
Проекти, рекомендовані до підтримки в рамках конкурсу  

«Інтеграція первинної і вторинної безоплатної правової допомоги на рівні територіальних громад» 

Область/місто Назва проекту 
Громадська організація – 

виконавець проекту 

Рекомендовано до підтримки 

Проектом 

«Доступна та якісна 

правова допомога 

в Україні» 

Міжнародним 

фондом 

«Відродження» 

ВІННИЦЬКА  

Створення дієвої та сталої системи надання 

безоплатної правової допомоги у Турбові та 

Турбівській зоні 
Подільський центр прав 

людини 

 
 

Надання безоплатної правової допомоги на основі 

партнерства з органами місцевої влади  

  

Пенсіонер це етап життя – зробимо його 

захищеним 

Громадська організація 

«Центр Поділля-Соціум»  

  

Доступна правова допомога учасникам АТО та /або 

бойових дій  (членам  сімей, у разі їх загибелі) на 

території України 

ГО «Всеукраїнське об’єднання 

адвокатів, які надають 

безоплатну правову 

допомогу» 

 

 

ВОЛИНСЬКА  
Підвищення доступу до безоплатної правової 

допомоги вразливих верств населення у семи 

районах Волинської області 

Волинська обласна 

громадська організація 

«Центр правової допомоги» 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  

Забезпечення правової допомоги дітям-сиротам, 

дітям позбавлених батьківського піклування та 

особам з їх числа у вирішенні питань соціального 

захисту та матеріального забезпечення 

ГО «Всеукраїнське об'єднання 

адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову 

допомогу» 

  

Безоплатна правова допомога для криворіжців Міжнародний благодійний 

фонд «КРИВБАС» 

  

http://www.minjust.gov.ua/0/423
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ДОНЕЦЬКА  
Розвиток та інтеграція первинної і вторинної 

безоплатної правової допомоги у Слов'янську, 

Краматорську та Красному лимані  

Громадська організація 

«Агенція демократичного 

розвитку Донбасу»  

  

ЖИТОМИРСЬКА  Право для кожного. Соціально-правова допомога  

для осіб з інвалідністю м. Бердичева 

 

Міськрайонна Благодійна 

організація «Кармель» 

 

  

ЗАКАРПАТСЬКА 

Створення комплексної системи надання 

безоплатної правової допомоги в Закарпатській 

області  

Благодійний фонд 

інформаційних та освітніх 

ініціатив «Розвиток»  

  

Безоплатна правова допомога для гірських громад 

Великоберезнянщини 

 

ГО «Простір молоді»   

ЗАПОРІЗЬКА  Доступна правова допомога в Запорізькій громаді 
Громадська правозахисна 

організація «ЕГІДА-

ЗАПОРІЖЖЯ» 

 

  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  

Забезпечення доступності правової допомоги для 

жителів  сільських територіальних громад 

Громадська організація 

«Галицька правозахисна 

група» 

  

Створення Центру правової інформації та 

консультацій із послугою «Виїзний Кабінет Центру» 

Рогатинська районна 

громадська організація 

«НОВИЙ ЧАС» 

  

КИЇВСЬКА, м. КИЇВ Підвищення правової обізнаності та захист прав 

двоколісних на дорозі 

 

ГО «Мотохелп»   

ЛУГАНСЬКА  

Адвокаційна кампанія з розширення можливостей 

отримання та інтеграції первинної і вторинної 

безоплатної правової допомоги на рівні громад 

міст Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк 

Громадська організація 

«Громадська платформа»    

Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 

правової допомоги на рівні територіальних громад 

Кремінського району 

Громадська організація 

«Вибір»   

http://www.minjust.gov.ua/0/425
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Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 

правової допомоги на рівні громад 

Новоайдарського та Попаснянського районів 

Луганська обласна організація 

«Суспільна служба правової 

допомоги» 

  

ЛЬВІВСЬКА 

Забезпечення мешканців Жовківщини 

інтегрованою кваліфікованою правовою 

допомогою  

Львівська громадська 

організація «Центр 

досліджень місцевого 

самоврядування» 

  

Безоплатна правова допомога - доступна для 

громад районів Львівської області  

Громадська організація 

«Центр правової інформації» 
  

Підвищення спроможності сільськогосподарських 

дорадчих служб щодо надання правової допомоги 

сільському населенню 

Національна асоціація 

сільськогосподарських 

дорадчих служб України 

  

МИКОЛАЇВСЬКА  

Залучення ОМС до надання БППД як ефективний 

механізм реалізації права на БПД  

Вознесенська міська 

громадська організація 

«Агентство економічного 

розвитку» 

  

Формування дієвої моделі надання безоплатної 

правової допомоги у м. Миколаєві та Вознесенську 

Фонд розвитку міста 

Миколаєва  
  

ОДЕСЬКА  
Подолання селянської земельної цивільно-

правової прірви 

Одеська обласна організація 

Всеукраїнської громадської 

організації «Комітет виборців 

України» 

 

  

РІВНЕНСЬКА  
Наскільки доступною є безоплатна правова 

допомога громадянам? 

 

Рівненська федерація малого 

та середнього бізнесу 

«Єдність»  
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СУМСЬКА  

Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 

правової допомоги як гарантія доступу до якісних 

юридичних послуг для жителів Сумського, 

Білопільського та Краснопільського районів 

Сумської області  

Громадська організація 

«Громадське бюро 

«Правозахист»   

ХАРКІВСЬКА  

Доступна та якісна безоплатна правова допомога 

населенню Дворічанського району Харківської 

області 

Громадська організація «Фонд 

сільських громад 

Дворічанщини» 

  

Центр інтеграції первинної і вторинної безоплатної 

правової допомоги на рівні територіальних громад 

Чугуївського та Печенізького районів Харківської 

області 

Чугуївська міськрайонна 

громадська організація 

«Чугуївська правозахисна 

група» 

  

Посилення спроможності системи БПД та 

правозахисних організацій в наданні правової 

допомоги у органах місцевого самоврядування 

ХМГО «Інститут прикладних 

гуманітарних досліджень»   

ХЕРСОНСЬКА  

Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 

правової допомоги в сільських громадах 

Білозерського району Херсонської області  

Білозерський районний 

осередок Херсонської 

обласної молодіжної 

громадської організації 

«Молодіжний центр 

регіонального розвитку» 

  

Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 

правової допомоги в Скадовському, 

Голопристанському та Каланчацькому районах 

Херсонської області  

Скадовська районна 

громадська організація 

«Скадовщина - мій рідний 

край» 

  

Доступна правова допомога сільським громадам 

Новотроїцького  району Херсонської області 

Громадська організація 

«Об’єднання адвокатів, які 

надають безоплатну правову 

допомогу» 
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ХМЕЛЬНИЦЬКА  

Інтеграція первинної та вторинної безоплатної 

правової допомоги в громадах м. Кам'янця-

Подільського, Дунаєвецького, Кам'янець-

Подільського, Новоушицького та Чемеровецького 

районів 

Асоціація юристів м. 

Кам'янець-Подільського 
  

ЧЕРНІВЕЦЬКА  

Виїзне консультування, як вид організації надання 

безоплатної первинної правової допомоги у 

громадах 

Громадська організація 

«Волонтери Вижниці» 
  

Центри безоплатної первинної правової допомоги 

в об’єднаних територіальних громадах 

Чернівецької області 

Чернівецька обласна 

громадська організація 

«Комітет виборців»  

  

ЧЕРНІГІВСЬКА  
Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 

правової допомоги на рівні територіальних громад 

Чернігівської області  

Громадська організація 

«Чернігівський громадський 

комітет захисту прав людини» 

  

ЗАГАЛЬНИЙ ОЧІКУВАНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ГРН. 

1 581 458 1 754 464  

3 335 922 
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