
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 «ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

ПРАВА ЛЮДИНИ» 

Статус:  НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 

 

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

 

Дата реєстрації: 28.09.2012 

 

Місцезнаходження та контактні дані: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33Б, 

tetyana.pechonchyk@gmail.com, +380 67 445 9543                                                                                               

(у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону) 

 

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

органів об’єднання: Печончик Тетяна Іларіонівна, Буткевич Максим 

Олександрович, Говорухіна Марина Володимирівна, Виртосу Ірина 

Григорівна 

 

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

подання заяви на участь у Конференції: ГО «Центр інформації про права 

людини» (публічна назва – ZMINA) працює у сфері захисту свободи слова, 

свободи пересування, протидії дискримінації, попередження тортур і 

жорстокого поводження, боротьби із безкарністю, підтримує правозахисників 

і громадських активістів на території України, включаючи окупований Крим, а 

також захищає осіб, які потерпіли в результаті збройного конфлікту в Україні. 

Організація проводить інформаційні кампанії, освітні програми, займається 

моніторингом та документуванням випадків порушень прав людини, готує 

дослідження та аналітику і добивається змін завдяки національній та 

міжнародній адвокації. У щоденному режимі організація розповідає про 

ситуацію із дотримання прав людини в Україні через власний медіапортал, 

через соціальні мережі  на  Фейсбуці,  Твітері, профіль на Youtube, а також 

через майданчики інших засобів масової інформації, зокрема завдяки 
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співпраці із найбільш авторитетними виданнями в Україні (Українська правда, 

Дзеркало тижня, День, Радіо Свобода та ін.) та за кордоном, для яких 

журналісти організації готують ексклюзивні авторські матеріали на 

правозахисну тематику. Організація є учасницею таких коаліцій, асоціацій і 

груп: Коаліція на захист громадянського суспільства в Україні, Ініціатива Zero 

Torture, Коаліція з протидії дискримінації в Україні, Платформа 

"Правозахисний порядок денний", Коаліція по боротьбі з безкарністю 

злочинів проти людяності, Коаліція «За Міжнародний кримінальний суд» та 

мережі Домів прав людини. Фінансову підтримку діяльності організації в різні 

роки надавали: Європейська комісія, Програма розвитку ООН в Україні, 

Міжнародний фонд «Відродження», уряди Великої Британії, Чехії, 

Нідерландів, Швейцарії, Державний департамент США, ОБСЄ, Freedom 

House, People in Need, Netherlands Helsinki Committee, Deutsche Welle, 

Глобальний фонд для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією та інші 

донори. 

 

Перелік реалізованих проектів: 
(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

 
Назва проекту Термін реалізації Досягнутий результат 

Запровадження національного 

превентивного механізму в 

Україні: інформаційний 
компонент 

1 грудня 2012 року 

– 30 березня 2014 

року 

Сприяння впровадженню національного 

превентивного механізму в Україні, а також 

поліпшення ситуації з дотриманням прав 
людини в місцях несвободи завдяки 

проведенню тематичної інформаційно-

просвітницької кампанії. 

«ЗМІ як рУПОр прав 
людини»: Підвищення 

обізнаності журналістів щодо 

ситуації з правами людини в 
Україні і Універсального 

періодичного огляду (УПО) 

як механізму ООН із захисту 

прав людини  

4 грудня 2012 року 
– 5 березня 2013 

року 

Підвищення обізнаності українських 
журналістів про УПО та формування 

їхнього розуміння процесу впровадження 

рекомендацій УПО та його моніторингу; 
підвищення обізнаності журналістів щодо 

стану прав людини в Україні та проблем, 

піднятих коаліціями організацій 

громадянського суспільства (ОГС) в 
альтернативних звітах для УПО. 

Human Rights Inform – 

інформування про ситуацію з 
правами людини і 

популяризація роботи 

правозахисників в Україні 

4 вересня 2013 року 

– 31 серпня 2014 
року 

Збільшення поінформованості 

громадськості щодо ситуації з правами 
людини та популяризація роботи 

правозахисників в українському 

інформаційному просторі, що сприятиме 

просуванню прав людини як цінності та 
утвердженню верховенства права в Україні. 

Створення платформи 

стратегічного судового 
захисту: інформаційний 

компонент 

1 жовтня 2013 року 

– 31 грудня 2014 
року 

Поширення інформації про стратегічно 

важливі судові справи, які змінюють 
адміністративну та судову практики 

України таким чином, щоб права та основні 

свободи були реально забезпечені 

Розробка та запуск 
антидискримінаційної 

інформаційно-просвітницької 

кампанії Коаліції з протидії 
дискримінації в Україні 

1 грудня 2013 року 
– 31 серпня 2014 

року 

Розробка концепції та запуск інформаційно-
просвітницької антидискримінаційної 

кампанії, яка має на меті підвищити 

поінформованість молоді щодо 
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проблематики дискримінації та її 

негативного впливу. 

Інформаційна підтримка 
роботи національного 

превентивного механізму в 

Україні 

1 січня 2014 року -
31 грудня 2014 року 

Сприяння впровадженню національного 
превентивного механізму в Україні, а також 

поліпшення ситуації з дотриманням прав 

людини в місцях несвободи завдяки 
проведенню тематичної інформаційно-

просвітницької кампанії. 

Досягнення рівності – 

учасницький підхід до 
становлення рівності та 

недискримінації в Україні 

1 січня 2014 року – 

31 березня 2016 
року 

Зміцнення потенціалу громадських 

організацій та ЗМІ в Україні та поліпшення 
їх спроможності працювати в сфері 

протидії та запобігання дискримінації. 

Організація конкурсу на 
найкращу журналістську 

роботу у сфері ВІЛ/СНІДу, 

спрямованого на зменшення 

стигми та дискримінації у 
зв'язку з ВІЛ/СНІДом та 

уразливою поведінкою. 

15 січня 2014 року 
– 31 грудня 2014 

року 

Поширення кращих практик адвокаційної 
роботи шляхом визначення найкращої 

журналістської роботи у сфері ВІЛ/СНІДу 

та сприяння появі матеріалів у ЗМІ з метою 

підвищення якості та тривалості життя 
ЛЖВ та ключових груп населення, а також 

досягнення зменшення рівня їх стигми та 

дискримінації. 

Ефективне регіональне 

співробітництво та спільні 

платформи  для 

громадянського суспільства 
країн Східного партнерства,  

Росії та країн Центральної 

Азії для захисту та 
популяризації 

фундаментальних прав в 

регіоні 

25 лютого 2014 

року – 30 вересня 

2014 року 

Моніторинг ситуації та окремі елементи 

захисту прав людини в Криму через 

присутність польової правозахисної місії  

Створення і забезпечення 
роботи польової 

моніторингової місії в Криму 

(пілотний етап) 

7 квітня 2014 року – 
30 серпня 2014 року 

Моніторинг ситуації та окремі елементи 
захисту прав людини в Криму через 

присутність польової правозахисної місії  

Запуск медіа-порталу про 

права людини в Україні 

15 червня 2014 року  

– 31 грудня 2015 

року 

Просування теми прав людини в 

українському інтернет-просторі через 

створення веб-порталу з оперативною та 

об’єктивною текстовою та мультимедійною 
інформацією щодо стану справ із 

дотриманням прав людини в Україні та 

діяльності правозахисних організацій і 
рухів. 

Незалежні ЗМІ в Криму: 

захист задля правди 

1 жовтня 2014 року 

– 30 червня 2015 

року 

Правовий захист та підвищення рівня 

правової обізнаності представників 

незалежних ЗМІ і блогерів, які об'єктивно 
висвітлюють події в Криму для місцевої та 

української аудиторії. 

Моніторинг ситуації з 
правами людини в Криму 

через діяльність Кримської 

польової місії 

1 вересня 2014 року 
– 30 квітня 2015 

року 

Системний моніторинг ситуації з правами 
людини в Криму у зв'язку з нестабільною 

ситуацією і загрозою подальшого 

порушення прав людини в цьому регіоні. 

Моніторинг ситуації з 
правами людини в Криму 

через діяльність Кримської 

польової місії 

6 жовтня 2014 року 
– 31 грудня 2014 

року 

Системний моніторинг ситуації з правами 
людини в Криму у зв'язку з нестабільною 

ситуацією і загрозою подальшого 

порушення прав людини в цьому регіоні. 

Антидискримінаційна 
інформаційно-просвітницька 

1 січня -31 грудня 
2015 року 

Підвищення поінформованості молодих 
інтернет-користувачів про проблему 
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кампанія Коаліції з протидії 

дискримінації в Україні: он-
лайновий етап 

дискримінації, її негативний вплив та 

шляхи її подолання в українському 
суспільстві. 

Розвиток інформаційної 

спроможності спільноти 

моніторів НПМ в Україні 

1 січня 2015 – 30 

квітня 2016 року 

Просування ідеї Національного 

превентивного механізму як ефективного 

інструменту попередження катувань, 
жорстокого і нелюдського поводження 

шляхом проведення широкого 

інформування усіх верств населення за 
допомогою інформаційно-просвітницької 

кампанії, а також налагодження 

внутрішньої комунікації спільноти 

моніторів. 

Права людини для всіх: 

розробка та апробація 

освітнього курсу з прав 
людини та прав дитини для 

фахівців по роботі з дітьми в 

групі ризику 

1 лютого – 31 

грудня 2015 року 

Підвищення ефективності надання 

соціальної та юридичної допомоги дітям та 

молодим людям - споживачам наркотиків 
для захисту та забезпечення прав дитини та 

прав людини. 

Моніторинг ситуації з 
правами людини в Криму 

через діяльність Кримської 

польової місії, ІІІ фаза 

1 травня 2015 -15 
січня 2016 року 

Системний моніторинг ситуації з правами 
людини в Криму у зв'язку з нестабільною 

ситуацією і загрозою подальшого 

порушення прав людини в цьому регіоні. 

Медіа Навігатор: Просування 
у ЗМІ нового законодавства з 

прав людини і основних 

свобод 

1 червня 2015 – 31 
серпня 2016 року 

Підвищення обізнаності громадськості про 
необхідні реформи у сфері прав людини в 

Україні та просування бачення 

правозахисників щодо необхідних 
законодавчих змін. 

Інформаційна підтримка 

розслідувань порушень прав 

представників вразливих груп 
з боку правоохоронних 

органів 

1 січня 2016 року – 

31 січня 2017 року 

Підвищення рівня поінформованості 

населення про порушення прав вразливих 

груп (споживачі ін’єкційних наркотиків, 
інші наркозалежні, працівники і працівниці 

секс-бізнесу, учасники програм ЗПТ тощо) 

з боку правоохоронних органів 

Розвиток спільноти моніторів 

Національного превентивного 

механізму шляхом 

проведення навчальних 
заходів 

1 січня 2016 року – 

28 лютого 2017  

Інституціоналізація та розвиток спільноти 

моніторів НПМ шляхом проведення 

навчання, розвитку навичок моніторингу 

місць несвободи для уже наявних 
громадських спостерігачів та підготовки 

нових моніторів, зокрема, для областей, де 

кількість моніторів є недостатньою 

Розвиток моніторської 

спільноти НПМ в Україні та її 

комунікаційної спроможності 

1 січня - 31 грудня 

2016 року 

Забезпечення сталого розвитку 

функціонування НПМ в Україні, 

підвищення ролі спільноти громадських 

моніторів у реалізації Національного 
превентивного механізму шляхом 

налагодження ефективної координації між 

громадськими моніторами НПМ, 
Секретаріатом Омбудсмена та іншими 

партнерами, інституалізації спільноти 

моніторів та послідовної реалізації 

інформаційної стратегії висвітлення 
діяльності НПМ, підвищення 

комунікаційної спроможності учасників 

НПМ, формування громадської думки про 
значення НПМ у справі попередження 

тортур та жорстокого поводження. 
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Налагодження співпраці між 

спільнотою НПМ та медіа 
шляхом проведення тренінгу 

та публічних активностей для 

журналістів 

1 квітня 2016 року – 

31 січня 2017 року 

Підготовка та навчання журналістів 

центральних та регіональних ЗМІ основам 
прав людини, стандартам належного 

поводження у місцях несвободи. 

Права людини в Україні: 
точка відліку 

1 квітня 2016 року – 
15 лютого 2017 

року 

Дослідження сприйняття та розуміння 
проблематики прав людини у суспільстві 

назагал та серед окремих цільових груп 

шляхом проведення загальнонаціонального 
та сегментного соціологічного опитування 

для більш ефективної побудови стратегій і 

тактик проведення правопросвітницьких 

кампаній, розвитку формальної і 
неформальної освіти у сфері прав людини 

та формування data-based підходів і 

пріоритетів донорської діяльності у сфері 
прав людини. 

Розвиток громадянської 

журналістики в Криму 

1 квітня – 30 

листопада 2016 

року 

Формування мережі громадських 

журналістів для збільшення можливостей з 

об’єктивного висвітлення подій, які 
відбуваються в Криму.    

Правозахисна журналістика: 

інформування задля змін у 
суспільстві 

1 червня – 30 

листопада 2016 
року 

Просування теми прав людини в 

українському інтернет-просторі через 
розвиток медіа-порталу з оперативною та 

об’єктивною текстовою та мультимедійною 

інформацією щодо стану справ із 

дотриманням прав людини в Україні та 
діяльності правозахисних організацій і 

рухів. 

Підтримка журналістів і 
правозахисників в Криму 

18 липня 2016 – 31 
березня 2018 року 

Захист фундаментальних прав і свобод в 
Криму через документування порушень 

прав людини для збільшення тиску на де 

факто владу Криму з метою дотримання 

прав людини 

Інформаційна підтримка 

співпраці поліції та громади в 

Україні 

1 вересня 2016 – 30 

квітня 2017 року 

Просування ідеї співпраці поліції та 

громади як найбільш ефективної модель, 

що дозволяє спільними зусиллями громади, 
місцевої влади та правоохоронців 

створювати умови для вирішення питань 

правопорядку та безпеки, шляхом широкої 

інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед усіх верств населення України 

«Вкрадена гідність Криму: 

Зміцнення потенціалу та 

охоплення правозахисників» 

1 вересня 2016 – 31 

жовтня 2018 року 

Поліпшення ситуації з правами людини в 

Криму шляхом підвищення потенціалу 

правозахисних груп в галузі моніторингу та 
документування порушень прав людини в 

Криму, шляхом створення механізмів для 

швидкого реагування та надання допомоги і 
підтримки вітчизняних / міжнародних 

зусиль по широкому поширенню 

інформації про порушення, а також 
подолання безкарності за їх вчинення. 

Кампанія з просування нового 

законодавства у сфері прав 

людини 

1 листопада – 31 

грудня 2016 року 

Підвищення поінформованості суспільства 

про необхідні реформи і зміни в 

законодавство, що стосуються прав 
людини, популяризація позицій і поглядів 

правозахисників в процесі реформ в 
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Україні, здійснити огляд ситуації щодо 

роботи правозахисників в Україні. 

Ситуація в Криму і навколо 
нього: погляд 

правозахисників 

7 листопада 2016 
року – 20 лютого 

2017 року 

Підготовка та оприлюднення точних та 
об’єктивних журналістських матеріалів з 

недостатньо висвітлюваних кримських 

питань, важливих для вирішення конфлікту 
та повсякденного життя кримчан всередині 

Криму та у вигнанні. 

Просування теми прав 

людини в українському 
медіапросторі 

1 січня – 31 

листопада 2017 
року 

Просування теми прав людини в 

українському медіапросторі через роботу з 
оперативною та об’єктивною текстовою та 

мультимедійною інформацією щодо стану 

справ із дотриманням прав людини в 
Україні та діяльності правозахисних 

організацій і рухів. 

Комунікаційна підтримка та 

адвокація діяльності 
Національного превентивного 

механізму в Україні 

11 січня 2017 – 11 

січня 2018 року 

Залучення ширшого кола прибічників 

протидії тортурам та неналежному 
поводженню з числа представників 

профільних комітетів, міністерств, 

відомств, органів державної та місцевої 
влади, журналістів, лідерів громадської 

думки задля забезпечення підтримки та 

сталого розвитку функціонування НПМ в 
Україні, формування громадської думки 

про значення НПМ у справі попередження 

тортур та жорстокого поводження. 

Підтримка правозахисників в 
Україні 

1 березня – 31 
грудня 2017 року 

Моніторинг ситуації з правозахисниками в 
Україні, надання підтримки постраждалим, 

адвокація та національному та 

міжнародному рівні, підвищення 
комунікаційної спроможності 

правозахисних організацій, популяризація 

правозахисту. 

Запуск системи судового 
моніторингу політично 

мотивованих процесів в 

Криму 

1 липня – 30 жовтня 
2017 року 

1) Розвиток громадянських ініціатив в 
Криму через розбудову і навчання мережі 

судових моніторів; 2) моніторинг політично 

мотивованих судових процесів у Криму на 
відповідність міжнародним стандартам 

справедливого правосуддя. 

Комунікаційна і адвокаційна 

підтримка імплементації 
Національної стратегії з прав 

людини в Україні 

1 серпня 2017 року 

– 31 січня 2019 
року 

Сприяння реалізації Національної стратегії 

з прав людини та її Плану дій шляхом 
підвищення обізнаності громадськості, 

надання адвокації та сприяння роботі 

правозахисників, спрямованих на те, щоб 

зробити їхній голос більш сильним та 
впливовим і забезпечити підхід, що 

ґрунтується на правах людини в майбутніх 

реформах в Україні. 

Презентація базового 

дослідження про права 

людини в Україні: 

регіональний вектор 

1 вересня 2017 – 30 

червня 2018 року 

Популяризація результатів національного 

базового дослідження про права людини 

(human rights baseline study) на 

регіональному рівні та серед професійних 
спільнот та обговорення отриманих 

результатів із зацікавленими сторонами 

задля актуалізації запиту на права людини 
та вироблення стратегій і тактик 

просування цінностей прав людини, 
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правозахисної діяльності і підвищення 

правової грамотності населення. 

Проведення комунікаційно-
адвокаційної кампанії для 

запровадження ефективного 

механізму фіксації та 
розслідування випадків 

катувань 

29 грудня 2017 – 28 
грудня 2018 року 

Актуалізація проблеми фіксації та 
розслідування випадків катувань в Україні 

через проведення тематичної адвокаційно-

комунікаційної кампанії. 

Інформаційно-просвітницька 

кампанія щодо співпраці 
поліції та громади в Україні 

1 січня 2018 року – 

30 квітня 2019 року 

Просування філософії Community Policing 

та популяризація кращих практик співпраці 
поліції та громади задля активізації 

співпраці та підвищення рівня безпеки у 

громадах. 

Свобода пересування для 

всіх: реформа системи 

реєстрації місця проживання 

в Україні 

1 січня 2018 року – 

31 грудня 2019 року 

Розробка рішення для зміни системи 

реєстрації місця проживання в Україні 

через перетворення дозвільної на 

декларативну (шляхом повідомлення). 

Дослідження відповідності 

національного законодавства 

міжнародним стандартам 
документування та 

розслідування випадків 

катувань 

13 березня – 13 

листопада 2018 

року  

Оцінка відповідності міжнародним 

стандартам, зокрема Стамбульському 

протоколу, існуючих національних 
стандартів виявлення, документування та 

подальшого реагування на випадки 

ймовірних катувань й інших видів 

неналежного поводження в місцях 
несвободи.  

Кримські в’язні: моніторинг 

політично мотивованих 
процесів над кримчанами на 

території Російської 

Федерації 

1 квітня – 31 липня 

2018 року 

Запуск системи спостереження за 

незаконними політично мотивованими 
судовими процесами над громадянами 

України з Криму на території РФ (в 

Ростові-на-Дону) в рамках співпраці між 

українськими і російськими організаціями - 
учасниками Коаліції «Ініціативна група з 

прав людини в Криму». 

Моніторинг політично 
мотивованих судових 

процесів в Криму 

1 квітня – 31 
жовтня 2018 року 

1. Розширення прав і можливостей 
громадянського суспільства в Криму за 

рахунок нарощування потенціалу мережі 

судових моніторів. 

2. Моніторинг політично мотивованих 
судових процесів у Криму щодо 

дотримання міжнародних стандартів 

шляхом проведення судового моніторингу 
на Кримському півострові. 

Підвищення 

поінформованості щодо 

загроз свободі асоціацій в 
Україні 

4 червня 2018 року 

– 15 січня 2019 

року 

Моніторинг та документування фактів 

зловживання вимогами електронного 

декларування для антикорупційних 
активістів, професійних та громадянських 

журналістів, які повідомляють про випадки 

корупції на національному та 
регіональному рівні, а також загрози 

свободі об'єднань в Україні. 

Права людини в Україні: 

оцінка змін 

10 серпня  – 15 

грудня 2018 

Дослідження змін у сприйнятті та розумінні 

проблематики прав людини (national human 
rights progress study) у суспільстві назагал 

та серед окремих цільових груп шляхом 

проведення загальнонаціонального та 
сегментного соціологічного опитування для 

більш ефективної побудови стратегій і 
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тактик проведення правопросвітницьких 

кампаній і розвитку формальної і 
неформальної освіти у сфері прав людини, 

зокрема – у журналістському середовищі. 

Вільні голоси: підтримка 

журналістів і популяризація 
незалежних медіа в Криму 

1 жовтня 2018 року 

– 30 вересня 2022 
року 

Сприяння свободі слова та свободі ЗМІ в 

Криму шляхом підтримки та захисту 
журналістів та медіа-організацій, що 

працюють на півострові або висвітлюють 

події, що там відбуваються, з інших місць. 

Мобілізація громадянського 
суспільства для підтримки 

свободи слова в Україні 

23 жовтня 2018 – 31 
жовтня 2021 року 

Підготовка інформаційних матеріалів, що 
висвітлюватимуть виклики свободі слова в 

Україні в часи конфлікту.  

 

Захисники прав людини: 

стандарти, мемуари та 

свідчення 

23 листопада 2018 – 

31 березня 2019 

року 

Сприяння захисту прав захисників прав 

людини у Криму і Хорватії шляхом 

підвищення обізнаності громадськості про 

права правозахисників, а також здійснення 
внеску у формування позитивного іміджу 

захисників прав людини та поширення 

міжнародних стандартів захисту захисників 
прав людини та роботи, яку вони 

виконують. 

Медіамоніторинг і 

підвищення 
поінформованості щодо 

загроз свободі асоціацій в 

Україні 

30 квітня 2019 року 

– 15 січня  2020 
року 

Моніторинг та документування фактів 

нападів і переслідування громадський 
активістів, а також загрози свободі 

об'єднань в Україні. 

Правозахисний порядок 

денний під час 

парламентської виборчої 

кампанії в Україні 

20 травня 2019 року 

– 28 жовтня 2019 

року 

Проведення інформаційної кампанії щодо 

ставлення політичних партій до ключових 

викликів дотриманню прав людини в 

Україні; підвищення рівня знань 
представників політичних партій щодо 

концепції прав людини та роботи 

міжнародних інструментів із захисту прав 
людини через проведення Школи з прав 

людини для політичних активістів. 

Інтеграція прав людини в 

журналістську освіту та 
систему підготовки 

державних службовців в 

Україні. 

1 травня 2019 року 

– 30 квітня 2020 
року 

Зміцнення спроможності журналістів і 

державних службовців ефективно сприяти, 
захищати та дотримуватися прав людини та 

інтеграція підходу, заснованого на правах 

людини (ППЛ), у їхню діяльність через 
розробку і впровадження освітніх курсів з 

прав людини. 

Сильніші разом: розбудова 

мережі та підвищення 
спроможності українських 

громадських організацій 

2 жовтня 2019 року 

– 30 вересня 2021 
року 

Формування і впровадження державної 

політики України, орієнтованої на 
дотримання прав людини у зв’язку з 

окупацією Криму, підтриманню правових, 

освітніх та інформаційних зв’язків із 
неселенням окупованого півострова, а 

також поновлення кримчан у їхніх правах 

та усунення дискримінаційних практик і 

норм з українського боку через національну 
та міжнародну адвокацію, інформаційну 

кампанію і розвиток спроможності мережі 

громадських організацій, які захищають 
права людини в Криму. 
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Об’єднані для протидії 

насильству на ґрунті 
ненависті в Україні 

21 січня 2020 року 

– 21 жовтня 2021 
року 

Evidence-Based адвокація задля дій щодо 

насильства на ґрунті ненависті 

Посилення ролі і захист 

правозахисників в Україні 

1 лютого 2020 року 

– 20 червня 2022 

року 

Підвищити роль та захист правозахисників 

та антикорупційних активістів в Україні. 

Права людини в Україні: 

третя хвиля дослідження та 

інформаційна кампанія 

28 жовтня 2020 – 28 

травня 2021 року 

Аналіз змін у сприйнятті та розумінні 

проблематики прав людини (national human 

rights progress study) у суспільстві назагал 

та серед окремих цільових груп шляхом 
проведення оцінки результатів 

загальнонаціонального та сегментного 

соціологічного опитування. 

Посилення механізмів 

захисту громадських 

активістів 

01 січня 2021 року -

31 грудня 2021 року 

Посилення механізмів захисту громадських 

активістів, які піддаються різним видам 

переслідування через їхню громадську 

діяльність на підконтрольній уряду України 
території. 

Підготовка кампанії щодо 

запровадження перехідного 
правосуддя в Україні 

1 січня 2021 – 31 

серпня 2021 року 

Cтимулювання суспільного запиту на 

запровадження в Україні підходів 
перехідного правосуддя для подолання 

негативних наслідків збройного конфлікту 

та створення передумов для запуску 

повноцінної комунікаційної кампанії щодо 
національної моделі перехідного 

правосуддя в Україні. 

 

Проведені заходи ____________________________________________________ 
(назви заходів, дати проведення) 

2018 рік: 

 3 червня 2018 року у Києві, у парку Тараса Шевченка, відбувся 

фестиваль “Я маю право” з нагоди Міжнародного дня захисту прав 

дитини, організоване Міністерством юстиції України за підтримки 

агентства США з міжнародного розвитку. До проведення фестивалю 

долучилися більше десяти правозахисних організацій, зокрема Центр 

інформації про права людини.   

 З 26 по 29 серпня 2018 року у с. Глібівка біля Києва відбувся фестиваль 

для студентів та викладачів журналістики “Праволюдяність: Mediafest”. 

Медійний фестиваль, присвячений 70-річчю Декларації прав людини та 

20-річчю Національної інституції з прав людини в Україні, відвідали 

близько 70 учасників з 17 університетів України. 

 31 серпня 2018 року були оголошені результати конкурсу студентських 

журналістських робіт про права людини, приуроченого до 70-річчя 

Декларації прав людини та 20-річчя Національної інституції з прав 

людини в Україні. Лауреатами конкурсу стали студенти з 9 

університетів. Місія конкурсу – привернути увагу молодих журналістів 

до проблеми дотримання прав людини в Україні та сприяти 

популяризації теми прав людини серед журналістів. 

2019 рік: 
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 З 27 по 30 серпня 2019 року у с. Глібівка біля Києва відбувся фестиваль 

для студентів та викладачів журналістики “Праволюдяність: Mediafest - 

2”. Протягом фестивалю 100 студентів та студенток журналістики з 24 

вищих навчальних закладів України вчилися, як висвітлювати питання 

гендерної рівності, недискримінації, протистояти мові ворожнечі в ЗМІ 

та активним діям на захист прав інших. Знання, отримані під час 

фестивалю, були застосовані під час майстеркласів із візуального 

мистецтва: репортажного фото, дизайну та стритарту. 

 11 жовтня 2019 року в Бориспільській центральній бібліотеці (м. 

Бориспіль, Київська обл.) в межах Мандрівного фестивалю Docudays 

відбувся показ фільму “Рота закрий”. Ця документальна стрічка 

режисерки Таїсії Кутузової розповідає про Сергія Чагарова, який з 15 

років бореться з корупцією в рідному селі Гатне під Києвом. 

 28 листопада 2019 року в Києві відбулася Всеукраїнська конференція 

“Система освіти у сфері прав людини в Україні: перспективи розвитку” 

за участю представників влади, громадських організацій та освітян зі 

всієї України, де йшлося про механізми покращення викладання прав 

людини дітям та молоді.  

2020 рік: 

 28 квітня 2020 року у межах правозахисної програми Rights Now! 

фестивалю Docudays UA була проведена відкрита онлайн-дискусія на 

тему: “Дитинство в окупованому Криму: зі зброєю в руках та без права 

бути українцем”. 

 25 червня 2020 року відбулась урочиста онлайн-церемонія підбиття 

підсумків ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських журналістських 

робіт “Права людини в медіа: від розуміння до змін” та оголошено 

переможців. 

 27-29 липня 2020 року у с. Количівка Чернігівської області на базі 

Освітнього дому прав людини - Чергінів був проведений тренінг для 

молоді “Мій внесок в інклюзивне суспільство: що можу зробити я тут і 

зараз”. 

 1 вересня 2020 року у Києві на базі Українського кризового медіа центру 

була організована пресконференція на тему “Вступна кампанія – 2020: 

чи стала українська освіта доступнішою для молоді з окупованих 

територій?”. 

 4-13 вересня 2020 року був проведений Всеукраїнський фестиваль 

“Праволюдяність: Mediafest – 3” (онлайн), який уже втретє зібрав 

студентство та викладацьку спільноту журналістики з усієї України, щоб 

поговорити, як висвітлювати правозахисні й соціально важливі теми, 

дотримуватися стандартів журналістської етики та недискримінації. 

 8 вересня 2020 року був проведений на майстер-клас для журналістів: 

«Діти-ЛГБТ як медіатема: коректність, приватність, чутливість». 

Лекторка – Анна Медко, співзасновниця батьківської ініціативи 

«Терго». 



 

 

11 

Друковані та електронні видання 
(найменування, бібліографічне посилання, посилання в мережі Інтернет) 

 

1. Крим у контексті окупації: Q&A‑посібник для медіа 

https://zmina.ua/content/uploads/sites/2/2020/07/crimeaqa_web-1.pdf 

2. Становище правозахисників та громадських активістів в Україні у 2020 

році: аналітична доповідь / О. Виноградова, А. Москвичова, Т. 

Печончик, Л. Янкіна. – Київ, 2020. – 144 с. 

3. Доповідь “Виконання рекомендацій Універсального періодичного 

огляду (2017–2020)” https://zmina.ua/publication/dopovid-vykonannya-

rekomendaczij-universalnogo-periodychnogo-oglyadu-2017-2020/ 

4. Альтернативний проміжний звіт щодо виконання Україною 

рекомендацій УПО (щодо захисту прав постраждалих від конфлікту 

осіб) https://zmina.ua/publication/alternatyvnyj-promizhnyj-zvit-shhodo-

vykonannya-ukrayinoyu-rekomendaczij-universalnogo-periodychnogo-

oglyadu-oon/  

5. Права людини та мас-медіа в Україні. Частина 2: Збірник конспектів 

лекцій [Тексти] / Авт. кол. – За ред. Виртосу І., Шендеровського К. – 

Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 328 с. 

6. Становище правозахисників та громадських активістів в Україні у 2019 

році: аналітична доповідь /  М. Лаврінок, В. Ліхачов; ред. Т. Печончик. – 

Київ, 2020. – 88 с. 

7. Вибори-2019: огляд програм політичних партій через призму прав 

людини / Центр прав людини ZMINA. – Київ, 2019. – 54 с. 

8. «Полуостров страха»: пять лет несвободы в Крыму / Под общей 

редакцией О. Скрипник. — Издание третье, исправленное и  

дополненное. — Киев: Паперовий Змий-ОПТ, 2019. — 140 с 

9. Выртосу И. Крымский альбом: истории правозащитников / И. Выртосу; 

ред. Т. Печончик; Центр информации по правам человека. – Киев, КБЦ, 

2019. – 232 с. 

10.  Крымский процесс: проблемы соблюдения стандартов справедливого 

правосудия в политически мотивированных делах / Под общей ред. Д. 

Свиридовой. – К.: КБЦ, 2018. – 78 с. 

 

Інформація про керівника  ____________________________________________ 
       (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) 

 

Печончик Тетяна Іларіонівна, голова правління ГО «Центр інформації про 

права людини» (21.06.1983 р.н.). Закінчила Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. У студентські роки очолювала Раду 

студентів та аспірантів та була віце-президенткою Української асоціації 

студентського самоврядування. Навчалася у Гарвардському університеті за 

програмою Ukrainian Research Institute (2006), в Українській школі політичних 

студій (2008) та в Києво-Могилянській школі журналістики (програма DFJ – 

https://zmina.ua/content/uploads/sites/2/2020/07/crimeaqa_web-1.pdf
https://zmina.ua/publication/dopovid-vykonannya-rekomendaczij-universalnogo-periodychnogo-oglyadu-2017-2020/
https://zmina.ua/publication/dopovid-vykonannya-rekomendaczij-universalnogo-periodychnogo-oglyadu-2017-2020/
https://zmina.ua/publication/alternatyvnyj-promizhnyj-zvit-shhodo-vykonannya-ukrayinoyu-rekomendaczij-universalnogo-periodychnogo-oglyadu-oon/
https://zmina.ua/publication/alternatyvnyj-promizhnyj-zvit-shhodo-vykonannya-ukrayinoyu-rekomendaczij-universalnogo-periodychnogo-oglyadu-oon/
https://zmina.ua/publication/alternatyvnyj-promizhnyj-zvit-shhodo-vykonannya-ukrayinoyu-rekomendaczij-universalnogo-periodychnogo-oglyadu-oon/
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“Журналістика цифрового майбутнього”) (2011). У 2010 році захистила 

дисертацію на тему: “Концепт “свобода слова” в сучасному українському мас-

медійному дискурсі” у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. У 2007-2011 

роках працювала в інформаційному агентстві УНІАН редакторкою 

спецпроєкту “Права людини”. Співпрацювала з виданнями “Українська 

правда” і “Дзеркало тижня”. Є учасницею Комісії з журналістської етики. У 

2020 році була нагороджена премією Human Rights Tulip від Посольства 

Королівства Нідерландів в Україні. У 2021 році включена до “Топ-100 

найвпливовіших жінок України” за версією журналу “Фокус”. 

Список публікацій у наукових журналах: 1)  Печончик Т. І. Ієрархія концептів 

та її відображення в мовній картині світу / Т. І. Печончик // Мовознавчі студії: 

зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – К.: 

Київський університет, 2007. – С. 130-134; 2)  Печончик Т. І. Історична 

змінність суспільно-політичних концептів як відображення руху та розвитку 

соціуму / Т. І. Печончик // Мова і культура. – К.: Видавн. дім Д. Бураго, 2007. 

– Вип. 9. – Т. IV (95). Мова і засоби масової комунікації. – С. 245-249; 

3)   Печончик Т. І. Концепт «свобода» у дискурсі офіційних виступів 

Президента України Віктора Ющенка / Т. І. Печончик // Мовознавчий вісник: 

зб. наук. праць / МОН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; 

відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – Вип. 4. – С. 97-

103; 4)    Печончик Т. І. Критичний дискурс-аналіз як метод дослідження медіа-

текстів / Т. І. Печончик // Українська журналістика: умови формування та 

перспективи розвитку: зб. наук. праць / МОН України, Черкаський нац. ун-

т  ім. Б. Хмельницького; відп. ред.: С. М. Квіт, Т. Г. Бондаренко. – Черкаси, 

2007. –  С. 223-225; 5)  Печончик Т. І. Метафоричні моделі концепту «свобода 

слова» (на матеріалі текстів українських засобів масової інформації) / Т. І. 

Печончик // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – К.: 

Київський університет, 2007. – Вип. 23. – Ч. 2. – С. 260-265; 6)  Печончик Т. І. 

Навішування ярликів як прийом лінгвістичної маніпуляції: критичний 

дискурс-аналіз українських телевізійних новин / Т. І. Печончик // Культура 

народов Причерноморья: научный ж-л / Таврический нац. ун-т им. В. И. 

Вернадского. – 2008. – № 137. – Т. 2. – С. 343-347; 7)   Печончик Т. І. Нова 

суспільно-політична лексика як один із фрагментів сучасної української мови 

(на матеріалі засобів масової інформації) / Т. І. Печончик // Мова і культура: 

науковий щорічний журнал. – К.: Видавн. дім Д. Бураго 2004. – Вип. 7. – Т. ІІІ. 

[Мова і засоби масової комунікації. Мова сучасного мистецтва. Круглий стіл 

(до 200-річчя від дня народження М. О. Максимовича)]. – С. 63-69; 8) 

Печончик Т. І. Семантичне поле та внутрішня форма концепту «темник» (на 

матеріалі українських он-лайнових видань) / Т. І. Печончик // Вісник 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Івано-

Франківськ, 2007. – Вип. 15-18. – С. 486-488. – (Сер. Філологія); 9) Печончик 

Т. І. Стереотипи як джерело мовної агресії: аналіз проявів етнічної 

інтолерантності в українському мас-медійному дискурсі /  Т. І. Печончик // 

Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – К.: Видавн. дім Д. 
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Бураго, 2009. – Вип. 26. – Ч. 3. – С. 405-410; 10) Печончик Т. І. Теоретико-

методологічні аспекти дослідження концептосфери мас-медійних текстів / Т. І. 

Печончик // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць.– К.: Видавн. 

дім Д. Бураго, 2006. – Вип. 19. – С. 196-199. 

 

Інформація про інших членів організації:  

 Буткевич Максим Олександрович – співкоординатор проекту «Без 

кордонів» 

 Говорухіна Марина Володимирівна – консультантка з питань 

комунікацій 

 Виртосу Ірина Григорівна – журналістка, Координаторка журналістської 

мережі з прав людини 

 

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

висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років: 

 

Перелік матеріалів у ЗМІ, в яких висвітлюється діяльність організації, можна 

переглянути за посиланням: https://bit.ly/3npv8LP  

 

 

Керівник    ______________               Тетяна Печончик 
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