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Контакти. 

Як нас підтримати.

      Освітня діяльність

      Правова діяльність

      Законотворча діяльність

      Аналітична діяльність

      Ми провели

      Заходи, в яких взяли участь експерти ППЛ

ЗМІСТ



В І Д  В И К О Н А В Ч О Г О  Д И Р Е К Т О Р А  О Л Е К С А Н Д Р А  Б У Р М А Г І Н А

ОЛЕКСАНДР БУРМАГІН

ВІТАЄМО, КОЛЕГИ, ДРУЗІ ТА ПАРТНЕРИ! 

У звіті за 2019-й рік ми писали, що він
карколомний для країни через результати
двох виборчих кампаній, які кардинально
змінили політичний ландшафт. Проте, не
могли навіть уявити, що прийдешній 2020-й
стане випробуванням для всього світу.
Пандемія COVID–19 в екстремальному режимі
почала перевіряти на міцність медицину,
економіку, науку, ефективність міжнародних
об’єднань, національних судових та
правоохоронних систем, парламентів та
урядів кожної країни. 

На превеликий жаль здоров’я мільйонів людей такого краш-тесту не витримало.
Відсутність ліків та вакцин фактично лишало кожного сам на сам з постійно
мутуючими штамами вірусу.
Звісно, всеосяжний вплив пандемії на суспільні відносини не оминув і сферу прав
людини. З одного боку, значно прискорився перехід реалізації прав людини з
офлайну в онлайн. Умови карантину, необхідність стримувати поширення
захворювання обумовили розвиток дистанційного розгляду судових справ,
здобуття освіти, проведення мирних зборів та свободи вираження поглядів. Цей
феномен вже є предметом багатьох досліджень та наукових робіт і навряд чи
динаміка такого переходу зупиниться і після перемоги над пандемією. З іншого
боку, з’явилась велика кількість викликів та загроз для фундаментальних прав і
свобод людини. Впровадження електронних засобів стеження за пересуванням
людей, введення комендантських годин, захист персональних даних та загалом
приватного життя, блокування акаунтів та веб-сайтів, інфодемія та поширення
дезінформації, обмеження свободи слова та поширення інформації онлайн. Через
ці та інші питання правозахисники, в т.ч. в Україні, почали бити на сполох,
оскільки уряди під егідою протидії COVID почали непропорційно втручатись в
права людини.  
Відповідно, і наша Платформа Прав Людини, під час запровадження першого
локдауну, почала перебудовувати роботу із врахуванням нової проблематики.
Зокрема, експертами організації було проведено серію вебінарів із
роз’ясненнями особливостей правового регулювання режимів надзвичайного
стану, надзвичайної ситуації та карантину в розрізі прав людини. 

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР



Також, ППЛ організувала онлайн круглий стіл щодо «цифровізації» прав людини і
пов’язаними із цим викликами та питаннями. Особливої актуальності набув
моніторинг порушення цифрових прав, який ми запровадили ще у 2019-му році і
продовжили здійснювати у 2020-му. 
Звісно, поряд з роботою за новими напрямами ми продовжували захист прав
людини в практичній площині. Разом з партнерською мережею медіа юристів та
адвокатів «U-Rights» ми захищати ЗМІ та журналістів в судах. І власне не тільки в
судах. В будь-якому куточку України вони і далі можуть розраховувати на
консультації, представництво, високоякісну юридичну підтримку з будь-яких
питань професійної діяльності. Сама мережа поповнюється новими учасниками, а
ми дбаємо про її методологічну, комунікаційну та організаційну підтримку.
Традиційно вдячні за такі можливості нашим партнерам з Media Legal Defense
Initiative та Представництву Freedom House в Україні. 
Також, у 2020-му році разом з партнерами ми провели моніторинг висвітлення
місцевих виборів в онлайн виданнях та соціальних мережах. Цей великий,
змістовний і тривалий проєкт став можливим завдяки підтримці проєкту Ради
Європи «Європейський Cоюз та Рада Європи працюють разом для підтримки
свободи медіа в Україні» та об’єднанню унікальних експертиз колег-експертів і
коаліції з «Комісії журналістської етики», «Платформи Прав Людини», «Українського
інституту медіа та комунікації», «StopFake» та асоціації «Жінки в медіа». 

Як завжди активним протягом 2020-го року був веб-портал та проєкт «Доступ до
правди» під керівництвом редакторки Лесі Ганжи. Протягом року відбулась низка
тематичних онлайн заходів, продовжувалось юридичне консультування запитувачів
та висвітлення найважливіших питань у сфері доступу до публічної інформації.
Одним з таких у 2020-му році, безсумнівно, стала ратифікація Україною Конвенції
Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе). Експерти ППЛ
разом з колегами з інших організацій брали участь в лобіювання цього важливого
для всієї Європи рішення. Адже, саме після 10-ї ратифікації, Україною, Конвенція
набула чинності і в її рамках почали створюватись два міжнародних органи у сфері
доступу до публічної інформації. 



головна редакторка онлайн-ресурсу
“Доступ до правди”

ЛЕСЯ ГАНЖА

ВІТАЄМО, КОЛЕГИ, ДРУЗІ ТА ПАРТНЕРИ! 

«Доступ до правди» є єдиною в Україні платформою,
яка володіє онлайн-інструментом, що дозволяє не
лише швидко і безкоштовно подати запит на
отримання публічних даних, але й слугує
повноцінним навігатором, котрий допомагає
журналістам, активістам, розслідувачам
зорієнтуватися в можливостях застосування
інструменту, актуальних законодавчих нормах, а
також принципах пошуку інформації за допомогою
запитів. 

В 2020 році на базі Доступу було реалізовано два
проекти за підтримки Internews:

Проект інституційної підтримки ресурсу;
Проект адвокації зареєстрованого законопроекту №  2381 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у сфері доступу до інформації щодо
вдосконалення їх окремих положень».

 

«Доступ до правди» є активним учасником адвокаційних процесів. 
2020 року було проведено велику адвокаційну кампанію з удосконалення
законодавства з доступу до публічної інформації в Україні. Ми провели експертне
обговорення на тему: «Законотворчість у сфері доступу до публічної інформації:
сучасний стан та перспективи» за участю депутатів ВР України, представників офісу
Омбудсмена, юристів, офісу Ради Європи в Україні та медійників. В результаті
обговорення було створено робочу групу при комітеті Верховної Ради України для
адвокації зареєстрованого законопроекту №  2381 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері доступу до інформації щодо вдосконалення їх
окремих положень», а також законопроектів № 3660 та №2228. 
Очолила робочу групу народна депутатка Євгенія Кравчук, а заступником голови
групи став Олександр Бурмагін, виконавчий директор ГО «Платформа прав людини». 
Основна задача експертів в групі – доопрацювання законопроектів, а тимчасом
«Доступ до правди» опублікував низку інформаційних матеріалів, які роз’яснюють
необхідність законодавчих змін. Крім того журналісти «Доступу» провели 30 зустрічей
з народними обранцями, в ході яких пояснювали необхідність змін, які планується
внести в законодавство про доступ до публічної інформації.



2020 РІК.  «ДОСТУП ДО
ПРАВДИ» В ЦИФРАХ2020

Опубліковано 218 публікацій про практику
доступу до публічної інформації в Україні,
інтерв’ю з експертами, журналістами-
розслідувачами, народними депутатами, які
займаються вдосконаленням законодавства з
доступу.

Юридичні консультації. Читачам «Доступу»
надано 93 юридичні консультації від провідних
юристів України.

Оброблено 19825 запитів до розпорядників
інформації від користувачів ресурсу (з них
успішних 4508, частково успішних 1415). Ці дані
на 21% більше, ніж 2019 року.

Додано 270 нових розпорядників інформації. З
них: 94 ОТГ та селищних рад, 78 обласних та
міських прокуратур, 6 новостворених
міністерств. На сьогодні ресурс налічує 1770
розпорядників інформації. 

Навчання. Колектив проекту також проводить
вебінари й навчальні семінари з доступу до
публічної інформації: протягом 2020 року було
проведено 10 навчальних заходів.



ПРО НАС

Надання юридичної підтримки професійним і громадянським журналістам

та представникам ЗМІ 

Підвищення рівня професійних знать медіа акторів, в тому числі медіа

юристів

Розробка методичних матеріалів

Аналіз законодавчих ініціатив

Аналіз судової практики, в тому числі практи Європейського суду з прав

людини

Моніторингові дослідження

Основні напрями роботи: 

ГО «Платформа прав людини» (ППЛ) була створена у 2016 році однодумцями —
експертами з великим досвідом роботи в неурядовому секторі.

Місією організації незмінно залишається розвиток та становлення
громадянського суспільства через забезпечення стандартів прав людини.



місцеві вибори
свободу слова в умовах збройного
конфлікту
свободу слова в умовах карантину та
надзвичайної ситуації
доступ до інформації про забудови: що таке
публічна інформація про будівництво та як
її отримати
доступ до інформації про школи: що таке
публічна інформація про освіту та як її
отримати
доступ до інформації про землі: що таке
публічна інформація про землю та як її
отримати

24 ВЕБІНАРИ ПРО:

ПРО НАШІ АКТИВНОСТІ У 2020 РОЦІ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ
МЕДІАЮРИСТІВ ПРО

сучасну проблематику
регулювання та захисту свободи
вираження поглядів: міжнародні
стандарти та національні
практики

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА
СТАЖУВАННЯ ЯКА ВКЛЮЧИЛА В
СЕБЕ:

п'ять онлайн лекцій від міжнародних
експертів
три вебінари на національному рівні
конкурс на кращу публікацію про
міграцію

ЗАПИС ВЕБІНАРІВ НА КАНАЛІ ППЛ В ЮТУБІ 



ПРАВОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ

56 МЕДІЙНИХ СУДОВИХ СПРАВ, В ЯКИХ
АДВОКАТИ ППЛ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ІНТЕРЕСИ
МЕДІА І ЖУРНАЛІСТІВ В СУДАХ, З НИХ 5 ЗАЯВ
СПРЯМОВАНИХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З
ПРАВ ЛЮДИН.

36 СПРАВ ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА
ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
12 КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ ЖУРНАЛІСТІВ
7 СПРАВ ПРО ЗАХИСТ ПРАВА НА ДОСТУП ДО
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1 СПРАВА ПРО ЗАХИСТ ЦИФРОВИХ ПРАВ

 

10 ОСТАТОЧНИХ ПЕРЕМОГ В
НАЦІОНАЛЬНИХ СУДАХ

9 СУДОВИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ
ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
1 СУДОВЕ РІШЕННЯ У СПРАВІ ПРО ЗАХИСТ
ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У 120 ВИПАДКАХ ЮРИСТИ ТА АДВОКАТИ
НАДАЛИ ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ ОНЛАЙН

НАДАНО 93 ЮРИДИЧНИХ ПИСЬМОВИХ
КОНСУЛЬТАЦІЙ
ПІДГОТОВЛЕНО 27 ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

БІЛЬШЕ ПРО СУДОВІ
РІШЕННЯ ТУТ



ЗАКОНОТВОРЧА
ДІЯЛЬНІСТЬ

 
З РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ (КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ)

ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МЕДІА» (КОМІТЕТ ВРУ З
ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ)

ПІДГОТОВКИ ЗМІН ДО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ
РЕГУЛЮВАННЯ АГІТАЦІЇ ТА ІНФОРМУВАННЯ (КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСТОБУДУВАННЯ)

З РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ (КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ, НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН І
МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН)

ЕКСПЕРТИ ППЛ БРАЛИ АКТИВНУ УЧАСТЬ В РОБОЧИХ ГРУПАХ:



АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2018 році ми започаткували моніторинг порушень
прав людини онлайн і продовжуємо здійснювати
його на регулярній основі. Дослідження включає як
відстеження порушень, так і їх юридичний аналіз. 
Мета моніторингу - розуміти що відбувається із
дотриманням цифрових прав в Україні: скільки
порушують, якого характеру порушення, а також на
що звернути увагу під час підготовки законопроектів.

Моніторинг
порушення
цифрових прав
людини

Моніторинг
висвітлення у
медіа місцевих
виборів в
Україні 2020
року

ППЛ втретє брала участь в досліджені, яке
проводила коаліція громадських організацій за
підтримки Проєкту «ЄС та Рада Європи працюють
разом для підтримки свободи медіа в Україні».

Мета моніторингу:
інформувати громадськість про поведінку ЗМІ під
час виборчої кампанії
стимулювання дискусії щодо об'єктивності та якості
роботи ЗМІ з висвітлення виборчих перегонів
сприяти дотриманню міжнародних стандартів і
кращих практик щодо свободи вираження поглядів
та незалежності медіа
сприяти більш чесному та неупередженому
висвітленню виборчого процесу в Україні .

БІЛЬШЕ ПРО МОНІТОРИНГ ТУТ



Круглий стіл «Цифрові права: сучасні виклики», в межах

якого обговорювалися питання запобігання потенційним

загрозам порушення цифрових прав та можливі відповіді на

сучасні виклики;

Дводенну онлайн конференцію «Пошук балансу між Інтернет

Свободами, Свободою вираження поглядів онлайн та

потребами національної безпеки в Україні»;

Круглий стіл «Судова практика у справах про поширення

інформації в Інтернеті: тенденції та проблеми

правозастосовчої практики»

Ми провели

ЗАХОДИ

Експерти ППЛ взяли участь у багатьох заходах партнерських
організацій, серед яких:

Брифінг «Переслідування журналістів в Україні: як покласти край?», приурочений до

Міжнародного дня ООН за припинення безкарності за злочини проти журналістів; 

Дискусія «Обмеження свободи вираження поглядів в умовах російської агресії: як

знайти межу?». Захід проходив у межах щорічної Правозахисної НЕконференції

коаліції «Правозахисний порядок денний»;

Круглий стіл «Пошук ефективних інструментів для боротьби з інформаційним

безладдям»;

Онлайн-інтенсив «Захист прав людини у Європейському суді», для юристів і

адвокатів, бажаючих дізнатись, як працює Європейський суд з прав людини на

практиці.

https://www.facebook.com/zakon.hr


Проект спрямовано на взаємодію із законодавчою та судовою
владою. 
Мета такої взаємодії – запобігання потенційним загрозам порушення
цифрових прав на рівні запропонованих законопроектів і
забезпечення належного захисту цифрових прав в судах.

ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ЦИФРОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ
Фінансова підтримка: Counterpart International
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ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ОТРИМАННЯ
ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Фінансова підтримка: USAID «Медійна програма в Україні», що
реалізується міжнародною організацією Internews

Основною метою проекту було сприяння підвищенню доступності
публічної інформації шляхом розвитку та вдосконалення
інструментів подання запитів через безкоштовний інформаційний
ресурс “Доступ до правди”. 
В межах проекту експертами надавалася юридична підтримка
журналістів та громадських активістів у випадках звернень через
порушення їх прав на доступ до публічної інформації; оновлювалась
та доповнювалась база розпорядників інформації на платформі
Доступу; проводилася роз’яснювальна робота серед журналістів,
громадських активістів та ініціативних запитувачів щодо
використання інструментів доступу до публічної інформації;
інформувалось суспільство про відповідні зміни в законодавстві чи
резонансні випадки, пов’язані з доступом до публічної інформації та
механізмами забезпечення такого права тощо.

БІЛЬШЕ ПРО ПРОЕКТ 



надає журналістам і активістам правову допомогу;
проводить навчальні заходи, спрямовані на освіту та підготовку
громадян, журналістів, які активно захищають свободу слова в
Україні;
організовує навчальні заходи для адвокатів – партнерів ППЛ з
усієї країни для оновлення та обміну знаннями про поточні
загрози свободи слова в Україні;
готує аналітичні матеріали і посібники.

Мета проекту - сприяти захисту журналістів і активістів у справах
щодо порушення свободи слова, а також підвищити обізнаність
представників цільових груп проекту щодо питань свободи слова в
Україні.
В межах проекту ППЛ:

Фінансова підтримка: Офіс Freedom House в Україні 

ПРОЕКТИ 2020

МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ
СВОБОДИ СЛОВА В УКРАЇНІ 

БІЛЬШЕ ПРО ПРОЕКТ

Фінансова підтримка: Media Defence

представництва інтересів в судах, включаючи Європейський Суд з
прав людини;
підготовки юридичних документів;
надання усних та письмових консультацій.

Проект спрямований на забезпечення свободи слова в Україні і
підтримку незалежності журналістів та ЗМІ. 
Одним з ключових завдань проекту є розширення доступу до якісної
юридичної допомоги для журналістів та представників ЗМІ.  
В межах проекту юристи та адвокати - партнери ППЛ надають
юридичну допомогу медіа в цивільних, адміністративних та
кримінальних судових справах, зокрема, шляхом:

ЕФЕКТИВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА В УКРАЇНІ
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Контактна інформація

Виконавчий директор: Бурмагін Олександр 
Розташування: Київ, Україна 
Територія провадження діяльності: усі
регіони України
E-mail: info@ppl.org.ua
Website: www.ppl.org.ua
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