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Ця Концепція стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного               
розвитку (АМР США) в межах проєкту «Ініціативна секторальної підтримки громадянського суспільства України». Центр             
демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) та Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) несе повну              
відповідальність за зміст, який може не відображати поглядів АМР США або Уряду Сполучених Штатів Америки. 
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Вступ  

Українське громадянське суспільство є однією з основних рушійних сил реформ в Україні. Результати             
соціологічних досліджень свідчать про визначальну роль організацій громадянського суспільства         
(ОГС) в процесах демократичних трансформацій держави. Однак, виконання ролі провайдера змін           
потребує належного та сприятливого правового середовища для діяльності. Наразі, законодавство,          
що регулює діяльність організацій громадянського суспільства та активістів в Україні містить ще            
багато обмежень і не надає нові правові інструменти стимулювання розвитку.для забезпечення           
сталого розвитку громадянського суспільства, є необхідним вироблення стратегії розвитку правового          
середовища на наступні п'ять років, шляхом формування дорожньої карти правових реформ. Дана            
карта має стати основою для формування Національної стратегії сприяння розвитку громадянського           
суспільства в Україні на 2021-2026.  
 

Контекст 
 
У 2018 році Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США) Індексом сталості ОГС визначило              
загальну сталість ОГС в Україні на рівні такої, що постійно розвивається (бал - 3.3). Крім того, всі                 
виміри Індексу сталості громадянського суспільства полягають у заходах розвитку сталості.          
Незважаючи на всі позитивні зміни в законодавстві щодо ОГС, правове середовище все ще було              
зафіксовано на недостатньому рівні (3,6 у 2018 році), а фінансова життєздатність ОГС залишається             
найнижчою серед усіх показників Індексу сталості громадянського суспільства (оцінка 2018 року           
становила 4,1). За даними Звіту Індексу сталості громадянського суспільства 2018 року, загальна            
сталість ОГС в Україні незначно погіршилася з негативними змінами, які були відзначені у правовому              
середовищі та адвокаційних вимірах. У березні 2017 року набрали чинності зміни до Закону України              
“Про запобігання корупції”, які зобов’язували представників громадських антикорупційних організацій         
подавати електронні декларації. Однак, в червні 2019 року Конституційний суд України визнав            
неконституційним норми закону про обов'язкове електронне декларування доходів активістами, які          
ведуть антикорупційну діяльність. Крім того, Парламент намагався запровадити додаткові вимоги до           
фінансової звітності для ОГС, які отримують іноземне фінансування. Ба більше, понад 50 активістів у              
2018 році та 83 у 2019 році зазнали нападів. Адвокатура ОГС також погіршилась. 
 
Протягом 2017 - 2018 років Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД) з шістьма             
міжнародними організаціями: Міжнародним антикорупційним центром Transparency International       
(Вірменія), MG Consulting LLC (Азербайджан), Асамблеєю неурядових демократичних організацій та          
Центром правової трансформації (Білорусь), Інститутом громадянського суспільства (Грузія) та         
Асоціацією Promo-Lex (Молдова) за підтримки Європейського центру некомерційного права,         
проаналізували законодавство для громадянського суспільства в країнах Східного партнерства та          
розробили звіт “Баромент ОГС: Оцінка середовища для громадянського суспільства в країнах           
Східного Партнерства”. Відповідно до цього звіту в Україні ще є багато напрямів громадянського             
суспільства, які потребують покращення. Наприклад, у державній підтримці ОГС відсутні відповідні           
механізми відбору ОГС для отримання гранту та моніторинг проєктів, які фінансуються, як і немає              
ефективного підходу до звітності ОГС. Тому існує потреба запровадження єдиного конкурентного           
підходу до фінансування ОГС з державного та місцевих бюджетів, а також розроблення механізмів             
моніторингу та оцінки виконання проєкту. Крім того, важливо розробити прозорі та чіткі процедури             
надання приміщення ОГС місцевими органами влади. 
 
Правове середовище для ОГС в Україні не забезпечує розвиток громадянського суспільства в Україні.             
Зокрема, є значний податковий тиск на благодійну і волонтерську діяльність, відсутність залучення            
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ОГС до надання соціальних послуг за рахунок державного і місцевих бюджетів, відсутність можливості             
онлайн реєстрації змін до статуту ГО і можливості онлайн реєстрації благодійної організації. Крім того,              
нерозвинутість процедур залучення громадян до ухвалення рішень на рівні місцевого          
самоврядування, а також продовжуються масові переслідування громадських активістів та         
гальмування розслідування злочинів проти них. 

Діяльність і розвиток громадянського суспільства регулюють сотні законів і підзаконних актів, більшість            
з яких потребує вдосконалення. Створення Карти правових реформ для громадянського суспільства           
допоможе систематизувати наявні проблеми і визначити чіткі заходи вирішення цих проблем. Для            
створення сприятливого правового середовища необхідна скоординована робота Уряду, Парламенту,         
органів місцевого самоврядування. Карта реформ, створена ОГС, має бути перетворена спільними           
зусиллями громадських і урядових експертів в Національну стратегію сприяння розвитку          
громадянського суспільства в Україні на 2021-2026. Виконання цієї стратегії має об'єднати зусилля            
громадянського суспільства і органів влади для забезпечення розробки, прийняття та реалізації всіх            
необхідних законопроектів. 

Консорціум у складі Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину           
«Єднання» (ІСАР “Єднання), Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД) і          
Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) бере на себе відповідальність розпочати широкі            
консультації з громадським сектором для вироблення детального порядку денного реформи          
правового середовища для розвитку громадянського суспільства і створення коаліції ОГС для його            
імплементації.  
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1. Карта правових реформ для громадянського суспільства  

Карта правових реформ для громадянського суспільства (надалі за текстом - Карта правових            
реформ) — це аналітичний, візійний та полісі-документ, що міститиме бачення громадянського           
сектору щодо пріоритетів реформування та покращення правового середовища для організацій          
громадянського суспільства України (далі за текстом — ОГС ) на 2021-2026 рр..  1

Назва документу англійською мовою - Legal Reforms Roadmap for Civil Society. 

Карта правових реформ — це порядок денний створення сприятливого правового і           
адміністративного середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні.  

Під час розробки даного документу планується залучити експертів та представників ОГС як            
національного так і локального рівня, що будуть аналізувати основні проблеми правового середовища            
та визначатимуть цілі й завдання реформ правового та інституційного законодавства, які доцільно            
провести в різних напрямах діяльності ОГС в Україні протягом визначеного періоду. 

Планується залучити максимально велику кількість різнопрофільних ОГС для розробки. У кожному           
тематичному розділі Карти правових реформ також буде пропонуватися зазначити органи влади,           
відповідальні за ухвалення рішень; перелік рішень щодо прогалин у правовому середовищі;           
експертів-представників ОГС, які досліджуватимуть відповідну проблематику та визначатимуть        
інструменти її вирішення. 

Цілі створення Карти правових реформ: 

1. Визначити основні проблеми законодавства для ОГС і практики його застосування. 
2. Визначити необхідні зміни до законодавства або зміни в практиці його виконання органами            

державної влади. 
3. Об’єднати громадський сектор у формуванні й адвокатуванні позитивних змін в законодавстві           

для ОГС. 
4. Стати візійним дороговказом для ОГС у рамках їх спільної роботи. 

Карта правових реформ - документ створений ОГС і для ОГС. 

Автори очікують, що дана Карта правових реформ може стати основою наступної Національної            
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на найближчі роки. 

Даний документ розробляється в рамках проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського          
суспільства України», який реалізується Консорціумом у складі ІСАР Єднання, Українського          
незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД) та Центру демократії та верховенства права           
(ЦЕДЕМ), завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з           
міжнародного розвитку (АМР США).  

1 Під ОГС в рамках цього документу розуміється громадські об'єднання, благодійні об’єднання, органи самоорганізації 
населення та творчі спілки. 
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2. Тематичні розділи Карти правових реформ 

1. Правовий статус, реєстрація, припинення ОГС 
Можлива тематика в рамках розділу: система і процедури реєстрації ОГС, реєстрація ознаки            
неприбутковості, онлайн реєстрація ОГС, процедури припинення ОГС, реєстрація підприємницької         
діяльності ГО, особливості банківського обслуговування ОГС, питання бенефіціарних власників в ОГС,           
проблеми надання послуг реєстрації ОГС. 

2. Оподаткування ОГС і благодійної діяльності 
Можлива тематика в рамках розділу: податкові пільги для ОГС, надавачів і отримувачів благодійної             
допомоги, процедури отримання ознаки неприбутковості, нові податкові інструменти для         
стимулювання благодійництва, податкова знижка, відсотковий механізм (філантропія), благодійний        
аукціон, гуманітарна допомога, звітування ОГС до податкових органів, оподаткування учасників          
заходів які проводять ОГС. 

3. Державна фінансова підтримка ОГС 
Можлива тематика в рамках розділу: конкурси проєктів для ОГС з державного і місцевого бюджетів,              
електронний конкурс проєктів, залучення ОГС до виконання державних і місцевих цільових програм,            
пільгова оренда приміщень для ОГС, адміністративні видатки для ОГС, залучення ОГС до державних             
закупівель, національний фонд розвитку ОГС, звітування ОГС щодо виконання проєкту. 

4. Залучення ОГС до надання соціальних послуг та соціальне підприємництво 
Можлива тематика в рамках розділу: визначення потреб населення в соціальних послугах,           
визначення процедури замовлення соціальних послуг в ОГС, звітування ОГС замовнику соціальних           
послуг, моніторинг та оцінка надання соціальних послуг ОГС, діяльність підприємств ГО осіб з             
інвалідністю, практика адміністрування органами ДПС господарської діяльності без мети отримання          
прибутку. 

5. Розвиток волонтерської діяльності  
Можлива тематика в рамках розділу: реєстрація довготермінових волонтерів іноземців, державна          
програма підтримки волонтерства, оподаткування волонтерства. 

6. Участь громадськості у формуванні та реалізації владних рішень 
Можлива тематика в рамках розділу: проблеми правового регулювання процедур консультацій з           
громадськістю, громадської експертизи, роботи громадських рад, звернення громадян, електронних         
петицій, проблеми процедур місцевої демократії (громадські слухання, місцеві ініціативи, органи          
самоорганізації населення, бюджети участі, загальні збори мешканців, тощо. 

7. Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства 
Можлива тематика в рамках розділу: державна стратегія сприяння розвитку громадянського          
суспільства, питання роботи державної координаційної ради сприяння розвитку громадянського         
суспільства, питання урядових і обласних планів заходів розвитку громадянського суспільства, тощо). 

8. Безпека активістів і ОГС 
Можлива тематика в рамках розділу: забезпечення безпеки активістів, захист активістів від нападів,            
безпека ОГС від адміністративного тиску органів влади, вплив державної політики запобігання.  
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3. Структура Карти правових реформ 

Проєкт структури Карти правових реформ:  
1. Титульна стурінка. 
2. Передмова. 
3. Перелік ОГС, які підтримують Карту правових реформ. 
4. Зміст. 
5. Тематичні розділи. 
6. Джерела. 

Проєкт структури тематичного розділу: 

Назва розділу: … 
Автори:  

опції до обговорення: 
Варіант 1. Перелік експертів , які брали участь в розробці  
Варіант 2. Перелік експертів і назви їх організацій, які брали участь в розробці  
Варіант 3. Перелік експертів і організацій, які брали участь в розробці та перелік організацій, які               
підтримують викладені рекомендації 
Варіант 4. Перелік організацій, представники, яких брали участь у розробці + перелік організацій, які              
підтримують. 

Стан сьогодні 
Короткий опис наявного законодавства. Загальна оцінка якості правового поля у відповідній галузі            
державного регулювання. Оцінка застосування законодавства.  

Проблеми 
Короткий опис основних перепон або прогалин, які містить наявне законодавство у відповідному            
тематичному розділі. Проблеми на рівні виконання законодавства з боку органів влади. 

Рішення 
Описати бажаний результат, який сектор прагне досягти в майбутньому та бажані параметри            
правового поля для розвитку ОГС. Визначити головні цілі реформи правового поля. 

Інструменти 
Надати перелік конкретних заходів по покращенню законодавства, необхідних для досягнення цілей.           
Визначити, який нормативно-правовий акт (акти) необхідно ухвалити або змінити, і які саме сутнісні             
зміни варто здійснити. За потребою заходи можна згрупувати за органами влади, що мають їх              
ухвалити. 

Важливо. Виклад матеріалу повинен бути наступним чином: одна сформульована проблема і           
конкретні рішення та інструменти, які покликані її вирішити.  

Наприклад, 
Проблема №1. 
Перелік рішень при вирішенні проблеми №1. 
Інструменти (конкретні заходи) на вирішення проблеми №1. 
Проблема №2. 
Перелік рішень при вирішенні проблеми №2. 
Інструменти (конкретні заходи) на вирішення проблеми №2. 
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4. Методологія створення Карти правових реформ 

1. Спосіб та формат розробки Карти правових реформ: 

До розробки Карти правових реформ планується залучити максимально велику кількість профільних           
експертів, фахівців та ОГС, а також представників органів державної влади - для побудови ефективної              
комунікації між владою і суспільством.  

Основні задачі створення Карти правових реформ: 

1. Проаналізувати наявні проблеми чинного законодавства для ОГС і практики його          
застосування. 

2. Підготувати вичерпний перелік нових законодавчих можливостей для стрімкого розвитку         
громадянського суспільства.  

3. Окреслити необхідні зміни до законодавства або зміни в практику його виконання органами            
державної влади. 

4. Повноцінно залучити представників громадського сектору у роботу над законодавчими         
змінами для ОГС та їх адвокатування на загальнодержавному рівні.  

Створення Карти правових реформ заплановано за 8 тематичними робочими групами. 

2. Основні етапи по створенню Карти правових реформ: 

1. Розробка методології Карти правових реформ. 
2. Узгодження ідеї створення Карти правових реформ з представниками громадського сектору. 
3. Проведення публічної презентації «Концепція створення Дорожньої карти реформ правового         

середовища громадянського суспільства України». 
4. Робота над змістовним наповненням Карти правових реформ з максимальним залученням          

зацікавлених сторін. 
5. Публічна презентація Карти правових реформ та обговорення проєкту такої Карти в Києві. 
6. Публічні регіональні обговорення проєкту Карти правових реформ (або онлайн). 
7. Доопрацювання проєкту з урахуванням пропозицій та фіналізація документу. 
8. Публічна презентація остаточної версії Карти правових реформ. 

План діяльності 
2020 рік 

лют бер квіт трав чер лип серп вер 

Публічна презентація «Концепція створення Дорожньої карти 
реформ правового середовища громадянського суспільства 
України» 

26 
лют        

Робота над змістовним наповненням Карти правових реформ з 
максимальним залученням зацікавлених сторін*  бер-трав     

Публічна презентація та обговорення проєкту Карти правових 
реформ в Києві*     черв    

Публічні регіональні обговорення проєкту Карти правових 
реформ*     черв-лип   

Доопрацювання проєкту з урахуванням пропозицій та фіналізація 
документу     черв-серп  

Публічна презентація фінальної версії Карти правових реформ        23 
вер 
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* Події, зустрічі, наради, які передбачаються конкретним етапом у випадку продовження           
карантинних заходів будуть проведені в режимі онлайн. 

3. Формати роботи над розробкою Карти правових реформ: 

● Робочі групи: офлайн і онлайн режим;  
Робочі групи будуть створені по напрямках та працюватимуть в режимі онлайн у зв’язку зі              
запровадженим карантином в Україні від 11 березня 2020 року, робочі групи напрацюють            
проєкти секцій Карти правових реформ, також онлайн відбуватиметься обговорення (публічне          
коментування) проєкту документу;  

● Публічні обговорення в Києві (після зняття карантинного режиму); 
Публічні обговорення в Києві будуть відбуватися у форматі публічного обговорення готових           
проєктів секцій Карти правових реформ після зняття карантинного режиму. 

● Публічні обговорення в регіонах (після зняття карантинного режиму); 
Публічні обговорення в регіонах будуть відбуватися у форматі публічного обговорення готових           
проєктів секцій Карти правових реформ у всіх 24 областях України у форматі відкритого             
залучення усіх бажаючих до обговорення після зняття карантинного режиму. 

● Індивідуальні консультації зі стейкхолдерами - відбуватимуться з представниками органів         
влади з ключових питань, визначених робочими групами; 

● Онлайн-обговорення (публічне коментування) проєкту документу. 
 

4. Для цілей розробки та роботи над Карти правових реформ заплано створити: робочі групи та               
Координаційну раду ініціативи Карти правових реформ. 

4.1. Робочі групи 

Створення восьми тематичних робочих груп, до складу яких увійдуть представники ОГС і експерти, які              
виявили бажання працювати над створенням Карти правових реформ, відповідно до тематичних           
розділів Карти правових реформ. Результатом роботи тематичної робочої групи є створений драфт            
відповідного блоку Карти правових реформ.  

Для належної організації роботи групи передбачено запровадити роль Координатора та Експерта. 

Функції Координатора групи (перелік не є вичерпним):  
- Організація засідання, у тому числі формування та надсилання запрошення учасникам, 

створення чату з учасниками, публікація інформації про засідання на публічній сторінці фб про 
розробку Карти правових реформ; 

- Створення списку учасників з відкритого колу та надсилання цього списку на розгляд 
відповідному Експерту для затвердження учасників до запрошення; 

- Для онлайн-засідань в умовах карантинного режиму в Україні формування єдиної Інструкції 
встановлення додатку Zoom для засідання та створення єдиного документу взаємних правил 
проведення засідання для учасників; 

- Створення події в Google Calendar про проведення онлайн-засідання для зручності; 
- Уся комунікація з учасниками щодо організаційних питань, розсилка необхідних матеріалів. 

 
Функції Експерта групи (перелік не є вичерпним):  

- Створення програми засідання; 
- Створення списку бажаних учасників до запрошення на засідання; 
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- За потреби, якщо важливі до запрошення учасники не відповідають на запрошення поштою, 
Експерт або інша людина, яка має контакти з цим потенційним учасником, має зв’язатися з 
ним/нею по телефону і запросити особисто;  

- Створення Підсумків засідання після його проведення: 
- Модерація роботи учасників під час засідання згідно програми. 
- Підготовка драфту рекомендацій за результатами роботи групи;  
- Аналіз чинного законодавство та кращих міжнародних практик;  
- Проведення глибинних інтерв’ю з профільними державними службовцями;  

 
Експерт групи є відповідальним за узгоджений (фінальний) текст рекомендації. 
 
Експерт групи (інші члени групи за бажанням) презентує частину Карти правових реформ у регіонах,              
фіксує зворотні пропозиції регіональних ОГС. 

Члени Консорціуму Проєкту (УНЦПД та ЦЕДЕМ) затверджують Координатора групи та Експерта           
групи. 

Формування початкового (першого) списку робочої групи відбувається членами Консорціуму Проєкту          
на основі отриманих анкет, висловленого бажання під час публічних заходів або за рекомендацією             
члена Консорціуму Проєкту. На подальших етапах група має право самостійно залучати нових            
учасників. Членство в робочих групах не є фіксованим. 

Алгоритм роботи групи  

Місце проведення засідань тематичних робочих груп є фіксованим: місто Київ, а в умовах             
карантинного режиму – проведення засідань онлайн. 
Форма присутності учасників робочих груп: фізична присутність або онлайн (дистанційно). 
Запланована кількість засідань однієї тематичної робочої групи: до 3. 
 
Перелік питань до обговорення та роботи під час засідань робочої групи (не є виключним): 

1. Які є наявні проблеми у тематиці відповідної робочої групи? 
2. Які норми законодавства у відповідній сфері обмежують розвиток ОГС або діяльність ОГС? 
3. Які наявні проблеми під час застосування відповідного законодавства або надання послуг для            

ОГС? 
4. Яких механізмів правового регулювання не вистачає для належної діяльності ОГС? 
5. Які існують можливі рішення для вирішення сформульованої проблеми, в тому числі, які кращі             

іноземні практики варто запровадити в Україні? 
6. За допомогою використання яких інструментів пропонується досягти результату? 
7. Які конкретні заходи з покращення законодавства, необхідні для досягнення поставлених          

цілей? 
8. Який нормативно-правовий акт (акти) необхідно ухвалити або змінити, та які саме сутнісні            

зміни варто здійснити для покращення правового середовища ОГС? 
 
Основні задачі робочої групи: 

1. Проведення опитувань або глибинних інтерв’ю в інших ОГС, з представниками профільних           
органів влади або представниками міжнародних інституцій, для належного вивчення наявної          
проблеми і виробленням рекомендацій. 

2. Розгляд та обговорення переліку питання, передбачених тематикою відповідної групи. 
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3. Використання в роботі всіх наявних аналітичних і моніторингових документів, вироблених          
іншими інституціями. 

4. Пошук консенсусних рекомендацій. 
5. Проведення консультацій з представниками профільних органів влади щодо рекомендацій по          

покращенню законодавства для ОГС. 
6. Підготовка альтернативних шляхів вирішення наявних проблем законодавства в проєкті         

рекомендацій (за необхідності).  
7. Фіксація та аналіз всіх пропозицій, які були озвучені під час регіональних консультацій. 

 
Координаційна рада ініціативи Карти правових реформ затверджує текст рекомендації відповідної          
тематичної робочої групи. 

4.2. Координаційна рада ініціативи Карти правових реформ 

Члени Консорціуму проекту є членами Координаційної ради ініціатив Карти правових реформ і можуть             
залучати до її складу представників інших ОГС.  

Основні завдання Координаційної ради (перелік не є вичерпним): 
- допомога в координуванні процесу створення Карти правових реформ; 
- аналіз і погодження методології створення Карти правових реформ; 
- нагляд за дотриманням методології створення Карти правових реформ; 
- погодження фінальних вісім текстів рекомендацій тематичних робочих груп;  
- відправка текстів рекомендацій на зовнішню рецензію; 
- погодження і затвердження остаточного (фінального) тексту Карти правових реформ.  

 
5. Забезпечення регіонального компонента в процесі створення Карти правових реформ: 

Для максимального залучення представників ОГС з різних куточків України та врахування їх думок й              
пропозицій запланована організація публічних експертних обговорень проєкту Карти правових         
реформ в регіонах. 
 
Дані публічні експертні обговорення заплановано провести із залученням представниками робочих          
груп із залученням представників Консорціуму Проєкту.  
 
Основні завдання представників Консорціуму і робочих груп: 

- презентація проєкту Карти правових реформ; 
- фіксація пропозицій та зауважень, висловлених представниками місцевих ОГС та органів          

влади; 
- подальше обговорення та врахування пропозицій. 

 
Ціль проведення публічних експертних обговорень проєкту Карти правових реформ в регіонах:           
отримати зворотній зв'язок від представників ОГС усіх регіонів України.  

Алгоритм публічного експертного обговорення 

Місце проведення публічних експертних обговорень Карти правових реформ не є фіксованим: області            
України. 
Запланована кількість публічних експертних обговорень (організатори - регіональні коаліції): 8. 
Запланована кількість публічних експертних обговорень (організатори - представники Консорціуму): 8. 

 

11 



 

Запланована кількість скайп-колів з представниками ОГС з областей, де не було проведено публічно             
подію: 8. 
 
Публічні експертні обговорення заплановано провести в тих областях України, де наявні сталі            
регіональні коаліції, створені за моделлю Реанімаційного Пакету Реформ (РПР). Дані коаліції будуть            
ключовими організаторами обговорень та івент-холдерами процесу. Представники Консорціуму        
Проєкту допомагають в організації таких обговорень. 
 

Важливо! 

Внаслідок пандемії коронавірусної хвороби 2019 (затверджена ВООЗ назва хвороби — коронавірусна           
хвороба 2019, скорочено Covid-2019 або COVID-19; офіційна назва коронавірусу — SARS-CoV-2]), яка            
розпочалася в середині грудня 2019 року в місті Вухань і на початку березня 2020 року епіцентр                
хвороби перемістився на Європу. В Україні було запроваджено карантинний режим, у тому числі були              
заборонені проведення подій більше 10-и учасників з попередженням штрафних санкцій за           
невиконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих            
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, прийнятого 16 березня           
2020 року і чинного з 17 березня 2020 року. 

Рекомендації уряду щодо карантинного режиму в Україні: за можливості, переведення працівників           
різного типу підприємств та організацій на дистанційний формат роботи; самоізоляція та інші. 

Внаслідок вище описаної ситуації, з оголошенням пандемії коронавірусної хвороби у світі з епіцентром             
у Європі і запровадженим карантином в Україні, команда ЦЕДЕМ та УНЦПД на період обмежувальних              
заходів здійснює переформатування процесу створення Карти правових реформ, зокрема,         
офлайн-події (тобто події, де планувалась фізична присутність учасників) переформатуються на          
онлайн-засідання та онлайн-зустрічі. Тобто, всі активності повністю переводяться в онлайн-режим          
роботи. Комунікації з представниками ОГС буде продовжуватись здійснюватись шляхом листування          
на пошті та спілкування у спільному робочому чаті в соціальній мережі. 

Всі публічні події, в тому числі, у регіонах відбудуться у випадку якщо карантинні обмеження будуть               
зняті. В протилежному, такі обговорення та презентації проведені онлайн. 
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https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijnyav-rishennya-pro-zaboronu-pasazhirskih-perevezen-ta-obmezhiv-kilkist-uchasnikiv-masovih-zahodiv-10-osobami
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-prijnyav-rishennya-pro-zaboronu-pasazhirskih-perevezen-ta-obmezhiv-kilkist-uchasnikiv-masovih-zahodiv-10-osobami
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20


 

5. Зовнішня комунікація процесу створення Карти правових реформ  

Для цілей публічного інформування щодо стану розробки Карти правових реформ правового           
середовища для громадянського суспільства заплановано створити публічну сторінку в Facebook. 

Назва сторінки: Карта правових реформ для громадянського суспільства 
Адреса сторінки: https://www.facebook.com/legalreformscso 
 
Адміністратори:  
від ЦЕДЕМу: Валерія Дідик, менеджерка проєктів ЦЕДЕМ та Галина Русаневич, PR-менеджерка           
ЦЕДЕМ;  
від УНЦПД: комунікаційний менеджер УНЦПД  
Відповідно публікуватимуть дописи адміністратори сторінки, учасникам сторінки дозволятиметься        
коментувати дописи сторінки. 
 
Пошта сторінки: офіційна пошта для прийняття можливих відгуків, пропозицій у документах, іншого            
зв’язку з учасниками.  
Пошта Gmail, логін: legalreformscso@gmail.com  
 
Що ми плануємо опублікувати на сторінці та про що писати: 
Публікувати дати засідань робочих груп та повідомляти основну інформацію про роботу у робочих             
групах, залучати ОГС до розробки Карти правових реформ в цілому та окремих секцій, писати короткі               
підсумки по засіданнях робочих груп (коротко, узагальнено). 
 
Інформація про сторінку (буде описом сторінки у Facebook): 
 
Карта правових реформ для громадянського суспільства – аналітичний, візійний та          
полісі-документ, що міститиме експертне бачення пріоритетів реформування та покращення         
правового середовища для діяльності організацій громадянського суспільства України (далі за          
текстом — ОГС) на період з 2020 до 2025 рр. Саме цей документ наразі розробляється. 
 
Мета створення Карти правових реформ 
Очікується, що даний документ зможе систематизувати наявні прогалини у правовому законодавстві           
для громадського сектору, напрацювати рішення для їх ліквідування, та стати візійним дороговказом            
для ОГС у рамках їх спільної роботи. Також Карта може стати основою наступної Стратегії сприяння               
розвитку громадянського суспільства України на найближчі роки.  
Тут ми будемо інформувати усіх бажаючих учасників про процес розробки документу, роботу у             
робочих групах, повідомляти про наступні засідання робочих груп, присвячених розробці окремих           
секцій документу, та надавати іншу важливу інформацію щодо процесу розробки документу, а в             
подальшому й про адвокатування, зазначених у документі змін. 
 
Долучитися до розробки можна заповнивши форму за посиланням http://bit.ly/LEE_RRM 
 
Створення Карти правових реформ забезпечується Центром демократії та верховенства права 
(ЦЕДЕМ) в рамках проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України”, 
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https://www.facebook.com/legalreformscso
https://bit.ly/LEE_RRM?fbclid=IwAR22WqemsumuZfoTNpdlSHWnYaevvUAu1PMmpesQA2nyeEUcRRE9wchDtHQ


 

який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується ІСАР “Єднання” 
у консорціумі з Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) та Українським незалежним 
центром політичних досліджень (УНЦПД).  
 
Facebook-обкладинка сторінки: 

 
Лого сторінки: 
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