задум – створення найбільш сприятливої ситуації 
для повернення анексованого Криму до України в ситуації, яку з позиції сьогодення складно 
передбачити. 

Документ складається з осмислення уроків анексії Криму та конкретних кроків у військовій, 
економічний, енергетичний, гуманітарній, міжнародно-правовій сферах. 

 

В Україні запрацювала он-лайн система обговорення законопроектів 

Громадська ініціатива «Електронні вибори» за підтримки Державної агенції з питань 
електронного урядування, ініціювала он-лайн обговорення тексту «Зеленої книги» для всіх 
зацікавлених осіб та експертів в галузях електронного документообігу та е-урядування. 

«Зелена книга» – це документ, який використовується урядами демократичних країн для 
декларування та обговорення головних напрямів та змісту державної політики у тій чи інші 
сфері, узгодження їх з громадськістю та бізнесом. На сьогодні в українському законодавстві 
не передбачено існування такого документа, найближчим його еквівалентом у вітчизняних 
реаліях є «доктрини», «концепції» та «стратегії». 

Головною особливістю Зеленої книги є те, що цей документ з реалізації державної політики 
передує розробці конкретних нормативно-правових актів та ухваленню рішень. Окрему увагу 
при розробці Зеленої книги приділяють процесам публічних і експертних консультацій та 
обговорення з метою виявлення, формулювання та встановлення альтернативних способів 
розуміння проблем та підходів до їх вирішення, які пропонують заінтересовані сторони, аби 
за їх результатами запропонувати максимально збалансований варіант відповідної 
державної політики. 

Текст проекту книги розміщено в он-лайн системі www.e-zakon.org, що надає можливість 
спільної роботи, коментування та прийому зауважень. 

 

http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4189:2014-12-05-14-14-14&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75
http://mfaua.org/2014/12/09/majdan-zakordonnix-sprav-predstaviv-strategiyu-povernennya-krimu/
http://crimea.mfaua.org/strategy
http://www.e-vybory.org/
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Ресурсний центр допомоги вимушеним переселенцям: місце, де допомагають разом 

Ресурсний центр допомоги вимушеним переселенцям було створено у вересні 2014 року. 
Основні напрями діяльності: 

 збір гуманітарної допомоги, аналіз потреб, координування надання допомоги;  

 надання юридичних консультацій та правової допомоги;  

 надання консультацій з працевлаштування та тимчасового розселення;  

 участь у підготовці нормативно-правової та аналітичної бази для розробки і 
впровадження довгострокових стратегій допомоги вимушеним переселенцям та їх 
інтеграції; 

 розробка адвокаційних кампаній для захисту прав та вирішення проблем вимушених 
переселенців, а також тих, хто залишається на окупованих і небезпечних територіях. 

Наразі цій проект об’єднує 10 організацій та громадських ініціатив (громадська ініціатива 
«Крим-СОС», Проект «Без кордонів» ГО «Центр Соціальна Дія»/ініціативу «Дім друзів», 
ГО «Центр громадянської просвіти «Альменда», громадська ініціатива «Центр зайнятості 
вільних людей», ВБФ «Право на захист», БФ «Рокада», громадська ініціатива «Кримська 
діаспора», громадська ініціатива «Аптечка для біженців», ГО «Центр громадянських 
свобод»), що опікуються допомогою внутрішньо переміщеним особам, та Секретаріат 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.  

Ресурсний центр співпрацює з громадською ініціативою «Восток SOS», а також з 
організаціями та групами у різних регіонах України. 

Сторінка Центру в соціальних мережах: https://www.facebook.com/pereselentsam, 
https://vk.com/public81698473. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1418668041
https://www.facebook.com/pereselentsam
https://vk.com/public81698473
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_______________________________________________ 
 
Цій дайджест  було розроблено завдяки щедрій підтримці американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст публікації не обов’язково відображає 
погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки. 
 

Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу 
понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, 
демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство 
США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 
1,8 мільярда доларів. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на 
офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov  
та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine 
 

 

Редактор дайджесту: Марина Говорухіна, PR-менеджер УГСПЛ 
 
Програма «Права людини в дії», контактна інформація: 

Аркадій Бущенко, керівник проекту (arkadiy.bushchenko@gmail.com) 
Ольга Чуєва, заступник керівника проекту (olga.chueva@gmail.com) 
Українська Гельсінська спілка з прав людини  
вул. Фролівська 3/34, Київ, Україна 
Тел.: 044-417-41-18, веб-сайт: http://helsinki.org.ua/ 

http://www.usaid.gov/
http://ukraine.usaid.gov/
https://www.facebook.com/USAIDUkraine
mailto:arkadiy.bushchenko@gmail.com
mailto:olga.chueva@gmail.com
http://helsinki.org.ua/
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