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Назва ГО Всеукраїнська громадська організація "Громада і Закон"

І.
ПІП авторитетних у сфері 
журналістики осіб, які є 

членами ГО
Основні досягнення Джерело, яке підтверджує

1. Плахотнюк Андрій Лауреат премії «Журналіст року-
2005»

https://utrpi.org.ua/navchannya/kurs-sportivnoyi-
zhurnalistiki/

2.

3.

ІІ. Громадські заходи, організатором або співорганізатором яких виступало ГО

Дати проведення Назва заходу
Джерело ( публікація у ЗМІ та/або у 

соціальних мережах), яке підтверджує 

проведення заходу

2018 і раніше 1/25/2017

Прес-конференція присвячена 
продовженню боротьби ветеранів, 
пенсіонерів силових відомств, 
військовослужбовців за свої 
соціальні права та конституційні 
гарантії

https://www.ukrinform.ua/rubric-
presshall/2162199-na-slahu-borotbi-za-socialni-
prava-ta-konstitucijni-garantii.html

2018

12/11/2018

Участь представників ВГО "Громада 
і Закон" у судовому засіданні справи 
за обвинуваченням Шаповалова В.В. 
в розстрілах та побитті людей 
18.02.2014 року 

https://www.facebook.com/depjurzab.
gromadaizakon/videos/591084064674476/

2019.1 4/13/2019
IV з’їзд ВГО та ПП «Громада і 
Закон»: стратегічні напрямки та 
першочергова програма

https://www.youtube.com/watch?v=KPZkM2yAKbY

2019.2 3/2/2019
Засідання ВГО та ПП «Громада і 
Закон» щодо роботи під час 
президентських виборів 2019 року

https://www.youtube.com/watch?v=UuWC9kcatgI

2019.2 6/7/2019
Направлення офіційних 
спостерігачів на позачергових 
виборах народних депутатів

https://www.facebook.
com/2134279433312754/posts/290794818927920
4/

2019.3 12/21/2019 створення Департаменту 
юридичного забезпечення https://www.youtube.com/watch?v=cugXRWIaL2I



2020.1 7/4/2020 IV з’їзд ВГО «Громада і Закон»: 
Місцеві вибори 2020

https://www.facebook.
com/144449395894517/posts/1292037744469004
/

2020.2 1/22/2020
Надання безкоштовних юридичних 
консультацій громадянам та членам 
ВГО "Громада і Закон"

https://www.facebook.
com/144449395894517/posts/1435772333428877
/

2020.3 10/25/2020
Направлення офіційних 
спостерігачів на місцвих виборах 
народних депутатів

2021.1 5/29/2021

Презентація Департаменту 
юридичного забезпечення ВГО 
“Громада і Закон”. Обговорення 
перспектив діяльності. Висвітлення 
питань корупції в економічній 
галузі” 

https://www.ukrinform.ua/rubric-
presshall/3253695-prezentacia-departamentu-
uridicnogo-zabezpecenna-vgo-gromada-i-zakon-
problemi-korupcii-v-ekonomicnij-galuzi.html

2021.2 5/11/2021

Підписання меморандуму про 
партнерство і співпрацю, зокрема з 
Всеукраїнською громадською 
організацією «Громада і закон», в 
особі Голови правління Ільницького 
Михайла Степановича, з однієї 
сторони, та Всеукраїнської 
громадської організації «Ділові 
українські жінки» в особах 
Президента ВГО «Ділові українські 
жінки»Колодницької Наталії 
Володимирівни

https://www.facebook.
com/144449395894517/posts/1514691772203599
/

2021.3 6/27/2021

Організація надання безкоштовних 
юридичних консультацій 
громадянам та членам ВГО 
"Громада і Закон"

https://www.facebook.
com/144449395894517/posts/1547689428903833
/

2021.4 9/8/2021

Підтримка пенсіонерів та ветеранів 
силових структур під час 
проведення мирної акції протесту 
під Верховної ради України з 
вимогою перерахунку їхнього 
пенсійного забезпечення.

https://fb.watch/8aPEr712tT/


