
Платформа за правові реформи для ОГС

Платформа за правові реформи для ОГС — це коаліція для координації
зусиль організацій громадянського суспільства (ОГС), створена щоб ОГС
могли спільно адвокатувати та підтримувати впровадження позитивних
правових змін для громадянського суспільства.

Мета коаліції — об'єднати ОГС, щоб адвокатувати прийняття та
впровадження правових змін, які передбачені Картою правових реформ для
громадянського суспільства в Україні.

Нагадаємо, що Карта правових реформ — це аналітичний, візійний та
полісі-документ, який детально описує, як громадський сектор бачить
пріоритети реформування й покращення правового середовища для
організацій громадянського суспільства України на 2021–2025 роки.

Карта правових реформ стала орієнтиром та дорожньою картою для
реформування правового середовища організацій громадянського
суспільства. Для втілення змін, передбачених у Карті, у лютому 2021-го року й
було створено Платформу. Платформа є об’єднавчим та координаційним
майданчиком для організацій, що діють задля покращення правового
середовища для ОГС в Україні.

Команда Платформи веде понад 10 адвокаційних кампаній заради змін,
передбачених Картою, і запрошує представників громадських,
міжнародних і благодійних організацій, волонтерських рухів та інших
охочих долучитися до спільноти однодумців, аби скористатися низкою
переваг:

● бути залученим до знакових реформ на національному та локальному
рівнях;

● отримати можливість поставити питання правового порядку денного
для ОГС;

● швидке та своєчасно отримувати новини/анонси/важливі позиції для
гуртування сектору;

● мотивувати одне одного особистим прикладом і командними
практиками, мережуватися тощо.

https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Final_UKR_Karta-pravovyh-reform-dlya-gromadyanskogo-suspilstva-v-Ukrayini-2020.pdf
https://cedem.org.ua/news/platforma-reform-gromsektor/


Співініціаторами Платформи є такі організації:

1. ІСАР Єднання
2. Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД)
3. Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ)
4. Карітас України
5. Центр прав людини ZMINA
6. Асоціація сприяння самоорганізації населення
7. ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"
8. Пласт – НСОУ
9. Одеський інститут соціальних технологій
10. Центр розвитку інновацій
11. Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ)
12. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в

діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ)
13. Українська Волонтерська Служба
14. Реанімаційний пакет реформ
15. Центр політико-правових реформ
16. Разом проти корупції
17. Міжнародний фонд "Відродження"
18. Центр громадянських свобод
19. Детектор Медіа
20. КримSOS

Окрім співніціаторів, Платформа включає в себе понад 100
організацій-учасників Платформи. Учасники долучаються та координують
між собою участь у адвокаційних кампаніях, проходять навчальні тренінги з
посилення спроможностей організацій, долучаються до робочих груп з
розробки нормативно-правових актів, реалізують спільні проекти.

Запрошуємо Вас стати учасником Платформи. Для цього просимо
заповнити анкету: https://cutt.ly/kkPcL2w.

Запуск та реалізація Платформи за правові реформи для ОГС відбувалась завдяки
щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з
міжнародного розвитку (АМР США) в межах проєкту «Ініціатива секторальної
підтримки громадянського суспільства України», який реалізується ІСАР Єднання у
партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та
Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).

https://cutt.ly/kkPcL2w


Співініціатори Платформи:

1. ІСАР Єднання

https://ednannia.ua/
https://www.facebook.com/isar.ednannia/

ГО “ІСАР Єднання” – громадська організація, створена 1999-го року, яка
розвиває громадянське суспільство й культуру стратегічної філантропії, а
також посилює ініціативи для розбудови демократії в Україні та сприяє
сталому розвитку громадянського сусіпльства України. Також ІСАР Єднання
щорічно проводить Форум розвитку громадянського суспільства —
найочікуванішу подію в секторі для неприбуткових організацій, донорів,
медіа, державної та місцевої влади та бізнесу.

2. Український незалежний центр політичних досліджень
(УНЦПД)

http://ucipr.org.ua/ua/
https://www.facebook.com/UCIPR

ГО “Український незалежний центр політичних досліджень” – неурядовий
позапартійний аналітичний центр, який розвиває демократичні процедури у
полі публічної політики й своєю діяльністю утверджує в суспільстві ідеї
незворотності демократичних перетворень. УНЦПД працює у сфері
підтримки громадянського суспільства, розвитку представницької та прямої
демократії, промоцією європейської інтеграції.

https://ednannia.ua/
https://ednannia.ua/
https://www.facebook.com/isar.ednannia/
http://ucipr.org.ua/ua/
https://www.facebook.com/UCIPR


3. Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ)

https://cedem.org.ua/
https://www.facebook.com/CEDEMUA

ГО “Центр демократії та верховенства права” – аналітично-адвокаційний
центр, заснований у 2005-му році, що працює на розвиток незалежних медіа,
підтримку громадських платформ і рухів, а також побудову правової держави
в Україні. ЦЕДЕМ підтримує та розвиває громадські ініціативи, розробляє та
адвокатує якісне законодавство, надає незаангажовану правову експертизу,
працює над впровадженням підзвітності влади та утвердженням
верховенства права.

4. Карітас України

https://caritas.ua/
https://www.facebook.com/caritasukraine

МБФ “Карітас України” входить у міжнародну мережу благодійних
організацій. Організація здійснює соціальну роботу виходячи із
християнських морально-етичних цінностей та надає матеріальну, соціальну,
психологічну та юридичну допомогу громадянам. Карітас України допомагає
дітям, молоді, сім’ям, що перебувають у кризі, переселенцям, людям, що
постраждали від надзвичайних ситуацій. Карітас України працює через
мережу регіональних організацій у різних областях України.

https://cedem.org.ua/
https://www.facebook.com/CEDEMUA
https://caritas.ua/
https://www.facebook.com/caritasukraine


5. Центр прав людини ZMINA

https://zmina.ua/
https://www.facebook.com/zmina.ua

ГО “Центр прав людини ZMINA” працює у сфері захисту свободи слова,
свободи пересування, протидії дискримінації, попередження тортур і
жорстокого поводження, боротьби із безкарністю. Організація підтримує
правозахисників і громадських активістів на території України включно з
окупованими територіями, проводить інформаційні кампанії, моніторить та
документує випадки порушень прав людини, проводить дослідження,
захищає осіб, що постраждали внаслідок війни в Україні.

6. Асоціація сприяння самоорганізації населення

https://samoorg.com.ua/
https://www.facebook.com/samoorg.com.ua/

ГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення", зареєстрована у 2006-му
році, сприяє розбудові демократії та спроможних громад в Україні за
допомогою розвитку самоорганізації та створення дієвої системи
громадської участі у справах місцевого значення. Асоціація об’єднує
організації людей, що прагнуть поліпити життя у їхній громаді, проводить
дослідження та інформаційні кампанії щодо розвитку громадянського
суспільства та місцевого самоврядування. Крім того, асоціація займається
консультаціями щодо створення й роботи органів самоорганізації
населення, розробляє і домагається прийняття ефективної законодавчої та
нормативної бази місцевого самоврядування.

https://zmina.ua/
https://www.facebook.com/zmina.ua
https://samoorg.com.ua/
https://www.facebook.com/samoorg.com.ua/


7. Жіночий Антикорупційний Рух

https://zhar.org.ua/
https://www.facebook.com/ngo.zhar.ukraine/

ГО "Жіночий Антикорупційний Рух", утворена у 2014 році, просуває ідеї
прозорості, доброчесності й підзвітності влади, відстоює ідею дотримання
законності, демократичності, прозорості й відповідальності. Жіночий
Антикорупційний рух активно займається моніторингом та контролем за
всіма учасниками публічної політики на Хмельниччині. Жіночий
антикорупційний рух також має медіа: ЖАР.INFO.

8. Пласт – НСОУ

https://www.plast.org.ua/
https://www.facebook.com/PlastUA

МО “Пласт - НСОУ” – українська скаутська організація, заснована у 1911 році. За
свою мету вона ставить сприяти всебічному патріотичному вихованню та
самовихованню української молоді. Організація об’єднує понад 10 тисяч
учасників різного віку, проводить виховні табори, реалізує волонтерські та
просвітницькі заходи та проєкти. “Пласт” активно збирає та надає допомогу
військовим, провадить виховну роботу, розвиває культуру молодіжного
активізму й волонтерства.

https://zhar.org.ua/
https://www.facebook.com/ngo.zhar.ukraine/
https://www.plast.org.ua/
https://www.facebook.com/PlastUA


9. Одеський інститут соціальних технологій

https://oistkp.blogspot.com/
https://www.facebook.com/oistkp

ГО “Одеський інститут соціальних технологій” – аналітичний центр,
заснований у 1999-му році, що вивчає та захищає інтереси громадян у
взаємовідносинах із державними, комерційними та некомерційними
структурами. Реалізує проєкти, спрямовані на захист прав громадян,
розвиток трудових колективів, підтримку соціально вразливих груп, розвиток
самоорганізації населення, міжсекторного партнерства, соціальної
відповідальності бізнесу, поліпшення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.

10. Центр розвитку інновацій

https://cid.center/
https://www.facebook.com/cid.center

ГС “Центру розвитку інновацій” (ЦРІ) була створена у 2013-му році з команди
підрозділу Києво-Могилянської академії. ЦРІ розвиває електронну
демократію та інновації у врядуванні. Команда успішно ініціювала
запровадження е-петицій, легалізацію е-звернень, співзаснувала успішні
коаліції ГО. Організація розвиває теорію та практику в галузі електронної
демократії та електронного урядування за допомогою дослідницької та
аналітичної роботи, просвітництва, розробки інструментів електронної
демократії для України, законопроєктів і нормативних актів, їхньої адвокації
та імплементації.

https://oistkp.blogspot.com/
https://www.facebook.com/oistkp
https://cid.center/
https://www.facebook.com/cid.center


11. Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ)

http://www.helsinki.org.ua/
https://www.facebook.com/Ugspl

ГС “Українська Гельсінська спілка з прав людини”, установчі збори якої
відбулись 2004-го року, сприяє розвитку гуманного суспільства. Організація є
однією з найбільших українських правозахисних організацій. Вона здійснює
захист прав людини й основоположних свобод у судах, органах державної
влади та місцевого самоврядування; надає правову допомогу особам у
захисті своїх прав і свобод; моніторить дотримання прав людини та
основоположних свобод в Україні та законопроєкти, що впливають на
забезпеченість прав і свобод.

12. Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в
діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ)

http://umdpl.info/
https://www.facebook.com/Association.UMDPL

ГО “Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності
правоохоронних органів” – неурядова правозахисна організація, що здійснює
системний всеукраїнський моніторинг дотримання прав людини та
основоположних свобод у діяльності правоохоронних органів. Організацію
створено у 2010 році після розформування Управління моніторингу
дотримання прав людини. Асоціація УМДПЛ займається боротьбою з
катуванням, захистом правозахисників та активістів, розвитком громадського
контролю, роботою з вразливими групами та реформою органів
правопорядку.

http://www.helsinki.org.ua/?fbclid=IwAR3qUmiS6NSlcytg0SJz3aHFzCS1R82PWrlOdPSO31TBb1wvuSIB692STVw
https://www.facebook.com/Ugspl
http://umdpl.info/?fbclid=IwAR1aaK5oJRYLjWvZKVNIba3zUWUWwkOJ1h3krzzVBv2tyaJ99ZI0YxbEsDA
https://www.facebook.com/Association.UMDPL


13. Українська Волонтерська Служба

https://volunteer.country/
https://www.facebook.com/UkrainianVolunteerService

ГО “Українська волонтерська служба” – організація, що прагне розвивати
культуру волонтерства в Україні. Була створена у 2018-му році. За допомогою
агентів волонтерства організація підтримує волонтерські ініціативи по всій
Україні, координує багато індивідуальних волонтерів та приймають запити
про допомогу, підтримує волонтерів на окупованих територіях України. Крім
того, Українська волонтерська служба запустила Національну Волонтерську
Платформу, яка є агрегатором волонтерських можливостей в Україні.

14. Реанімаційний пакет реформ

https://rpr.org.ua/
https://www.facebook.com/rpr.ua

ГС “Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ” зареєстрована і функціонує з
2019-го року. Спілка діє як коаліція громадських організацій і експертів, які
після Революції Гідності в березні 2014 року об’єдналися з метою вироблення
консолідованої позиції щодо необхідних для країни реформ та належного їх
впровадження. Спілка ставить за мету підтримку та просування реформ для
розбудови незалежної, демократичної, правової Української держави.
Команда спілки розробила і презентувала «Дорожню карту реформ» для
парламенту, яку оновила у 2018-му році. Організації спілки продовжують
лобіювати важливі законодавчі зміни.

https://www.facebook.com/UkrainianVolunteerService
https://rpr.org.ua/
https://www.facebook.com/rpr.ua


15. Центр політико-правових реформ

https://linktr.ee/pravo.org.ua
https://www.facebook.com/pravo.org.ua

ГО “Центр політико-правових реформ” було засновано в 1996-му році. За свою
мету організація ставить розробку та сприяння втіленню таких реформ, які
будуть здатні забезпечити демократію та верховенство права в Україні. Центр
політико-правових реформ бере участь у розробці державних політик,
проводить наукову та консультативну діяльність щодо пропонованих
законодавчих змін, моніторить та аналізує законодавство та діяльність
політичних органів державної влади у правовому секторі.

16. Разом проти корупції

https://www.rpk.org.ua/
https://www.facebook.com/RazomProtyKorupcii

ГО “Разом проти корупції” – це координаційна платформа, що була створена у
2016-му році та яка об’єднує зусилля галузевих експертів та фахівців органів
влади для досягнення сталого результату у запобіганні корупції. Організація
проводить моніторинг антикорупційних заходів центральних органів
виконавчої влади. У співпраці з Секретаріатом КМУ та іншими центральними
органами виконавчої влади “Разом проти корупції” узгодили 83
антикорупційні заходи, які були затверджені на засіданні Кабінету міністрів.
Організація продовжує співпрацю з міністерствами задля впровадження
заходів для боротьби з корупцією.

https://linktr.ee/pravo.org.ua?fbclid=IwAR2f7itEM1KPPiAn7EvT7stNHrh1ZjLOdEVPQdEEfdsYx-UmXSUxCpz6d0I
https://www.facebook.com/pravo.org.ua
https://www.rpk.org.ua/
https://www.facebook.com/RazomProtyKorupcii


17. Міжнародний фонд "Відродження"

www.irf.ua
https://www.facebook.com/irf.ukraine

МБФ «Відродження» — українська благодійна фундація, яка з 1990-го року
має на меті розбудову в Україні відкритого суспільства де кожен почуває себе
гідно, громадяни включені у творення держави, а влада є прозорою та
відповідальною. Фонд є частиною міжнародної мережі Фундацій Відкритого
Суспільства (Open Society Foundations). Фонд займається розбудовою
стійкого громадянського суспільства, просуває запит у суспільстві на рівність,
справедливість, прозорість, підзвітність, просуває інклюзивність як цінність,
допомагає пом’якшити наслідки конфліктів для українського суспільства.

18. Центр громадянських свобод

http://ccl.org.ua/
https://www.facebook.com/ccl.org.ua

ГО “Центр громадянських свобод” – правозахисна організація, що виступає за
становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні задля
утвердження людської гідності. Центр громадянських свобод займається
документуванням воєнних злочинів на окупованих територіях України, був
ініціатором ініціативи Євромайдан SOS та ініціативи “Трибунал для Путіна”,
організовував акцію Save Oleg Sentsov. ЦГС підтримує розвиток
громадянського активізму, бере активну участь у міжнародних мережах та
солідарних діях з просування прав людини в регіоні ОБСЄ. У 2022 році
організація стала одним з лауреатів Нобелівської премії миру як організація,
що представляє громадянське суспільство України та доклала визначних
зусиль для документування військових злочинів, порушень прав людити та
зловживання владою.

https://www.irf.ua/?fbclid=IwAR0VaWV9-HRgPAAC5P26Sm6ozEZeFsc7wwa-emJVJUdr63h46mgmnqjjpS4
https://www.facebook.com/irf.ukraine
http://ccl.org.ua/?fbclid=IwAR0tsXMCFPuRuqARw280dC1dCbYWD5Hz2u-rLi5ARDrC2bPeeCuhKbmqFf8
https://www.facebook.com/ccl.org.ua


19. Детектор Медіа

http://detector.media/
https://www.facebook.com/DetectorMedia

ГО “Детектор медіа” – громадська організація, створена українськими
журналістами у 2004-му році. Організація створює медійний контент,
проводить дослідження медійного простору, модерує професійну дискусію в
середовищі журналістів, адвокатує законодавчі й суспільні зміни, пов’язані з
медіа, проводить медіаосвіту. Детектор медіа долучаються до розробки
законопроєктів, які сприяють реформам у медійній сфері, проводять
моніторинги дотримання стандартів інформаційної журналістики різними
медіа. З початком повномасштабного вторгнення Росії продовжують активну
боротьбу з російською дезінформацією, висвітлюють новини, пов’язані з
війною та діяльністю медіасфери в умовах війни.

20.КримSOS

http://krymsos.com/
https://www.facebook.com/KRYM.SOS

ГО “Крим SOS” – громадська організація, що розвинулась із Фейсбук-сторінки,
створеної 27 лютого 2014 року, щоб надавати оперативну й перевірену
інформацію про ситуацію в Криму. Мета організації – деокупація Криму та
реінтеграція півострова. Крим SOS – експертна організація, що займається
питаннями окупованого Криму та координує громадські рухи й ініціативи з
питань ВПО. Організація адвокатує питання, пов’язані з ВПО, надає
юридичну, соціальну, гуманітарну й психологічну підтримку ВПО, моніторить
й аналізує дотримання прав ВПО, займається моніторингом та аналізом
порушень прав людини в Криму.

http://detector.media/?fbclid=IwAR2XLDpZVfhuh9zYYpv2da08Uy0SfFs7neaFUMpwGWtc4qgIUl_NSaNrsqI
https://www.facebook.com/DetectorMedia
https://www.facebook.com/KRYM.SOS

