
 Додаток 1  

 до Порядку проведення конференцій 

 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 Публічного акціонерного товариства 

 “Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України” 

 та припинення їхніх повноважень  

 (пункт 3 розділу ІІ) 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування Чугуївська міськрайонна громадська організація «Чугуївська 

правозахисна група» 

 

Статус громадська організація, неприбуткова 

 

Сфера діяльності              правозахисна сфера                                                                             . 
                                                (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації 27.04.2011 року 

 

Місцезнаходження та контактні дані 63501, Харківська область, м. Чугуїв, 

мікрорайон Авіатор, будинок 141, квартира 75. Електронна адреса 

chpg@ukr.net Телефон: 0971793822 
                                                                                               (у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 

органів об’єднання  

Загальні збори: складаються із членів організації, кожен член має один голос, 

вирішують усі стратегічні питання діяльності, призначають персональний 

склад Правління та Ревізійної комісії; 

• Ревізійна комісія: підзвітна Загальним зборам, здійснює контроль за 

діяльністю Правління, вносить рекомендації щодо оптимізації їх роботи, 

проводить ревізію та прозорість використання грошових коштів; 

• Правління: підзвітне Загальним зборам , здійснює поточне керівництво 

організації між Загальними зборами та її офіційне представництво 

Правління складається з:  

- Голова Правління – Мудраченко Іван; 

- Заступник Голови Правління – Спіріна Катерина; 

- Член Правління – Бєлих Тамара. 

 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання 

заяви на участь у Конференції ____________________________________________________ 

mailto:chpg@ukr.net
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Перелік реалізованих проектів: 

- «Моніторинг  прозорості та доступності судів Полтавської, Харківської 

та Чернівецької областей через оцінку відвідувачами суду» (2019 р.). 

Проведено опитування учасників судових засідань, проведено аналіз 

отриманих даних, розроблено аналітичний звіт із даними по судах 

Харківської області та рекомендації стосовно поліпшення роботи судів.. 

- «Платформа «Поліція та суспільство, співпраця, направлена на 

результат» (2017-2018 рр.) Співпраця із  

- «Захист прав селян-власників земельних ділянок у Чугуївському, 

Печенізькому та Шевченківському, Великобурлуцькому, Вовчанському 

та Куп’янському районах Харківської області, подолання корупції в 

сфері земельних відносин» (11.2017-08.2018 рр.)  Інформаційна та 

правозахисна робота із селянами-власниками земельних ділянок у сфері 

захисті їхніх прав. Участь у судових процесах в сфері подолання 

корупції та її наслідків в сфері земельних відносин. 

- «Залучення громадян до процесу прийняття рішень та впровадження 

реформ у місті Чугуїв із залученням експертів громадянського 

суспільства, влади та бізнесу, проект «Реалізація дорожньої карти 

реформ Чугуєва» (31.10.2018-30.10.2019 рр.) Учасники Реформаторської 

коаліції Чугуївщини та партнерські організації працювали впродовж 

2018-2019 років за напрямками «Безпечне місто», «Прозоре місто» 

«Комфортне та екологічне місто», «Прозорість судової влади» 

«Незалежні ЗМІ» «Спортивне місто». Була презентована Дорожня карта 

реформ на 2020 рік. 

- «Молодь Харківщини за належне врядування» (01.03.2018-28.02.2019 

рр.). Впровадження на території 6 об’єднаних територіальних громад 

Харківської області методи доброчесного врядування та місцевої 

демократії, через впровадження кращих практик демократичних 

механізмів. 

- «Підвищення прозорості місцевих бюджетів, упровадження гендерних 

підходів у бюджетний процес та підзвітна громаді робота новообраних 

депутатів у об’єднаних територіальних громадах Донецької області та 

Харківської області» (01.08.2018-30.03.2019 рр.) Підвищення прозорості 

місцевих бюджетів, упровадження гендерних підходів у бюджетний 

процес та підзвітна громаді робота новообраних депутатів у об’єднаних 

територіальних громадах Донецької області та Харківської області. 

- «Зміни в громаді починаються з тебе» (10.2019-10.2020 рр.) Залучення 

громадян до участі у формуванні та адвокатуванні порядку денного 

реформ у чотирьох населених пунктах Харківської області шляхом 

сприяння об’єднанню зусиль місцевих стейкхолдерів, активізації 

мешканців громад, налагодження взаємодії мешканці-громадськість-

влада шляхом коаліціонування та формування дорожніх карт реформ 

населених пунктів. 
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- «Зміцнення спроможності громадського центру правосуддя в 

Харківському регіоні» (04.2020-11.2020 рр.) Робота юристів із 

громадянами в Першому громадському центрі правосуддя на 

Харківщині на базу Чугуївської правозахисної групи. Консультування 

громадян, підвищення правової обізнаності мешканців громади. 
(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

 

Проведені заходи  

 Організацією був реалізований проект «Молодь Харківщини за належне 

врядування» (01.03.2018-28.02.2019 рр.). В рамках проекту було проведено: 

1. 23.07.2018 року - Дводенну Демократичну школу «Громадська 

освіта для молоді», де були розглянуті питання участі в процесі прийняття 

рішень на місцевому рівні, адвокації, прийняття необхідних нормативних 

актів, журналістики, фандрайзингу, антикорупційних механізмів, аналізу 

електронних декларацій, аналізу закупівель тощо. Завдяки даному заходу 

забезпечено підготовку громадських молодіжних лідерів для районів 

Харківської області згідно з географією проекту. Посилання на публікації про 

проведення демократичної школи розміщені в соціальних мережах. Слухачів 

школи навчено відповідним знанням, посилено їх можливості як громадських 

активістів. 

2. 06.08.2018 року - Дводенну демократичну школу «Жінка-політик - 

рух до демократії» для 20-ти жінок-активісток з відібраних громад відповідно 

до географії проекту. Завдяки даному заходу підвищений рівень участі жінок 

та дівчаток в просуванні реформ і моніторингу на місцях, підвищена роль 

молодих жінок в демократичних процесах, що відбуваються в громадах, 

зменшений рівень стігмаціі відношенню до жінок, жінок та дівчат мотивовано 

до дій і розширено їх відповідні можливості. 

3. 35 зустрічей – екскурсій молоді у формі «Чаювань з видатними 

людьми в громаді» з 01.08.2018 по 01.12.2018 рік; 

4. 7 вуличних акцій – з метою збору не менш як 100 пропозицій для 

врахування потреб громадян при прийнятті бюджету громади – з 01.09.2018 

року по 01.11.2018 рік; 

5. 2 жовтня 2018 року у Нововодолазькій об’єднаній територіальній 

громаді Харківської області відбувся інформаційний семінар, організований 

громадською організацією «Чугуївська правозахисна група» в рамках проекту 

«Молодь Харківщини за належне врядування». Тренером на даному заході 

виступив очільник «Центру правових та політичних досліджень «ДУМА» та 

фундатор платформи «Тренінговий центр прав людини» Юрій Чумак. Для 

участі запросили представників молоді з місцевих активістів, студентів та 

учнів ліцеїв, учасників АТО та переселенців, депутатів та працівників 

Новодолазької селищної ради. При цьому акцент робився на активних жінок і 

дівчат. Правоосвітній захід був спрямований на надання молодим людям 

необхідних знань щодо процесів залучення мешканців до громадської 

діяльності. Також присутні дізналися про роль лідерів у громаді та стилі 

лідерського спілкування, розібрали відмінності між лідерами та формальними 
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керівниками, ознайомилися з механізмами включення громадян до прийняття 

рішень на місцевому рівні. 

6. 15.10.2018 року - Демократичний форум активної молоді із 

підписанням Меморандуму про спільні дії  

Також, 19 березня 2019 року Чугуївська правозахисна група у складі 

Чугуївської реформаторської коаліції провела тренінг по Громадському 

бюджету для шкільного молодіжного парламенту м. Чугуїв. В рамках 

запровадженням у Чугуєві програми «Прозоре місто» через діалог 

громадськості та міської влади відбувся тренінг саме для цієї вікової категорії 

населення щодо використання можливостей інструменту прямої демократії – 

Громадського бюджету, в розвитку дворових територій, вулиць, кварталів та 

міста в цілому. Під час заходу молодіжні лідери Чугуєва розглянули ряд 

питань щодо основних положень та етапів бюджету участі Чугуєва та 

ознайомилися із досвідом написання проектів інших територіальних громад 

України. Під час одного із блоків тренінгу учасники детально ознайомилися зі 

структурою проектної заявки та типовими помилок при написанні проекту, 

організації інформаційної кампанії щодо збору підписів підтримки за 

громадські проекти (7). 

http://www.pereselenci.kh.ua/?p=1996  

22 жовтня 2019 року для зустрічі з молоддю Великобурлуцької ОТГ на 

Харківщині в рамках проекту «Посилення децентралізації: антикорупційні 

політики для нових об’єднаних територіальних громад» експертом Чугуївської 

правозахисної групи з метою підвищення обізнаності молоді щодо етичної 

поведінки, шляхів подолання корупції в Україні серед учнів комунального 

закладу «Великобурлуцький ліцей» було проведено конкурс на визначення 

кращих знавців з питань економіки, права та протидії корупції. Конкурс 

проходив за прозорими правилами, які встановили самі учасники і як 

результат – молодь показала високі результати (8). 

https://www.anticormereja.info/2019/10/23/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d

0%b4%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-

%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%83-

%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%80%

d0%bb/  

23 лютого 2019 року в приміщенні Художньої галереї ім. І.Ю. Рєпіна 

відбувся відкритий форум молоді громад Харківської області «Харківщина 

молодіжна» в рамках проекту «Молодь Харківщини – за належне управління», 

що реалізується Чугуївською правозахисною групою за підтримки Посольства 

Фінляндії в Україні. В заході взяли участь близько 70 представників 

міжнародних організацій та громадських організацій Харківщини, молоді 

Харківської області, представників державної влади та органів місцевого 

самоврядування міста Чугуєва. 

http://jurist-lixachev.com/?p=724 

31січня 2020 року для представників органів місцевого самоврядування, 

депутатів місцевих рад, представників неурядових організацій та громадських 

активістів з Великобурлуцького, Дворічанського, Куп’янського та 

http://www.pereselenci.kh.ua/?p=1996
https://www.anticormereja.info/2019/10/23/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%bb/
https://www.anticormereja.info/2019/10/23/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%bb/
https://www.anticormereja.info/2019/10/23/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%bb/
https://www.anticormereja.info/2019/10/23/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%bb/
https://www.anticormereja.info/2019/10/23/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96%d1%97-%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%bb/
http://jurist-lixachev.com/?p=724
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Печенізького районів Харківської області Чугуївською правозахисною групою 

був проведений тренінг по впровадженню Дорожніх карт реформ на місцях 

через організацію та проведення локальних адвокаційних кампаній. Мета 

заходу полягала в формуванні навичок щодо особливостей організації та 

проведення локальних адвокаційних кампаній об’єднаних зусиль ініціативних 

груп та ГО задля впровадження локальних реформ на Харківщині та 

вирішенню суспільно важливих проблем в невеликих громадах. 

На сьогодні тільки добро вільне коаліціювання/об’єднання мешканців 

громад та ефективний вплив на владу через різноманітні адвокаційні 

механізми здатні просувати інтереси громадськості у взаємодії з органами 

влади задля вирішення місцевих проблем. 

https://www.facebook.com/ChuguyivHumanRightsProtectionGroup/posts/27

18604031735898/  

18.12.2020 р. – благодійний виїзд для роздачі допомоги мешканцям селі 

Харківської області, постарждалим від COVID-19 

https://www.facebook.com/ChuguyivHumanRightsProtectionGroup/posts/29811064

88818983  

 

 
 (назви заходів, дати проведення) 

 

Друковані та електронні видання: Газета «Правова позиція» тираж 10 000 

примірників, один випуск на місяць, розповсюдження Харківська область, 

зокрема: Чугуївська ОТГ. 
(найменування, бібліографічне посилання, посилання в мережі Інтернет) 

 

Інформація про керівника  Мудраченко Іван Володимирович, 1991 р.н., повна 

вища юридична освіта, самозайнята особа адвокат ФО-П, Керівник 

Чугуївської міськрайонної громадської організації «Чугуївська правозахисна 

група», З метою розповсюдження антикорупційних знань, журналістських 

розслідувань під керівництвом Івана Мудраченка Чугуївською правозахисною 

групою було створено газету-бюлетень «Позиція» 

https://www.facebook.com/1648923405357875/photos/a.1648927372024145.10737

41827.1648923405357875/1668794413370774/?type=3&theater , яка є 

незалежним виданням від органів влади, в якій зокрема висвітлюються 

матеріали щодо корупційних проявів з боку органів влади, виявлених 

порушень підприємств, незаконних рішень тощо. В подальшому дана газета-

бюлетень стала повноцінним зареєстрованим ЗМІ Газета «ПРАВОВА 

ПОЗИЦІЯ». 

https://khpg.org/1450738568?fbclid=IwAR29iobv-

Hx_n8uCgb_XmpF8XilIYNnDvyRWTno2M1e5UcBq08VeJv6jZ9Q  

https://helsinki.org.ua/articles/sbu-vymahaje-vid-hromadyan-dovesty-scho-jihni-

budynky-obstrilyuyut/?fbclid=IwAR1CEKWXDIAZO0cIX0JrQ64KaKs-

Z6gzF0XkSue2cFpq2TxwYYUzz4oUTb0  
       (прізвище, ім’я, по батькові; рік народження; інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності; інформація 

про трудову діяльність; перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо; інформація про участь у 

конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

https://www.facebook.com/ChuguyivHumanRightsProtectionGroup/posts/2718604031735898/
https://www.facebook.com/ChuguyivHumanRightsProtectionGroup/posts/2718604031735898/
https://www.facebook.com/ChuguyivHumanRightsProtectionGroup/posts/2981106488818983
https://www.facebook.com/ChuguyivHumanRightsProtectionGroup/posts/2981106488818983
https://www.facebook.com/1648923405357875/photos/a.1648927372024145.1073741827.1648923405357875/1668794413370774/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1648923405357875/photos/a.1648927372024145.1073741827.1648923405357875/1668794413370774/?type=3&theater
https://khpg.org/1450738568?fbclid=IwAR29iobv-Hx_n8uCgb_XmpF8XilIYNnDvyRWTno2M1e5UcBq08VeJv6jZ9Q
https://khpg.org/1450738568?fbclid=IwAR29iobv-Hx_n8uCgb_XmpF8XilIYNnDvyRWTno2M1e5UcBq08VeJv6jZ9Q
https://helsinki.org.ua/articles/sbu-vymahaje-vid-hromadyan-dovesty-scho-jihni-budynky-obstrilyuyut/?fbclid=IwAR1CEKWXDIAZO0cIX0JrQ64KaKs-Z6gzF0XkSue2cFpq2TxwYYUzz4oUTb0
https://helsinki.org.ua/articles/sbu-vymahaje-vid-hromadyan-dovesty-scho-jihni-budynky-obstrilyuyut/?fbclid=IwAR1CEKWXDIAZO0cIX0JrQ64KaKs-Z6gzF0XkSue2cFpq2TxwYYUzz4oUTb0
https://helsinki.org.ua/articles/sbu-vymahaje-vid-hromadyan-dovesty-scho-jihni-budynky-obstrilyuyut/?fbclid=IwAR1CEKWXDIAZO0cIX0JrQ64KaKs-Z6gzF0XkSue2cFpq2TxwYYUzz4oUTb0
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