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1. ВСТУПНЕ  СЛОВО

С ТАР ТОВІ  УМОВИ

С ім років тому люди 
масово вийшли проти 
корумпованого ав -

торитарного режиму, який 
прийняв рішення згорну -
ти євроінтеграцію. Вони 

-

кожного захищені, влада 

-

студентські демонстрації. 

високу ціну.
Коли режим Януковича 

впав, Україна отримала 
можливість провести демо -
кратичну трансформацію. 

небезпеку для авторитарно -
го путінського режиму. Аби 

шляху Росія окупувала 

встановлення контролю 
над кримським півостро -

-

Прокурора Міжнародного 

-

-
родний збройний конфлікт. 
Іншими словами,   війна 

Усі ці сім років перед 
Україною стоять два 
завдання: побудувати стійкі 
демократичні інституції 

говорячи про проміжні 

Україна продовжує йти 
демократичним шляхом, 
окресленим Революцією 
Гідності, але темп руху 

визначає низка серйозних 

-

зробити важливий акцент. 
Збереження змінності 
влади, наявність демокра -
тичних виборів, посилення 
місцевих громад внаслідок 
децентралізації, бодай 
невеликі, але позитивні 

показників щорічного 
звіту Freedom House «Нації 

ПЕРШИЙ ВИК ЛИК ЦЕ РЕФОРМИ

Після закінчення Революції 
-

лося перезавантаження чого пояснює. Влада, 

-
сувала між необхідністю 
провести кардинальні 
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-

-
-

дення успішної реформи 

-

-
лиці новим патрульним 
людина могла бути достав -

чекав старий «мєнт». Ця 
ситуація детально проана -

який був оприлюднений 
перед президентськими 

більше позитивних змін, 

точки неповернення.
-

був величезний запит 

якість політики. Україна 

відривом виграв Володимир 
Зеленський. Як класичний 
популіст, він претендував 

народу проти корумпованої 
політичної еліти. Водночас 

мандат суспільної довіри 

позитивних зрушень, як-  от 
-

укріпити демократичні 
інституції. Остання криза, 

Конституційного суду щодо 
антикорупційного законо -

ДРУГИЙ ВИК ЛИК ЦЕ ВІЙНА

-
сяч поранених, півтора 
мільйона переселенців, 

людей, які залишилися 

 якого суспільства 

збройного конфлікту 
підвищується больовий 

-

запровадження механізмів 
перехідного правосуддя. 
Війна принесла багато 

болю, тисячі людей стали 
жертвами воєнних зло -
чинів. Важливо, щоб 
запит суспільства 

був реалізований 

інакше він може 
перетворитися 

-

Україна досі 
-

ку цього шляху.
Якщо го -

ворити про 
окуповані 

-

-

Автор фото  

Валентина  
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загарбницьку політику 

наслідків збройного кон -
флікту є два завдання, які 
належить виконати. По-  
перше, продемонструвати 

-
ливу привабливість демо -
кратичної моделі. По-  друге, 

щоб вони відчували захист 
української держави. 
Натомість усі ці роки влада 
говорить переважно декла -

 -
 

-
рації, але вони мало підкрі -
плені реальними діями.

ТРЕТІЙ ВИКЛИК ЦЕ РОЗВИТОК 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

організації користуються 
найвищими рівнями довіри 

інституціями. Саме вони 
стали локомотивами 

Але громадянське суспіль -

локальні завдання. Хтось 
просуває антикорупційну 
адженду, хтось бореться 

захищає довкілля. Як 

консолідованої позиції, 
такого широкого громад -
ського порядку денного, 

-
ти усім політичним силам 

-

Яскравим прикладом 
цього стану речей стала 
досить слабка мобілізація 

громадянського суспіль -
-

дження обов’язку подання 
електронних декларацій 
для антикорупційних акти -
вістів. Квола реакція при -

жорсткі методи тиску 

-
-

ціативи «Хто замовив Катю 
Гандзюк», немає прикладів 
системного об’єднання 
зусиль для захисту актив -

суспільство досить відірвано 

році соціологи вперше 
зареєстрували спад грома -

 %. 
Тож нагальним завданням 
для громадянського суспіль -
ства є побудувати зрозумілу 

-
-

чити якомога більше людей 

«
відповідальність 

перетворення 

громадянах України, 

ми зіштовхнулися, 
насамперед, 

національних 
кордонів. » 
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І  ЧЕТВЕР ТИЙ ВИК ЛИК ЦЕ 

МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКС Т

прямим відображенням 
глобальної кризи післявоєн -

-
ка хвороба проявляється 
по-  
посилюються авторитарні 

громадянського суспільства. 

від міжнародного принципу 
непорушності кордонів. 
Спалахують заморожені 
конфлікти. Люди виходять 

-
-

ним насиллям. Але навіть 

ЄС набирають вагу популіст -
-

тики відкрито заперечують 
принципи Загальної декла -

-

-

-
мих громадянах України, 

зіштовхнулися, насамперед, 
-

Тож Україна досі перебу -

Революцією Гідності шляху. 

грає слабкість державних 
інституцій, низька пра -
вова культура населення 

безвідповідальне ставлення 
-

 активне громадянське 

суспільство. Тисячі звичай -

період взяли відповідаль -

виконують державницькі 
функції без особливих ресур -

-
 -

гія Євромайдану» зробити 

 

слова своїх колег, російських 

питання, чим ми можемо 
допомогти, вони відповіли: 
«Будьте успішними!». Успіх 
України матиме невід -

-
мірів тюремної камери.

О Л Е К С А Н Д РА  М АТ В І Й Ч У К

Голова Правління Центру громадянських свобод

 
конференції Київського Діалогу)



www.ccl.org.ua

fb.com/ccl.org.ua
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2. ПРО  ЦЕНТР 
ГРОМАДЯНСЬКИХ 
СВОБОД

Ц   українська правозахисна організація, 
-

-

-

НАША МІСІЯ :

ВІЗ ІЯ :

НАШІ ЦІННОСТІ :

верховенство права;

демократія;

солідарність;

незаангажованість;

недискримінація.



Протягом 2020 року 
організація продовжу -

нових волонтерів/ок 

попри виклики спричинені 
поширенням епідемії. 
Впродовж 2020 року анкети 

волонтерів/ок ЦГС подали 
74 людини. Після відбору 
співробітники ЦГС провели 
інформаційні зустрічі, під 
час яких зацікавлені мали 
змогу детальніше дізнатися 
про завдання волонтерства, 
структуру команди, історію 

роботи. Всього було про -
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для 47 людей. Волонтерську 
спільноту поповнили 
близько 20 нових членів.

Протягом року волонтери 

організовувати флешмоби, 
-

літв’язнів, комунікаційну 

-

-
ми «Правозахисний порядок 

волонтерів/ок було органі -
зовано світовий флешмоб 
ініціативи #BelarusWatch, 

-
нальна правозахисна #Не -

-
терська премія 2020 вперше 

 форматі 
-

денні також брали активну 
участь волонтери ЦГС.

Робота команди ЦГС 

програмою стажувань. Мож -
ливість пройти стажування 

-
жерів було обмежено через 
епідеміологічну ситуацію. 
Однак, нам вдалося залу -

десятка нових стажерів 

були змушені покинути свій 
будинок через політичну 

-
теграцію білоруських акти -
вістів ми проводимо спільно 

-

Програму стажування та -
кож проходила дистанційно, 

-

людини Ґетеборзького 
 

Луїз Нільсон. Стажування 
-

року. Протягом цього часу 
Луїз Нільсон ознайомилась 

-
дом українських правоза -
хисників. «Що змушує мене 

-
 

корисною тим, хто цього 
потребує, поширювати 

захист правозахисникам»,   
розповідає Луїз Нільсон.



3.  КОАЛІЦІЇ ТА  
ІНІЦІАТИВИ ЦГС
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3.1 Діяльність платформи 
«Правозахисний 
порядок денний»

П ротягом 2020 року 
неформальна коалі -
ція правозахисних 

організацій платформа 
«Правозахисний порядок 
денний» продовжувала 

-

законодавства відповідно 
-

свобод.
Правозахисний порядок 

денний підготував 6 заяв 

захисту основоположних 

підписано понад 55 заяв 

рекомендації для підго -
товки Універсального 

такі теми: здійснення 
правосуддя, притягнення 

-
ховенство права, запобіган -

-
кому поводженню, свобода 

-
хист журналістів, свобода 

-
нань, свобода асоціацій 

суспільства, запобігання 

гендерно-  обумовленого 

імплементація норм 
міжнародного гуманітар -

Також була підготовлена 

якої коаліція зосередила 

разючих порушеннях 
 от 

питання систематичних 
переслідувань громадських 

СУДОВА РЕФОРМА ТА

Протягом року ми про -
довжували працювати над 
темою судової реформи 

-
сичної моделі інституту 

уряду, Кабінет міністрів 
відкликав законопроєкти, 
ми продовжили працювати 

над темою судової реформи 
-

ної моделі суду присяжних. 

Міністерства юстиції 

Ради України ми провели 
пресконференцію, під час 
якої презентували урядові 
законопроєкти, якими 

пропонується внесення 

-
татів ми провели кілька те -
матичних онлайн-  зустрічей, 

-
ності запровадження суду 
присяжних, брали участь 

Раді щодо законопроєкту 



про суд присяжних. Також 
ми провели онлайн-  вебінар 

переглянули близько 100 
користувачів YouTube, 

експертні рекомендації 

-

правозахисної #НеКонфе -
ренції відбулася панельна 

реформи, яка охопила понад 
600 користувачів Facebook. 
Щодо розв'язання проблеми 
навколо конституційної 
кризи, коаліція ППД висту -

спільну пресконференцію.

РЕФОРМА С ЛУЖБИ БЕ ЗПЕКИ УКРАЇНИ

-
форми Правозахисний поря -
док денний ми працювали 
над темою реформування 
Служби безпеки України. 

засіданнях робочої групи 

експерти підготували два 
висновки, які були надані 

Комітету ВРУ для враху -
вання при внесенні змін 

Правозахисний порядок 
денний оприлюднив 

-
єкту про діяльність СБУ 

Ми провели два онлайн-  
заходи, присвячених 
проблемним питанням 

-
вання діяльності СБУ була 

правозахисної #НеКон -

наших заходів долучилося 
понад 600 користувачів 
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ПОСИЛЕННЯ Р ОЛІ  ІНС ТИТ У Т У 

УПОВНОВА ЖЕНОГО

-

платформи ППД працював 
над темою інституту Упов -
новаженого. Ми провели 
кілька робочих зустрічей 

людини, під час якого 

рішення щодо підготовки 
нового законопроєкту 
про Уповноваженого ВРУ 

ми направили експерт -

законопроєкту р.  н. 3312 від 
07.04.2020. Правозахисний 
порядок денний організував 

дві онлайн-  
реформування інституту 

правозахисників, пред -
ставників органів влади 

Наші заходи привернули 
увагу понад 350 користу -

БОРОТЬБА З

Протягом 2020 року ми 
вели публічну кампанію 

Стамбульської конвен -
ції. Ми організували 

ряд онлайн-  вебінарів 

домашнього насильства. 
Наші дискусії набрали 
близько 400 переглядів 

інформаційну кампанію 

П’ЯТА ЩОРІЧНА ПРАВОЗАХИСНА НЕКОНФЕРЕНЦІЯ

-
захисна #НеКонференція 

обмеженнями через пан -
демію COVID -19 відбулася 

-
захисний порядок денний 
вже п’ятий рік поспіль 
проводить #НеКонферен -
цію. Головною особливістю 
заходу є поєднання різних 
форматів: тематичні 
майстерні, які працюють 

 
від захисту прав ЛГБТ, 

працювали 27 різних 

-
-

Конференції зареєструва -
лося понад 200 учасників, 

 трансляції 
долучилися 2000 глядачів 

Неодмінно частиною 
НеКонференції є наго -
родження Національною 
правозахисною премією, 

номінантці, обраному/ій 

платформи «Правозахисний 

році лауреатами Національ -
ної правозахисної премії 
стали правозахисниця Юлія 
Сачук, голова громадської 
організації «Fight for 

ініціаторка адвокаційної 
кампанії #держкоштинед -
ляобраних під час розробки 

Мартиновський, кримський 
адвокат, який створив 



низку звітів для висвітлення 
незаконного переміщення 
населення, проблем 

громадянства, захисту пра -
-

гійною ознакою. Важливим 
напрямком роботи Романа 

Мартиновського є допомога 

3.2  Подолання наслідків 
збройного конфлікту

КАМПАНІЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНОПРОЄКТУ 
«ПРО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНЦІВ»

Протягом усього року ми 
доклали максимум зусиль 
задля привернення уваги 

воєнних злочинців. Провели 
спільну прес-  конференцію 

Верховної Ради України 

забезпечення правоохорон -

представника Президента 

авторів законопроєкту 

провели великий круглий 

повноти імплементації 

України норм міжнародного 
-

ного права щодо пересліду -
-

депутатів України, представ -
ників Генеральної прокура -
тури України, представників 

органів державної влади, 

міжнародних організацій 
-

тами круглого столу пра -

прийняли спільну резолю -

-
суванню закону про воєнних 
злочинців ми провели 
понад 50 адвокаційних 

Міжнародного кримінально -
-

терства ветеранів України, 
народними депутатами, 
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представниками вете -

профільного комітету.
Протягом року ми 

продовжували нагадувати 
депутатам про необхідність 
прийняття законопроєкту 

про таку необхідність. 
Також ми запустили онлайн-  

розповідаємо про воєнні 

-

політв'язнів ми провели 2 

закону про воєнних зло -
чинців: арт-  перформанс 
«Картковий будинок Путіна», 

культурних ініціатив «Ізоля -

для парламенту», під час 
якої встановили для парла -
ментарів термін для ухва -
лення законопроєкту. Наші 
акції висвітлили понад 60 
засобів масової інформації.

-
тримку законопроєкту 
про воєнних злочинців 

-

підготували два звернення, 

правозахисних організацій, 
провели брифінг для 

організацій, здійснили 
експертне дослідження, яке 
представили під час онлайн-  
презентації «Виклики війни 

-
возастосовної практики», 
нами був проведений аналіз 

різних політичних сил щодо 
проєкту закону 2689. Адво -
каційна кампанія Правоза -
хисного порядку денного 

термін трирічної відстрочки 
набуття чинності нових 
конституційних положень, 

-
тифікації Римського ста -

Президент, ані парламент 
-

кацію Римського статуту.
Протягом року Право -

захисний порядок денний 
продовжував нагадувати 

необхідність ратифікації 
Римського статуту. Ми 

міжнародних організацій 

кримінального суду, 
провели онлайн-  дискусію, 



щоб визначити головні 

Римського статуту Між -
народного кримінального 

прокурора України (2019–
2020) Руслана Рябошапки, 
директора програми «Пра -
во» Українського інституту 
майбутнього Олександра 
Чебаненка. Дискусію 
переглянуло близько 200 
користувачів YouTube.

Ми намагалися розвіюва -

ратифікації Римського 

онлайн-  майданчиках. 

правосуддя ми провели 
онлайн-  лекторій «And 
justice for all», який набрав 
понад 200 переглядів. Наші 
коментарі про необхідність 
ратифікації Україною 
Римського статуту були 

передових українських ЗМІ.
-

рорами МКС ми обговорили 
перспективи ратифікації 

розмови ми торкнулися 

-
фікації. Зокрема створення 
політиками міфів навколо 
теми ратифікації. Загалом 

ратифікацію Римського 
статуту, Правозахисний по -
рядок денний провів понад 

Також важливим етапом 
для встановлення спра -
ведливості, який вплине 

-
ливість притягнення 

-
ників путінського режиму, 
став звіт Міжнародного 

кримінального суду. МКС 
завершив попереднє розслі -
дування злочинів, скоєних 

Уряду України про визнання 
-

татами попереднього розслі -
дування МКС кваліфікував 

-
мань, «становлять воєнні 

-
дикції Міжнародного кри -

контексті необхідність рати -
фікації Україною Римського 
статуту набуває неабиякої 

посилити спроможность 

-
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3.3  Кампанія 
#PrisonersVoice 

всіх в’язнів Кремля
-

ськими організаціями 
вже сьомий рік проводить 

українських бранців Крем -

кампанії #LetMyPeopleGo 

році ми продовжили бороть -

-
-

ках кампанії PrisonersVoice, 

 станьте 
голосом в’язнів Кремля! Ра -

-
даємо зусиль, щоб питання 
українських політв'язнів 

 якому міжнародно -
му майданчику. Ми продов -
жуємо інформаційну кампа -

тему в'язнів Кремля.
Завдяки спільній роботі 

партнерів кампанії, уряду 
України, міжнародної 

-
ності адвокатів, рідних 

Кремля було звільнено 

територію рамках обміну 
повернулися 20 українських 
громадян, яких незаконно 

окупованих територіях 

рік відбулося 16 нових 
незаконних затримань 

кампанія опікується долею 
102 незаконно ув’язнених 

двома сотнями українців, 

окупованого Донбасу.

#PrisonersVoice активно 
долучалися колишні заруч -
ники Кремля: режисер Олег 
Сенцов, журналісти Станіс -

громадський діяч Микола 

оперативно реагувала 
-

чинені загрозою поширення 
COVID -
#PrisonersVoice Олександра 



Матвійчук ініціювала 

реакції ООН, Ради Європи, 
Європейського Союзу, ОБСЄ 

 учасниць щодо 
катастрофічних ризиків 
поширення коронавірусу 

багато українських грома -

кримінальними справами. 

-

Для озвучення проблеми 

заяву було трансформовано 

створено серію промо відео 
#Маніфест_PrisonersVoice, 

-
канти стали голосом заруч -

українських бранців Кремля 
-

панії долучилися телеведуча, 
журналістка Яніна Соколова, 
актор, режисер, телеве -
дучий Ахтем Сеітаблаєв, 
правозахисниця Олексан -
дра Матвійчук, релігієзна -

Кремля Ігор Козловський, 

Римма Зюбіна, 
фронтмен 
гурту 
«Бумбокс» 
Андрій 
Хливнюк, 

співаки, учасники гурту 
«ТНМК» Олександр Сидо -

радіоведучий, діджей Влад 
-

дучий Юрій Макаров, пись -
менниця Оксана Забужко, 

заручник Кремля Олег Сен -
цов. Наразі петиція зібрала 

«Інтерньюз-  Україна» 
-

го культурного фонду був 
-

ний додаток #PrisonersVoice, 

історії звільнених бранців 
Кремля: Олександра 
Кольченка, Олега Сенцова 

-

жовтня були сформовані 

партнерські організації 
інформаційні посилки 

інформаційними листівка -
 зверненнями 

депутата Європарламенту, 
голів дипломатичних 

Було проведено десятки 

-
диційного Зимового 
марафону написання 
листів, під час якого було 
зібрано понад 1000 листів 

-
криті заходи для представ -
ників/ць посольств, участь 

святкування днів народжень 

«Тиждень солідарності 

відбулися традиційні заходи, 
-

їнським ПЕН -клубом: третя 
акція-  закриття Львівського 
Форуму Видавців «Листи 
з-  -
ських лідерів думок Романа 
Вінтоніва, Мирослави Бар -

чук, Еміне Джепарової 
-

довий «День 
порожніх 

стільців», 

долу -
чилися 
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письменники Андрій 
-

ко, актори Антоніна Хижняк, 

Сеітаблаєв, журналіст 

Для розширення ауди -

унікального контенту 
 серії інтерв’ю 

 було організовано 
систематичну співпрацю 

 виданням 
«Радіо Свобода», яке поля -

2020 року вийшло понад 



3.4  Група громадського 
спостереження «ОЗОН»

34
моніторинги 

мирних зібрань: 

30
моніторинги 

судових 
процесів: 

12
моніторинги 

відділків поліції: 

23
звернення 

25
інформації
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Протягом перших місяців 
-

рення практик громадсько -
го контролю, організація 

організації розробили спе -
ціальну навчальну програму 

правоохоронного органу, 
повноважень правоохо -

 

інструментів громадсько -
го контролю. Таких як, 

-
нінгах подали 338 людей, 

-
брано 65 найуспішніших 
учасників/ць. Для цілей 
нового навчального модуля 
було розроблено посібник 

-
ти громадського контролю».

проведено 8 публічних 

мережі спостерігачів/ок, 
34 моніторинги мирних 
зібрань, 30 моніторингів 

судових процесів, 12 
моніторингів відділків 
поліції, було направлено 23 

повідомлення про пору -
шення прав людини під 
час введення карантинних 
обмежень, відбулася Всеу -
країнська моніторингова 

-

моніторингової кампанії 
було зібрано більше 
сотні повідомлень про 



мережах, який здійснювали 
спостерігачі/ки OZON 

-
таті роботи було отримано 
понад 40 повідомлень 
від зацікавлених людей 

Аналіз результатів 
діяльності OZON пока -
зав ключові системні 

-
ванні правоохоронних 

питань карантинних 
-

нерськими організаціями 
підготував 2 проміжних 

-
стом прав людини під час 
карантинних обмежень. 
Фінальний звіт під назвою 

COVID -
-

ні» був опублікований 

року. Для комунікації 
найгостріших проблем 

моніторингу групою OZON 
було проведено 7 публіч -

представників влади.
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 Волонтерська премія 
«Євромайдан SOS»

Цього року Центр громадян -
ських свобод всьоме провів 
нагородження «звичайних 
людей, які роблять надзви -

-
ативи «Євромайдан SOS». 
Церемонія нагородження 
Волонтерською премією 

-

-
рена ініціатива Євромайдан 

-
ницький розгін мирної 
студентської демонстрації 



Кожного року номі -
нантів/ок Волонтерської 
премії стає все більше, 
список сфер діяльності 
волонтерів розширюється 

понад 170 заяв. Серед 
 волонтери 

представники української 
діаспори, які проживають 

громадяни, які працюють 

допомагають військовим 

дітям, родинам переселен -
ців, координують еколо -

 список сфер 
волонтерської діяльності 
невичерпний. Цьогорічна 

карантинних вимог. Лауре -

змогли приєднатися 

через Інтернет.

увійшли: Борис 
Херсонський,  

Наталія Ворожбит , 
Лариса Денисенко , 
Наріман Мемедемінов , 
Андріана Арехта.

Цього року лауреатами/  
ками стали одразу 

Катерина Ножевнікова , 
-

торка благодійного фонду 
«Корпорація монстрів», 
який об’єднує десятки 

-
кої області. Вони надають 

-
-

похилого віку, забезпечують 
медиків, закуповують 
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обладнання для ліка -
рень, роблять ремонти 

тим, кого відмовляються 
госпіталізувати. Від серпня 

лікарів-  волонтерів опіку -

Юрій Вдовцов почав 

волонтерську групу 
 союз однодумців, 

об'єднаних бажанням 
підтримати дітей-  сиріт 

підтримує понад п'ятнад -
цять дитячих будинків 

Юрій активно починав 
займатися освітою молоді 

Юлія Александрова 

передчасно народжених 
дітей «Ранні пташки» забез -
печує безперервну підтрим -
ку родин, які виховують 
передчасно народжених 
дітей або втратили таку 
дитину. Жінка трансформу -
вала власний болючий жит -
тєвий досвід, щоб такі 

Сергій Брушніцький 
-

ських засадах розпо -

 
рухового апарату, 

фізичною культурою 

дітей бойовому мистецтву 
тхеквондо. Розпочиналося 

завдяки самовідданій праці 

тренуванням його вихован -
-

фесійні заняття спортом. 
Сергій підготував п'ять 

призерів міжнародних 
заходів різних рівнів.

Ірина Ващук-  Дісіпіо 

-
магає пораненим українцям. 

заснувала благодійний фонд 
«Revived Soldiers Ukraine». 
Його метою є надання 
медичної допомоги 

-
-

їні для українських 
військовослужбов -

бойових дій 

5
волонтерів/ок   
стали  
цьогорічними 
лауреатами/  ками



4.  ЗАХИСТ ПРАВ 
ЛЮДИНИ 
ТА ОКРЕМИХ 
ВРАЗЛИВИХ ГРУП

У -
жував роботу щодо за -
хисту громадянського 

-
цією «Відкритий Діалог» 
було презентовано чат-  бот 

-
моги. Чат-  бот створений 

жертвами насильницьких 
нападів або інших форм тис -

Розроблений механізм 
дає можливість просто 

-
будоване досудове розслі -

 боту 
також долучились відомі 

захищають права активістів: 

Лариса Денисенко, Марина 
Ліліченко, Віталій Титич, 

Білоус. Крім того, новина 
про його створення була 
широко розповсюджена 

-
тивістської спільнот.
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5.  ОСВІТА  
І ПРОСВІТА

К иївська школа прав 
-

 безкоштовна 
освітня платформа Центру 
громадянських свобод. Ми 
регулярно проводимо освіт -

організовуємо лекції кінопо -

 чудова можливість 
стати волонтером/кою одні -

-
дянських свобод, почати 
правозахисну діяльність 

-
ва людини.

повним викликів, пов’я -

-
лося успішно адаптуватися 

Поширення вірусу 
COVID -
карантинних обмежень 



громадянських свобод 

виклик став для ЦГС точкою 
росту. Освітні заходи Київ -
ської школи прав людини 

-
прошеними тренерами/ками 

яких запрошений дослідник 
Стенфордського університе -
ту Дмитро Коваль, засновни -
ця проєкту «Tbilisi Shelter 
City» Олександра Делеменчук, 
голова Правління ГО «Екс -
пертна група „СОВА“» Михай -

Олександр Солонтай тощо.
Окрім того, останній 

році провела англійською 
мовою іноземна стажерка 

розповіла про досвід Швеції 

було проведено 25 освітніх 

-

людини, видано 4 навчаль -
них матеріали для «КШПЛ -
таД», здійснено активну 
роботу над розширенням 

-
ською спільнотою ЦГС. 

заходи зареєструвалося 

взяли безпосередню участь. 

курсу «Управління проєк -
тами», 8 учасників успішно 
виконали фінальне завдан -

ТИП  

ЗАХОДУ

УЧАСНИКИ  

ЗАХОДІВ

8

1000

23

2700
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6.  МІЖНАРОДНА  
АДВОКАЦІЯ

У -
мадянських свобод 
продовжував систем -

-
-

ри Ради Європи, включаючи 

Європейський парламент, 
Міжнародний криміналь -
ний суд.

Всі інструменти, які нада -
ють міжнародні інституції, 

ЦГС продовжує використо -
вувати для розв’язання 
питань порушення прав 

України територіях. Плідна 



інституціями, яка актив -

попри виклики пов’язані 
-19 

-
захисними організаціями, 

-
хисними об’єднаннями.

Ключовими питаннями, 

залишалися наскрізні теми 

контексту прав людини 

процесі», приведення 
українського законо -

-

політичних в’язнів, які 

ЦГС ініціював кампанію 
-

Кремля, які беззахисні пе -
ред COVID -

додаток #PrisonersVoice, 

 Олек -
сандра Кольченко, Олега 

Балуха. Додаток моделює 
доповнену реальність 

кампанію також підтримали 

Центр громадянських 

кампанії #PrisonersVoice 
-

тримку всіх українських 

ініціювали флешмоб 

Беззаперечним досяг -
ненням громадянського 

Віталія Марківа. Міланський 

апеляційний суд виніс 
виправдувальний вирок 

повністю виправдавши 
його. Центр громадянських 
свобод проводив інформа -

-

-
ний розгляд його справи.

Також були реалізовані 
-

суванню законопроєкту про 
воєнних злочинців, законо -
проєкту про суд присяжних, 

України «Про Службу безпе -
ки України», щодо проєкту 
закону «Про внесення змін 

актів України щодо Уповно -
важеного Верховної Ради 

-

обумовленому насильству.
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7.  МІЖНАРОДНА 
СОЛІДАРНІСТЬ

С  -
сто важливий на -

-
дянських свобод. Протягом 
року ми акцентували увагу 

-
-

гони протестувальників/ць, 

Центр громадянських 
свобод став ініціатором між -
народної акції солідарності 

-

-

фальсифікації результатів 

президентських виборів.
Центр громадянських 

-

які ініціювали акцію «Тюр -
ма під назвою „Казахстан“». 
Для активісток Казахстану 
єдиним способом привер -



голови. Таким чином жінки 
-

ми переслідувань активістів 

статтю 405 Кримінального 
кодексу Казахстану. ЦГС 
заявив про солідарність 

-
-

кав колег тримати ситуацію 

Протягом року ми 
-

манням прав іноземних 

змушені покинути батьків -

інші переслідування. 

-
ційних служб виконувати 

міжнародних домовле -
ностей щодо біженців.

#SolidarityTalks було прове -
дено публічне обговорення 

-

щодо майбутнього 

Придністровського кон -

Центр громадянських 
свобод продовжує надавати 
адресну допомогу кільком 
політично переслідуваним 
активістам, які змушені шу -

продовжуємо підтримувати 
українські правозахисні 
організації, які виступають 

міграційної процедури 

громадян/ок від політич -
ного переслідування.
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8.  ДОСЯГНЕННЯ

Ц ей був складний рік, 
повний нових викли -

-
стей. Центр громадянських 
свобод активно продовжу -
вав працювати.

ЗАПУСК РИНКУ ЗЕМЛІ

Перед парламентськими 
виборами 2019 року пра -
возахисники представили 
#ПравозахиснийПланДій. 

-
возахисний порядок ден -
ний», яку координує Центр 
громадянських свобод, 

представлений план дій 
для парламентарів містив 

землі. Завдяки скоординова -
ним діям учасників плат -

-
булось. Власники тепер 
можуть скористатись своїм 
законним правом розпоря -
джатись власною землею.

ПРИЗНАЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

Адвокаційна кампанія, 

Центр громадянських 
свобод, принесла довгоочі -

 призна -

державної мови, створення 
-

ЗВІЛЬНЕННЯ 
ВІТАЛІЯ МАРКІВА

Міланський апеляційний 
суд виніс виправдувальний 

-
ківа, повністю виправдавши 
його. Центр громадянських 
свобод проводив активну 



інформаційну кампанію 

-
ненню Віталія Марківа.

ЗАПУСК ЧАТ-  БОТУ 
FIGHTBACK

Чат-  бот розроблено фун -
дацією «Відкритий діалог» 

підтримки Європейського 
-

альної програми проєкту 
ЄС «Регіональний механізм 
розвитку громадянського 
суспільства країн Східного 
партнерства». Цей онлайн-  
інструмент є деталізованою 
інструкцією для людей (або 
їхніх близьких), щодо яких 

-
кроковим роз'ясненням 
конкретних дій. Інструмент 
містить короткі доступні 

24 години після нападу, 
коли потрібно зберегти 

-
чого або прокурора, коли 

-
повідає суті вчинених дій.

ВОЛОНТЕРСЬКА ПРЕМІЯ

Волонтерська премія 
2020 була проведена 

-
 офлайн 

Волонтерської премії 
-

дувала рекордна кількість 

 170 учасників. 
Лауреатами Волонтерської 

засновниця Благодійного 
фонду «Відродження 
Захисників України» Ірина 
Ващук-Дісіпіо, керівник 
волонтерської групи Angels 
Юрій Вдовцов, координа -
торка Української асоціації 
батьків передчасно народ -
жених дітей «Ранні пташки» 
Юлія Александрова, тренер 
Сергій Брушніцький, голова 
БФ «Корпорація монстрів» 
Катерина Ножевнікова.

ВІДБУЛАСЬ 
НАЦІОНАЛЬНА 
ПРАВОЗАХИСНА 
НЕКОНФЕРЕНЦІЯ 
ОНЛАЙН.

-
годи відзначення Загальної 

коаліція «Правозахисний 
порядок денний» провела 
п’яту щорічну Національну 
правозахисну #НеКонфе -
ренцію. Епідемія COVID -19 
внесла свої корективи, 

громадянських свобод 
радше вікном можливостей, 

форматі, частиною якого 
стали автономні майстер -

актуальним проблемам 
дотримання прав людини.

МІЖНАРОДНИЙ 
КРИМІНАЛЬНИЙ 
СУД (МКС) НАРЕШТІ 

МОЖЕ ІНІЦІЮВАТИ 
РОЗСЛІДУВАННЯ 
ПОДІЙ ПІД ЧАС 
МАЙДАНУ, ЗАХОПЛЕННЯ 

Рішення МКС дасть поштовх 
-

дальності президента Росії 

канцелярія прокурора МКС, 
проаналізувавши всі події 

-
менту початку Революції 
Гідності, зокрема російську 

захоплення Донбасу, вста -
новила факти вчинення РФ 
злочинів: масові депортації, 
тортури, викрадення, 

-
вої служби жителів оку -

країни-  агресора тощо.

ВЕРХОВНА РАДА 

ЧИТАННІ ЗАКОН ПРО 
ВОЄННИХ ЗЛОЧИНЦІВ 
(ЗАКОНОПРОЄКТ 2689).

-

проєкт закону про пока -

Законопроєкт був прийня -
-

шому читанні. Попереду 
найважливіший останній 

-
-

захисна спільнота, тримає 
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-
зніші злочини міжнарод -

злочини, які стаються 

ЦЬОГО РОКУ ГОЛОВА 
ЦГС ОЛЕКСАНДРА 
МАТВІЙЧУК ЗНОВУ 

НАЙВПЛИВОВІШИХ 
ЖІНОК УКРАЇНИ 

ФОКУС ЗАВДЯКИ 
СВОЇЙ АКТИВНІЙ 
ПРАВОЗАХИСНІЙ 

«Уже другий рік Центр 
громадянських свобод 

-

про військових злочинців. 
Він дозволить гармонізу -
вати українське законо -

агресія, злочини проти 
-
-

мінальному кодексі Укра -

Матвійчук, прийняти цей 
закон надзвичайно важли -

-
 за -

значає видання Фокус.

ПРОПОЗИЦІЇ ЦЕНТРУ 
ГРОМАДЯНСЬКИХ 
СВОБОД, РОЗРОБЛЕНІ 

СУДОВОЇ РЕФОРМИ, 
ЗНАЙШЛИ ПІДТРИМКУ 

ЮСТИЦІЇ ВНЕСЛО 
ЗАПРОПОНОВАНІ 
ЦЕНТРОМ 
ЗАКОНОПРОЄКТИ ПРО 
СУД ПРИСЯЖНИХ, 
МЕДІАЦІЮ, МИРОВИХ 

ЦЕНТР ГРОМАДЯНСЬКИХ 
СВОБОД СТАВ 

МІЖНАРОДНОЇ КАМПАНІЇ 
#BELARUSWATCH. 

країнах волонтери провели 
акції підтримки громадян -

Швеція, Україна, Німеччина, 
Бельгія, Італія, США, Ірлан -
дія, Польща, Швейцарія 

ВОЛОНТЕРИ «OZON» 
ПРОВЕЛИ МОНІТОРИНГИ 

СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ, 
ПРОДОВЖУЮЧИ 

КАРАНТИННИХ 

ДОТРИМАННЮ ПРАВ 
ГРОМАДЯН ПІД ЧАС 
ОБМЕЖУВАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ.



Олександра  
Романцова

виконавча директорка
aleksandra.romantsova  
@gmail.com

Любов  
Галан 

координаторка проєктів
liubov.halan@gmail.com

Дар’я  
Бичкова

координаторка проєктів, 
івент-менеджерка
dariabychkova.ccl@gmail.com

Сергій  
Зайченко 

менеджер комунікацій
s.z.93.ua@gmail.com

Любов  
Гончарова 

бухгалтерка
lvgoncharova18@gmail.com

Тетяна  
Козачок  

фінансова менеджерка
tvkozachok2018@gmail.com

Марина  
Ліліченко 

юристка
lilichenkom@gmail.com

9. КОМАНДА 
ЦГС
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Олександра 
Матвійчук 

голова правління
avalaina@gmail.com

Назарій 
Боярський

член правління
n.boiarskyi@gmail.com

Аліса  
Малицька

членкиня правління
Alisamalickaya@gmail.com

Ксенія 
Шиманська

членкиня правління
ksenya.shymanska@gmail.com

Ірина  
Думич

членкиня правління
irynadumych14@gmail.com

CКЛАД  
ПРАВЛІННЯ



Світлана 
Астраханцева

Членкиня ради 
Міжнародної Гельсінської 
Групи та Міжнародної 
Гельсінської Асоціації. 

Лариса 
Денисенко

Адвокатка, 
правозахисниця, 
письменниця. 
Членкиня правління 

радіо. Посланниця 
толерантності ПРООН 
в Україні. Членкиня 
правління Міжнародного 
фонду Відродження.

Олег  
Мартиненко

Керівник аналітичного 
напрямку Української 
Гельсінської спілки 

ГО «Центр досліджень 
правоохоронної 
діяльності». Доктор 
юридичних наук, 
кримінолог.

Марія  
Кравчук

Генеральна  
директорка  
в Polimentor – digital 
advertising and 
contact-center.

Тетяна  
Мазур

Незалежна 

організаційного 
розвитку громадських 
організацій. Членкиня 
правління проєкту 
«Правова Ініціатива» 
та ГО «КиївПрайд».

НАГЛЯДОВА РАДА
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10.  КОМУНІКАЦІЇ  
ТА РОБОТА ЗІ ЗМІ

У виклики пов’язані 
-19 

Центр громадянських сво -
бод посилив висвітлення 

інформації. ЦГС провів 
десятки прес-  конференцій, 
які були частиною адвока -

кампаній.

форматі були проведені 
такі прес-  конференції:

1. Прес-  конференція 
Запровадження класичного 

2. Прес-  конференція 
«Закон про воєнних 

 

3. Прес-  конференція 
-

4.  Прес-  конференція «Сіль 
України. День солідарності 

5. Прес-  конференція «(Не) 
-

6.  Прес-  конференція 
«Україні потрібна 
амністія в’язнів».

7. Дискусія «Гра 

хвилі коронавірусу?».

прес-  конференцій були 

-
-
-

зультати роботи представлені 

 • Центр громадянських 
свобод,

 • Правозахисний 
порядок денний,

 • Євромайдан SOS,
 • Київська школа 

прав людини,
 • OZON.

1. ЦГС  66 згадок, 34 
сюжети,  які переважно 
стосувалися проведених 
пресконференцій, пре -

щодо готовності Міжна -
родного кримінального 
суду розслідувати злочини 

2. Правозахисний 
порядок денний  88 
згадок

, які стосувалися 
проведення #НеКонферен -
ції, вручення Правозахисної 
премії, закликів щодо 
запровадження відповідаль -

позиції щодо амністії тощо.
3. Євромайдан СОС  

-
тів -
ченням волонтерської премії 

більше враховуючи можли -
вість застосування ключів 

-
ції. Однак, напрямки ЦГС 

-
тами, якими вони представ -

-
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11. ФІНАНСОВИЙ 

У 2020 РОЦІ  
ОТРИМАНО  
ПІДТРИМКУ:



ВИДАТКИ (УСІ СУМИ ЗАЗНАЧЕНІ У ГРИВНЯХ)

69 440

1 243 500

1 243 198

131 891

165 144

1 350 000

42 926

80 000

2 143 195

1 076 463

1 952 691

2 052 750
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12 429 706 



РІЧНИЙ ЗВІТ  
ЦЕНТРУ  

ГРОМАДЯНСЬКИХ  
СВОБОД  

2020

АДРЕСА:
м. Київ, вул. Басейна 9г, оф. 28

Електронна пошта: ccl.org.ua@gmail .com

www.ccl.or g.ua

fb.com/ccl.or g.ua

Київ 2021






