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Вітаємо, колеги, друзі, партнери!
Мабуть, ви всі погодитесь, що складно переоцінити важливість першого року
життя для організації. На початку 2017-го перед нами, водночас, постала
величезна кількість організаційно-адміністративних питань, викликів та потреб.
Починаючи від офісу, логотипу і веб-сайту, закінчуючи розподілом обов’язків
всередині команди та пошуком фінансування. Підбадьорюючі один одного, що
«ми ж експерти» і що «ми можемо все», стали до роботи. Впевненості додавала
наявність команди і розуміння, що люди і є наш головний ресурс. Як тепер
зазначено на нашому веб-сайті – професіонали, віддані ідеї прав людини, щирі
та відповідальні.
Крок за кроком, ми почали рухатись за складеним планом. І перший серйозний
успіх не забарився. Нашу діяльність із захисту медіа в судах, партнерську мережу медіа-юристів підтримала високопрофесійна організація Media Legal Defense
Initiative. За рік, в межах проекту «Ефективний юридичний захист свободи слова
ОЛЕКСАНДР БУРМАГІН
в Україні» якісну і безкоштовну юридичну допомогу в судових справах отримали
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР, АДВОКАТ,
десятки редакцій та журналістів. Потім було багато всього: правова аналітична
МЕДІА-ЮРИСТ, МЕДІА-ТРЕНЕР
робота з питань доступу до публічної інформації, практична допомога редакціям і експертні задачі під час реформування комунальної і державної преси, законопроекти, дослідження
веб-сайтів судів та унікальний пілотний моніторинг звітності комунальних підприємств. Після MLDI активна
співпраця налагодилась із Офісом Ради Європи в Україні, USAID в рамках Програми «Нове правосуддя».
Паралельно з реалізацією суспільно-важливих проектів Платформа розвивалась організаційно і структурно.
З’явились обласні осередки в Чернігові та Херсоні, приєднався дуже важливий і потужний проект «Доступ
до правди», організацію прийняли до коаліції Реанімаційного пакету реформ.
Озираючись тепер назад, проаналізувавши все зроблене, можемо констатувати, що Платформа прав людини,
як організація відбулась. Звісно, такі результати були б неможливі без підтримки колег та друзів, партнерських
організацій. Ми дякуємо кожному за час витрачений на інформаційну і консультативну допомогу ППЛ,
моральну підтримку і спільну діяльність! Впевнені, що другий, третій і подальші роки діяльності Платформи
прав людини зроблять наші партнерські стосунки ще більш міцнішими і розгалуженими. Адже, разом ми
зможемо більш ефективно і системно захищати права людини і розвивати стандарти в цій сфері.
З повагою і вдячністю за співпрацю!

ХТО МИ
Платформа прав людини - громадська організація, яка була
заснована однодумцями у грудні 2016 року.
МІСІЯ: ЗАХИЩАЄМО ПРАВА ЛЮДИНИ ЗАДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ
ДЕМОКРАТИЧНОЇ УКРАЇНИ.
Головними цінностями організації є:
Прозорість. Ми впевнені, що прозорість в діяльності
організації є запорукою її сталого і успішного розвитку.
Професійність. Ми дотримуємося високих стандартів
в роботі та орієнтовані на співпрацю з кожним, хто має
належний рівень професійності.
Етичність. Ми визнаємо, що управління організацією та
проектами повинні здійснюватись за умови неухильного
дотримання етичних норм.
Відкритість. Ми відкриті для співпраці з усіма, хто не
байдужий до проблем, що виникають у сфері прав
людини.

КОМАНДА
Головним ресурсом організації є люди, які віддані місії організації.
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ЮРИСТ
ГО “ПЛАТФОРМА ПРАВ ЛЮДИНИ”

ГОЛОВНА РЕДАКТОРКА САЙТУ
“ДОСТУП ДО ПРАВДИ”

ПОДІЇ
27 лютого 2017
Підписали Меморандум про співпрацю з Національною
спілкою журналістів України (НСЖУ). ГО “Платформа
прав людини” стала стратегічним юридичним партнером
спілки.
1 червня 2017
Отримали підтримку в реалізації проекту «Ефективний
юридичний захист свободи слова в Україні» від поважної
британської організації Media Legal Defence Initiative
(MLDI).
2 червня 2017
Експерти ГО “Платформа прав людини” розпочали
роботу з моніторингу офіційного веб-порталу Є-Дата
на предмет оцінки рівня забезпечення комунальними
підприємствами доступу до інформації про
використання ними публічних коштів, а також офіційних
веб-сайтів судів України на предмет визначення
відповідності їх змісту положенням нормативноправових актів в рамках проекту Офісу ради Європи в
Україні «Посилення свободи засобів масової інформації
та створення системи громадського мовлення в Україні».
25 вересня
ГО «Платформа прав людини» отримала статус учасниці
найбільшої коаліції неурядових організацій та експертів
в Україні - Реанімаційного Пакету Реформ (РПР).

ПОДІЇ
4 жовтня 2017 року
Отримали підтримку американського народу, наданої
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
в рамках Програми «Нове правосуддя» в реалізації
проекту “Оцінка та підвищення рівня відкритості
офіційних веб-сайтів судів України”.
3 листопада 2017 року
Відкрито перший осередок ГО “Платформа прав людини”
у Херсоні. Херсонський обласний осередок очолив
професійний і досвідчений юрист, експерт з питань
реформування місцевого самоврядування, механізмів
демократії участі та виборчого законодавства
Олександр Токаленко.
20 листопада 2017 року
Проект “Доступ до правди” та його команда приєдналися
до ГО «Платформа прав людини”
12 грудня 2017 року
Відкрито другий осередок ГО “Платформа прав людини”
на Чернігівщині. Представництво очолив досвідчений
юрист та адвокат Олексій Кінебас.

ПРОЕКТИ

«Ефективний юридичний захист свободи слова в Україні» за фінансової підтримки
Media Legal Defence Initiative (MLDI).
Проект спрямований на забезпечення свободи слова в Україні і підтримку незалежності
журналістів та ЗМІ шляхом надання високоякісної правової допомоги.
В рамках проекту було підтримано та надано допомогу у 11 судових справах, серед яких:
Дифамаційні – 5;
Справи про доступ до публічної інформації – 3;
Справи про напади на журналістів (кримінальні справи) - 3.
Дифамаційні справи:
Позов ТОВ Глобалмедгруп проти журналістки Юдіної Ольги (Інтернет-видання Бюро.юа
Днепр) про визнання інформації недостовірною та відшкодування моральної шкоди на суму
100 тис. грн.
Позов директорки Чернігівського ліцею №32 Тарасюк Л.В. проти журналіста Ігора Левенок
(регіональний кореспондент у Чернігівській області телеканалу СТБ у редакції програми
«Вікна-новини») про визнання інформації недостовірною та відшкодування моральної шкоди
на суму 50 тис. грн
Позов співзасновниці приватної фірми Інеси Чулкової проти ГО “Наші гроші” та Олексія
Шалайського про видалення інформації зі статті та відшкодування моральної шкоди на суму
83 140 грн.
Позов депутата міськради Кривого Рогу Ляденка Олега Васильовича проти ТОВ “Перший
міський телеканал Кривий Ріг” про визнання інформації недостовірною та відшкодування
моральної шкоди на суму 100 тис. грн.
Позов Бойчука Рустам Ігоровича проти ТОВ “Агенція новин “Фіртка” та ТОВ “Медіа Альянс” про
визнання інформації недостовірною та стягнення моральної шкоди на суму 100 тис грн. за
надмірне втручання в особисте життя

ПРОЕКТИ

Доступ до публічної інформації:
Судова справа щодо надходження коштів Фонду Ігоря Палиці “Тільки разом” та їх витрачання.
Судова справа щодо копій контрактів державної компанії НАК Нафтогаз України із
американською компанією ValueBrige та бельгійською компанією CabinetDN.
Заява до Європейського Суду з прав людини щодо статистичної інформації про діяльність
Служби Безпеки України та результатів перевірки суддів.
Кримінальні:
Юридична допомога у розслідуванні кримінального провадження стосовно побиття
журналіста та головного редактора телерадіокомпанії «Свобода FM» під час виконання своїх
професійних обов’язків.
Юридична допомога у розслідуванні справи щодо побиття журналіста, редактора інтернетЗМІ “Дорожній контроль Миколаїв”.
Юридична допомога Зленку П.А. щодо захисту його професійних прав журналіста та
редактора місцевої газети «Новини Тростянеччини», зокрема, у зв’язку з невиконанням
рішення суду про його поновлення на роботі.

ПРОЕКТИ

“Оцінка та підвищення рівня інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів судів
України” за фінансової підтримки американського народу, наданої через Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми “Нове правосуддя”
Діяльність в межах проекту покликана сприяти підвищенню рівня прозорості та підзвітності
судів шляхом покращення доступу до публічної інформації.
В рамках проекту проведено аналіз стану оприлюднення публічної інформації
на веб-сторінках:
25-ти місцевих господарських судів;
25-ти місцевих (окружних) адміністративних судів;
40 місцевих загальних судів, а саме районних судів міста Києва, Харкова, Львова,
Діпра та Запоріжжя.
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ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

МОНІТОРИНГ

Моніторинг офіційного веб-порталу Є-Дата на предмет оцінки рівня забезпечення комунальними підприємствами м.Києва, Київської області, м. Харкова та Харківської області доступу
до інформації про використання ними публічних коштів. Дослідження здійснено в рамках
проекту Офісу ради Європи в Україні «Посилення свободи засобів масової інформації та
створення системи громадського мовлення в Україні».
Моніторинг офіційних веб-сайтів судів України: Конституційного Суду України, Верховного
Суду України, апеляційних судів областей та м. Києва та апеляційних господарських судів і
апеляційних адміністративних судів на предмет визначення відповідності змісту офіційних
веб-сайтів положенням нормативно-правових актів, які регулюють питання доступу до інформації про їх діяльність, та перевірка дотримання технічних, технологічних, програмних і
лінгвістичних вимог до офіційних сайтів державних органів.
АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ З ПИТАНЬ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Експертом ГО “Платформа прав людини” Олександром Бурмагіним на замовлення Офісу
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за підтримки проекту Ради Європи
в Україні «Посилення свободи засобів масової інформації та створення системи громадського мовлення в Україні» проведено аналіз практики застосування судами статті 212-3 Кодексу
України про адміністративні правопорушення у 2016 році;
Експертом ГО “Платформа прав людини” Людмилою Опришко на замовлення офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за підтримки проекту Ради Європи в Україні
«Посилення свободи засобів масової інформації та створення системи громадського мовлення в Україні» проведено аналіз рішень Вищого адміністративного суду України з питань
доступу до публічної інформації.

НАДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ РЕДАКЦІЯМ ТА ЗМІ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ

Експерти ГО “Платформа прав людини” Олександр Бурмагін та Людмила Опришко за підтримки проекту Ради Європи “Свобода медіа в Україні”, який впроваджено в межах Рамкової
програми співробітництва Ради Європи та Європейського Союзу, надавали правову допомогу друкованим засобам масової інформації та їх редакціям, зокрема:
Підготували методичні рекомендації “Юридичні аспекти реформування державних і комунальних ЗМІ” (https://rm.coe.int/guidelines-2017-a4-web/1680727da4);
Прийняли участь у підготовці он-лайн курсу з питань реформування “Від комунальних
до незалежних медіа: покрокова інструкція для редакторів”, розміщений на платформі
“Prometheus”;
Прийняли участь у тренінгах для редакторів державних та комунальних друкованих ЗМІ,
на яких обговорили складні питання, які постають під час реформування, надали необхідні
роз’яснення.
МОВА ВОРОЖНЕЧІ

Експертом ГО “Платформа прав людини” Олександром Бурмагіним на замовлення і за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні підготовлено аналіз практики застосування
національного законодавства у сфері протидії мові ворожнечі.
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