
 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: Громадська організація «МАРТ» 

Статус громадське об’єднання 

 

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

 

Дата реєстрації 14.04.1999 р. 

 

Місцезнаходження та контактні дані: Юридична адреса: вул. П’ятницька, 39, 

кімн. 702, м. Чернігів, Україна, 14000. Поштова адреса: а/с 79, м. Чернігів, 

Україна, 14000 тел/факс: +380462 774-110, e-mail: mart.ngo@gmail.com, 

www: http:// mart-ngo.org.ua 

 

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

контрольних органів об’єднання: 

Правління: Кінаш Андрій Васильович, Войтенко Олександр Миколайович, 

Шумна Лариса Петрівна. 

Голова правління: Кінаш Андрій Васильович. 

Наглядова рада: Семешко Роман Олексійович, Гусак Реґіна Вікторівна, Пашук 

Тетяна Василівна. 

Виконавча директорка: Бурова Руслана Олександрівна. 

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

подання заяви на участь у Конференції: 

Найбільші досягнення організація має в освітньому напрямку надання послуг, 

завдяки потужному експертному та тренерському потенціалу організації. Так, 

протягом трьох років, в рамках різних проектів організацією було проведено 37 

тренінгів для різних цільових груп, якими охоплено 1475 учасників. 

В основному теми тренінгів стосувались навчання правам людини, підходу, що 

заснований на правах людини, місцевої демократії, участі в прийнятті рішень, 

роботі з громадами, органами влади, молоддю, вразливими групами населення, 
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розробці та управлінні проектами, розвитку потенціалу ОГС та навчання 

тренерській майстерності.  

За три роки підготовлено 68 тренерів з освіти для дорослих за різними темами. 

З них 15 тренерів зі стратегічного планування, розробки комунікаційної 

стратегії та розробки проектів на основі логічної матриці та 22 тренери з 

навчання співпраці органів місцевої влади та громади, участі в прийнятті 

рішень та місцевої демократії. Підготовленими тренерами було проведено 44 

тренінги для громадських активістів та органів місцевого самоврядування по 

всій Україні, якими охоплено більше 600 учасників. Освітніми та 

просвітницькими заходами охоплені також діти та молодь.  

В Чернігівській області в громадах проведено 59 просвітницьких заходів по 

активізації молоді з використанням навчально-методичної виставки «Кожен має 

право знати свої права», що була створена організацією. В Чернігові такими 

заходами було охоплено більше 2500 дітей.  

В травні 2018 проведено міську просвітницьку акцію «Алея прав людини», під 

час якої в міському парку було висаджено 8 дерев рідкісного виду, що 

символізують цінності прав людини. До доєдналися близько 150 мешканців 

міста.  

Щорічно організація координує проведення в області Мандрівного фестивалю 

документального кіно «DocudausUA», в рамках якого освітніми та 

просвітницькими заходами охоплено не менше 80000 учнів, студентської 

молоді та мешканців міста. В рамках співпраці з Управлінням юстиції в 

Чернігівській області проводиться ряд інформаційно –просвітницьких заходів 

для молоді та пересічних громадян. 

На базі ГО МАРТ з 2001 року працює юридична приймальня. Консультативна 

правова допомога надається всім, хто її потребує, або став жертвою порушень 

прав людини. Приймальня працює за підтримки УГСПЛ та ПРООН в Україні. 

Діяльність приймальні ґрунтується на принципах верховенства права, 

законності, доступності правової допомоги та забезпечення якості безоплатної 

правової допомоги. 

Якщо предметом звернення є права та інтереси дітей, людей з інвалідністю, 

громадських активістів, приймальня веде справу і здійснює представництво в 

адміністративних органах та судах. 

Окремі справи, що торкаються системних проблем з дотриманням прав людини 

стають предметом стратегічних судових справ приймальні та організації. Такі 

стратегічні справи організація веде або самостійно, або за допомогою мережі 

правової допомоги УГСПЛ, проектів та мереж до яких є долученою. 

Приймальня надає консультації та роз’яснення з правових питань, складає 

скарги, заяви та інші документи правового характеру, здійснює послуги з 

медіації.  

За звітний період юристами приймальні було надано 3195 юридичних 

консультацій, з них 1987 було зроблено під час особистого прийому, 212 

виїзних, 763– консультацій по телефону громадської приймальні, 103 - прийоми 

в інтересах, через електронну пошту та меседжери – 130. 
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Перелік реалізованих проектів: 

2018 р. 

• «Самоврядування для людей. Посилення потенціалу місцевого 

самоврядування та адміністрації у сфері співпраці з громадянським 

суспільством» за фінансової підтримки SlovakAid та Фонду домів прав 

людини (осло, Норвегія). 

• «Створення та інституційний розвиток Мережі хабів громадянського 

суспільства» за підтримки ПРООН в Україні та Міністерства закордонних 

справ Данії. 

• «Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні», що було 

реалізовано в рамках проєкту «Програма сприяння громадській 

активності «Долучайся», що фінансується Агенством США з 

міжнародного розвитку «»USAID» та здійснюється «PACT» в Україні. 

• «Розвток системи правосуддя та ресоціалізації дітей у конфлікті із 

законом в Україні», що реалізується спільно з гельсінською фундацією 

прав людини (Варшава) за підтримки програми RITA та Фонду Домів 

Прав людини (Осло) 

• 2019 

• «Громада, де чути голос молоді» за підтримки ПРООН в Україні та 

Міністерства закордонних справ Данії. 

Посилання на річний звіт організації з детальною інформацією: https://mart-

ngo.org.ua/wp-

content/uploads/2019/04/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B

9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%822018-1.pdf  

2019 рік: 

• «Права дитини в Чернігівській області: виклики та шляхи їх подолання» 

за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. 

• «Просування міжнародних стандартів поводження з неповнолітніми у 

виправних та виховних установах України», ре-алізується Гельсінським 

Фондом з Прав Людини (Варшава, Польща) та громадською організацією 

MART у партнерстві з Освітнім домом прав людини – Чернігів за 

підтримки Фонду домів прав людини (Осло, Норвегія) та програми 

«Зміни в регіоні RITA» (Польща). 

• «Розвиток місцевих громад, що заснований на правах людини» за 

підтримки проєкту Програми розвитку ООН в Україні «Громадянське 

суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», який 

фінансується Міністерством закордонних справ Данії. 

• XVI Мандрівний фестиваль документального кіно «Docudays UA». 

Проходить за підтримки Української Гельсінської спілки з прав людини, 

Херсонський обласний фонд милосердя і здоров’я, ГО “Центр сучасних 

інформаційних технологій та візуальних мистецтв”.  

Посилання на річний звіт організації з детальною інформацією: https://mart-

ngo.org.ua/wp-

content/uploads/2020/05/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B

https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%822018-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%822018-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%822018-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%822018-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2019_%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2_%D0%BE%D0%BA-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2019_%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2_%D0%BE%D0%BA-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2019_%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2_%D0%BE%D0%BA-1.pdf
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9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-

2019_%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2_%D0%BE%D0%BA-1.pdf  

 

2020 рік 

• Проект «Права дитини в Чернігівській області в умовах надзвичайних 

ситуацій» реалізується громадською організацією «МАРТ», за підтримки 

програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ 

Данії 

• «Добрі практики юристів для правосуддя в інтересах дитини в Україні» 

Проєкт є продовженням довгострокової ініціативи громадської 

організації MART по роботі в інтересах дітей у конфлікті з законом, і 

здійснюється у співпраці з Гельсінським Фондом з прав людини 

(Варшава) та Освітнім домом прав людини в Чернігові за підтримки 

програми RITA (Польща) та Фонду Домів Прав Людини (Осло). 

• Проєкт: Підтримка та захист громадянського суспільства в Україні 

Мета проекту: Встановлення та просування системного механізму 

правової підтримки правозахисників в Україн. 

Цілі: 

1) Забезпечення захисту прав та ефективного розслідування порушень 

прав активістів та правозахисників, 

2) Посилення ролі українського громадянського суспільства у просуванні 

прав активістів та правозахисників та запобіганні нападам шляхом прямої 

правової підтримки. 

• Проєкт: «Юридичний захист людей, які живуть p ВІЛ, ТБ та 

представників уразливих до ВІЛ груп населення через надання 

комплексної юридичної допомоги» 

 

Проведені заходи: 

2018 рік 

• 23.10.2018 р. “Розробка, реалізація та оцінювання проектів, спрямованих 

на розвиток та залучення громади” за участю активістів, представників 

громадських організацій та органів місцевого самоврядування як з 

Чернігова і області, так і всієї України. (https://mart-ngo.org.ua/blog/ut-

tempus-purus-at-lorem-2/ ). 

• Жовтень 2018 р. В Чернігові відкрилась виставка “Кожен має право знати 

свої права” (https://mart-ngo.org.ua/news/maecenas-ipsum-velit-2/ ) 

• 1 листопада 2018 року Заключна конференція в рамках проєкту 

«Самоврядування для людей» (https://mart-ngo.org.ua/news/fusce-dui-leo-

imperdiet-in-2/ ). 

2019 рік. 

• 15 липня 2019 року Конференція «Права дитини в Чернігівській області: 

виклики та шляхи їх подолання» Мета конференції– підняти основні 

проблемні питання стосовно дотримання прав дитини в Чернігівській 

області, сприяти виконанню рекомендації Комітету ООН з прав дитини 

https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2019_%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2_%D0%BE%D0%BA-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2019_%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2_%D0%BE%D0%BA-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/blog/ut-tempus-purus-at-lorem-2/
https://mart-ngo.org.ua/blog/ut-tempus-purus-at-lorem-2/
https://mart-ngo.org.ua/news/maecenas-ipsum-velit-2/
https://mart-ngo.org.ua/news/fusce-dui-leo-imperdiet-in-2/
https://mart-ngo.org.ua/news/fusce-dui-leo-imperdiet-in-2/
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на Чернігівщині та представити результати проекту (https://mart-

ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-

%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1

%96-

%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1

%8f-

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1

%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf/ ) 

• 14 листопада 2019 року. Навчальний візит до Польщі для фахівців, які 

працюють з дітьми у конфлікті з законом Як працює система правосуддя 

та ре-соціалізація дітей у конфлікті із законом дізнавались фахівці, які 

працюють з дітьми у конфлікті з законом під час навчального візиту до 

Польщі в рамках проекту «Просування міжнародних стандартів 

поводження з неповнолітніми у виправних та виховних установах 

України», що відбувся з 4 по 8 листопада 2019 року  

Під час навчального візиту відбувся семінар присвячений питанням 

функціонуванням системи поводження з неповнолітніми в Польщі. 

(https://mart-

ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%

8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%82-

%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d1%96-

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-

%d1%84%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%d1%86/ ). 

• 27 листопада 2019 р. Надати молоді можливість формувати своє майбутнє 

в громадах – в цьому сенс місцевої молодіжної роботи. Про те, якою має 

бути справжня молодіжна робота в умовах децентралізації, розповідала 

виконавча директорка Громадська організація МАRТ Руслана Бурова на 

навчальному семінарі для керівників/спеціалістів структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, виконкомів міськрад та ОТГ Чернігівської області, 

що був організований Департаментом сім’ї молоді та спорту 

Чернігівської ОДА. (https://mart-

ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-

%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-

%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0

%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%94-

%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%bd/ ). 

• 3 грудня 2019 р. Принципи прав людини в соціальній роботі. 28-29 

листопада відбувся тренінг для соціальних робітників області щодо 

стандартів надання соціальних послуг вразливим групам населення. Про 

те, на яких цінностях має ґрунтуватися робота з вразливими групами, про 

принципи дотримання прав людини, прав осіб з інвалідністю, принцип 

поваги до честі та гідності, толерантність, справедливість , доступність, 

забезпечення рівних прав чоловіків та жінок, наголошувала та 

акцентувала під час тренінгу виконавча директорка ГО «МАРТ» Руслана 

Бурова та Роман Шевчун – заступник голови Лосинівської ОТГ. 

https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d1%96-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%d1%86/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d1%96-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%d1%86/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d1%96-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%d1%86/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d1%96-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%d1%86/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d1%96-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%d1%86/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d1%96-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%d1%86/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%94-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%bd/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%94-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%bd/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%94-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%bd/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%94-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%bd/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%94-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%bd/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%94-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%bd/
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(https://mart-

ngo.org.ua/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%

bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2-

%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-

%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1

%96%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b1/ ). 

2020 рік 

• 4 грудня 2020 р. Конференція «Захист прав дитини в умовах 

надзвичайних ситуацій». Захід проходив в рамках проєкту «Права дитини 

в Чернігівській області в умовах пандемії», що було реалізовано за 

підтримки ПРООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. 

(https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-

%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-

%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d1

%96-

%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%

8c-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b8/ ) 

• 23-25 липня 2020 р. Серія тренінгів для тренерів «Правосуддя в інтересах 

дитини», учасниками та учасницями яких стали адвокати та адвокатки, 

судді та прокурори, що брали участь у проєкті «Добрі практики юристів 

для правосуддя в інтересах дитини в Україні», який  реалізується 

Гельсінським Фондом з Прав Людини (Варшава, Польща) та 

громадською організацією MART у партнерстві з Освітній дім прав 

людини в Чернігові / Human Rights House in Chernihiv за підтримки 

Фонду домів прав людини (Осло, Норвегія) та програми «Зміни в регіоні 

RITA» (Польща). 

Мета тренінгів – підготувати тренерів зі стандартів поводження з дітьми 

у контакті та конфлікті із законом, які в свою чергу проведуть цілу серію 

тренінгів в різних регіонах України для своїх колег - суддів, адвокатів та 

прокурорів, які працюють із дітьми у контакті або конфлікті із законом. 

(https://www.facebook.com/ngomartcn/posts/4117223241646339 ) 

• 2-3 жовтня 2020 року судді, адвокати та прокурори зібралися в Освітній 

дім прав людини в Чернігові аби напрацьовувати інноваційні практики 

правосуддя, дружнього до дитини в Україні в рамках проєкту «Добрі 

практики юристів для правосуддя в інтересах дитини в України. 

(https://www.facebook.com/ngomartcn/?ref=pages_you_manage ). 

 

Друковані та електронні видання: 

• Посібник для підготовки гідів виставки «Кожен має право знати свої 

права» ББК 67.9 (4Укр)303, УДК 347.151, ISBN: 978-996-2003-89-5, Буров 

С., Реуцький К., Войтенко О., Бурова Р. 

• «Школа та міліція: як налагодити ефективну співпрацю» Костюк Ірина, 

Ратушняк Святослав, Буров Сергій, К72 Школа і міліція: як налагодити 

ефективну співпрацю: Посібник для вчителів і співробітників ОВС, що 

https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d1%96-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b8/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d1%96-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b8/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d1%96-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b8/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d1%96-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b8/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d1%96-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b8/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%b2-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d1%96-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b8/
https://www.facebook.com/ngomartcn/posts/4117223241646339
https://www.facebook.com/ngomartcn/?ref=pages_you_manage
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працюють з дітьми. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 201. – 

80 с. ББК 74.204я7+67.401.212я7, УДК 373+351.741]-048.87(07) ISBN 978-

966-538-217-1. 

• «Проектна діяльність з прав людини в школі. Збірник педагогічних 

практик». 

• Збірник корисних матеріалів для моніторів Національного превентивного 

механізму. 

• Посібник «Підхід, що базується на правах людини у діяльності організацій 

громадянського суспільства». 

• Порадник для молодих активістів ромських громад. 

• Збірник практичих рекомендацій «Добрі практики юристів для правосуддя 

в інтересах дитини в Україні» (https://mart-

ngo.org.ua/news/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b

a-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8

5-

%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b

0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1/) 

• РЕКОМЕНДАЦІЇ органам влади та місцевого самоврядування стосовно 

захисту та забезпечення прав дитини в умовах пандемії COVID-19 

(https://mart-

ngo.org.ua/news/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd

%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-

%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc-

%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d0%b0-

%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2-2/ ) 

• Практичний посібник “Діяльність комітету ООН з прав дитини” 

(https://mart-

ngo.org.ua/uncategorized/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8

%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-

%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-

%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%8

2%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96/ ) 
• Права дитини в Чернігівській області (https://mart-ngo.org.ua/wp-

content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-

%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D

1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1.pdf ) 

 

Інформація про керівника: 

Бурова Руслана Олександрівна 

Дата народження: 19.06/1973 Телефон/Факс: +38 04622 74110 

Адреса: 14000, м Чернігів, а/с 79 Телефон: +38 050 383 33 42 

https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b1/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2-2/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2-2/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2-2/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2-2/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2-2/
https://mart-ngo.org.ua/news/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2-2/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96/
https://mart-ngo.org.ua/uncategorized/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96/
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1.pdf
https://mart-ngo.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-1.pdf
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Електронна пошта: russika@gmail.com Сімейний стан: одружена 

Кваліфікації : 

Консультант, тренер у сфері прав людини громадянської освіти, тренер ТОТ, 

керівник і учасник робочих груп моніторингу прав людини і (всеукраїнські та 

місцеві проекти); Практичний досвід громадського представництва (захист прав 

людини, прав дитини), тренер з адвокації та підходу, що заснований на правах 

людини. 

Місце роботи: 

Спеціалізована середня школа мін м. Чернігова в поглибленим вивченням 

іноземних мов; вчитель (історія, правознавство). 

Громадська організація «MAРT», Заступник голови Координаційної Ради, 

Адміністратор освітньо-консультативного центру з прав дитини громадської 

організації «MAРT». 

2015 р. – виконавчий директор ГО «МАРТ». 

Освіта: 

1997 р. - закінчила Чернігівський державний Педагогічний університет ім. Т.Г. 

Шевченка спеціальність-учитель історії і правознавства Спеціальна підготовка: 

З 2003 р слухач програм Хельсінкської Фундації Прав Людини, Польща. 

Випускниця Школи Прав Людини,Варшава. 

2003 р - Школа лідерів правозахисних організацій Харківської Правозахисної 

групи. 

2003-2005 р. - Учасниця міжнародних програм з навчання толерантності на 

прикладі історії Голокосту (Асоціація «Нова доба», Московський центр 

«Холокост»). 

З 2003 р. - Учасниця програм Асоціації вчителів історії та суспільних дисциплін 

Нова Доба;. 

З 2003 року - Учасниця програм українського центру вивчення історії` 

Голокосту ( Україна, Польща, Франція, Ізраїль, Німеччина, Чехія). 

Професійна активність: 

З 2016 р. – тренер з теми «Підхід, що базується на правах людини». 

З 2015 р. – виконавчий директор ГО «МАРТ». 

З 2011 року - координатор проектів ГО «МАРТ», заступник директора ГО 

«МАРТ» 

З 2005 р. – тренер з прав людини та громадянської освіти, учасниця програми в 

«Розуміємо права людини» у 

якості експерта та тренера. 

2005 р. - Регіональний тренер проекту Товариства «EDUKATOR», м„ Ломжа 

(Польща) «Активні Вчителі. Активні школи. Активне громадянське 

суспільство» / Підтримка: Міністерство іноземних справ республіки Польща. 

2003 р.- співорганізатор регіональної програми “Стратегія і техніки навчання 

правам людини“` партнерський 

проект Гельсінської Фундації Прав людини (Варшава, Польща) та М’АРТ / 

Підтримка: Open Society Institute, Budapest; Ford Foundation; Jon and T. 

Macarthur Foundation in the programquot;Organizing and Empowering the Human 

Rights Movement for Civil Society in the Cisquot;. 
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З 2000 р. - Координатор проектів громадської організації МАРТ: „Моніторинг 

дотримання прав людини в дитячих медичних закладах та в дитячих 

психіатричних лікарнях”, / Підтримка: Міжнародний Фонд відродження; 

Експерт у програмах громадської організації МАРТ: «Моніторинг дотримання 

прав людини в Чернігівській область та свободи від жорсткого поводження і 

приниження людської гідності вихованців шкіл-інтернатів Україні» 

„Українська Практична Школа Тренерів з Громадянської Освіти; / Підтримка: 

Фонд Сприяння демократії посольства США в Україні. «Школа Юних 

Провідників в Країну Прав Людини», «Школа Молодих Виборців» / Підтримка: 

Агенція Міжнародного Розвитку США, місцеві та локальні ресурси. 

З 1997 р - Викладацька робота (Спеціалізована середня школа №1 м. Чернігова 

з поглибленим вивченням іноземних мов, Чернігівський обласний інститут 

післядипломної освіти). 

Публікації: 

• Член редакційної колегії брошури «Права людини в дитячих медичних 

закладах та дитячих психіатричних лікарнях України Звіт ва результатами 

моніторингу», 2004 -183 с ; 

• Автор публікацій для бюлетеня Харківської&#39; Правозахисної Групи 

«Права людини. Громадянська Освіта». 

• Автор публікацій у виданні «Активні вчителі. Активні школи. Активне 

громадянське товариство «EDUKATOR», м„ Ломжа (Польща)` 2005 р. 

• Автор публікації у бюлетені УЦВІГ «Уроки голокосту» за результатами 

конференції «Злочини тоталітарних режимів», 2009. 
 

Інформація про інших членів: 

Шумна Лариса Петрівна - завідувач кафедри, доктор юридичних наук, 

професор Академії державної пенетенціарної служби України. 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років: 

https://www.hubs.org.ua/hubmembers/hromadska-orhanizatsiia-mart/ 

https://decentralization.gov.ua/news/7087  

https://childrights.in.ua/Gromadska_organzacja_MART 

https://crimeahrg.org/uk/zvernennya-gromadskih-organizatsiy-iz-privodu-vzyattya-v-

polon-23-h-ukrayinskih-viyskovosluzhbovtsiv/ 

http://umdpl.info/news/pravozahysnyky-zasudyly-novu-hvylyu-represij-u-bilorusi-j-

vymagayut-vid-ukrayiny-rozirvaty-vidnosyny-z-rezhymom-lukashenka/ 

https://zmina.info/news/vlada_chernigova_bajduzha_do_stvorennjia_bezbarjernogo_

seredovishha_v_misti__gromadski_organizaciji-2/  

 

 

 

Виконавча директорка ГО «МАРТ»     Р.О. Бурова 

 

13.09.2021 р. 
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https://crimeahrg.org/uk/zvernennya-gromadskih-organizatsiy-iz-privodu-vzyattya-v-polon-23-h-ukrayinskih-viyskovosluzhbovtsiv/
https://crimeahrg.org/uk/zvernennya-gromadskih-organizatsiy-iz-privodu-vzyattya-v-polon-23-h-ukrayinskih-viyskovosluzhbovtsiv/
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