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Концепція Місцевого індексу прав людини

 Якість діяльності місцевої влади оцінюється за ключовим її 
призначенням – забезпеченням реалізації прав людини з 
акцентом на базові права за підходами міжнародних стандартів

 Реалізація прав людини оцінюється за підходом до публічного 
урядування Good governance

 Підтримується у актуальному стані реформи децентралізації



МІПЛ у фактах

Правозахисна паспортизація 
областей (2015-2016)

Інструмент ППО та 
підсумковий огляд

Досліджені 12 населених 
пунктів

Місцевий індекс прав людини 
(2018)

Інструмент МІПЛ

Охоплені 10 областей

Індексовані 24 населених пункти 

Спеціальну підготовку пройшли 
112 громадських активістів та 60 
працівників ОМС

http://hro.org.ua/index.php?id=1492922371
http://hro.org.ua/index.php?id=1492922724
http://hro.org.ua/index.php?do=indexing#obl_2
http://hro.org.ua/index.php?id=1540011360
http://hro.org.ua/index.php?do=indexing#obl_3


МІПЛ як оцінний інструмент

 Заснований на «Піраміді прав людини», укладеній на основі 
міжнародних моделей і українського стану реформи децентралізації

 Оперує ключовими правами (від базових до прав на розвиток і участь 
у місцевому врядуванні) на противагу пострадянському популізму 
негарантованих соціальних пільг

 Рівень деталізації доступний для застосування місцевими 
громадськими активістами

 Не демотивує місцеву владу 

 Потрійний підхід верифікації (чіткі видимі критерії з однозначною 
оцінкою, доказовий опис, експертиза командою МІПЛ) та 
балансування залежно від типу населеного пункту

 На виході – структурований експертний документ з чіткою оцінкою і 
прозорим доказовим поясненням



МІПЛ як аналітичний інструмент 

Застосовує підхід бізнес-менеджменту: 

моніторинг  практики  тренди  впровадження 

 Звіти, статті, аналітичні огляди

 Простий і системний сайт

 Власні і гостьові блоги

 Інфографіка, відеоролики

 Експертне супроводження місцевого урядування

http://hro.org.ua/index.php?do=indexing
http://hro.org.ua/index.php?r=8.3
http://hro.org.ua/index.php
http://hro.org.ua/index.php?r=3


МІПЛ як інструмент розвитку громад

 Експертна підтримка у розробці місцевих політик і програм на основі 
обґрунтованих підходів та кращих кейсів

 Кожний звіт легко трансформується у перелік зрозумілих 
рекомендацій

 Поетапно напрацьована база вдалих практик стане ресурсом обміну 
кращим досвідом на рівні громад

 Узагальнення бази неефективних практик дозволяє органам 
національного рівня бачити системні прогалини у місцевому 
урядуванні

 Розгалужений навчальний компонент орієнтований на розвиток 
людських ресурсів місцевих громадських та владних інституцій

 МІПЛ розбудовує співпрацю місцевих лідерських спільнот 
громадськості та влади



МІПЛ як інструмент перехідного 
врядування у вразливих регіонах

 Проявляє стан місцевого урядування у постраждалих та/або 
деокупованих міст порівняно з «мирними»

 Працює на найменш застосовуваний в Україні компонент 
перехідного правосуддя – гарантії неповернення суспільного 
конфлікту 

 На основі модернізації може бути застосований до тимчасово 
непідконтрольних міст


