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  Однак, ми поступово вибудовували те, що маємо сьогодні.
За цей час ми пройшли декілька етапів. Перший – самовпевненість, що
саме на наші проєктні пропозиції всі чекають і вишикувалися у чергу,
щоб підписати з нами контракт. Другий – розчарування, що це не так.
Третій – усвідомлення, що легко не буде.
Отримання першого проєкту – як отримання “Оскару”. Перша
організація, яка підтримала нашу діяльність – це відома поважна
британська організація “Медіа Дефенс” (Media Defence). Ми
співпрацюємо з нею і дотепер і щиро вдячні колегам, що повірили в нас
у 2017 році.

 З самого початку ми приділяли особливу увагу захисту свободи слова в
Україні. Головним завданням було забезпечити постійний доступ до
професійної юридичної допомоги для журналістів. Ще одне не менш
важливе завдання у цій сфері було - розширити свої горизонти та
географічні можливості, збільшуючи кількість партнерів-медіаюристів
у регіонах. З обома завданнями ми успішно впоралися, про що свідчать
кількісні показники цього звіту.

 Платформою ми називаємося не випадково. У цьому слові закладена
особлива суть. Платформа – це вільний простір, де експерти з різних
сфер прав людини мають можливість впроваджувати свою діяльність,
за умови, що вона відповідає місії організації. 

 Ми завжди були відкриті до співпраці і готові до нового – розвивати
нові напрями діяльності. Зокрема, право на доступ до публічної
інформації завжди перебувало в полі нашої уваги. 

Вітання друзям, колегам партнерам!
У 2021 році ми успішно подолали позначку
“наші перші п’ять років”. 

 Я підкреслюю слово “успішно”, тому що
масштаби реалізованої за ці роки діяльності
вражають, коли згадую, як все починалося:
перші збори у кав'ярнях, перші тексти
проєктних пропозицій “на колінках”, перші
бюджети на 100+ тисяч доларів з
обгрунтуванням для потенційного донора
“тому що нам треба”. Ми і гадки не мали, що
перший бюджет може бути і був 5 тис доларів
замість 100.

ВІД ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКТОРКИ 
ОЛЕКСАНДРИ СТЕПАНОВОЇ
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 Однак після того, як у 2017 році команда “Доступ до правди” стала
частиною ППЛ, цей напрям роботи почав стрімко розвиватися,
впроваджуючи різноманітну діяльність: консультації, тренінги, вебінари,
просвітницькі матеріали тощо.У 2021 році ППЛ навіть започаткувала
школу громадянської журналістики із теми доступу до публічної
інформації, яка передбачає стажування на сайті “Доступ до правди”.

 ГО “Платформа прав людини” була серед перших організацій, які почали
цікавитися питаннями прав і свобод людини в інтернеті. Регулювання
онлайн-простору стало чи не одним із головних викликів останніх часів
як для держави, так і для громадянського суспільства. У 2018 році ППЛ
стала співзасновницею Коаліції “За вільний інтернет”. Відтоді разом із
партнерами опікується правами людини не тільки офлайн, а і онлайн -
цифровими правами. Ми започаткували моніторинг дотримання
цифрових прав в Україні, результати якого вказують на прогалини як у
політиках і процедурах, так і в судових рішеннях. Завдяки моніторингу ми
бачимо небезпеки для прав людини в інтернеті і маємо змогу вчасно
реагувати на них. За цей період ми відбили чимало загроз, які містилися в
законодавчих ініціативах, запропонованих політиками. До того ж ми
стали не тільки свідками, а й учасниками такого важливого процесу, як
реформування законодавства у сфері медіа. У 2021 році експерти ППЛ
брали участь у робочих групах із напрацювання тексту закону про медіа і
змін до законодавства про доступ до публічної інформації. Робота в цьому
напрямі ще триває, однак співпраця уряду з громадянським суспільством –
це вже успіх і великий крок до розвитку нашої країни.

 Зараз ми на новому етапі організаційного розвитку, який несе як
виклики, так і можливості.

 Наше завдання – зберегти і примножити всі наші здобутки.

 Я щиро дякую всім партнерським організаціям за співпрацю, а також
донорським організаціям за можливість впроваджувати нашу діяльність.
За ці п’ять років нас підтримали Програма "Нове правосуддя" USAID, Media
Defence, Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, Фонд захисту прав
людини Посольства Королівства Нідерландів, Freedom House Ukraine,
Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ), Internews Network, Counterpart
Int., United Nations Democracy Fund, American Bar Association Rule of Law
Initiative, Проект програми розвитку ООН “ Права людини для України”,
The German Marshall Fund of the United States, Фонд Східна Європа.

ВІД ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКТОРКИ 
ОЛЕКСАНДРИ СТЕПАНОВОЇ
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2021 рік був вагомий ще й тим, що
виконавчого директора
Платформи прав людини -
Олександра Бурмагіна,
досвідченого медіаюриста та
правозахисника було обрано
членом Національної ради з
питань телебачення та
радіомовлення, чим ми дуже
пишаємося. 
Тим часом організацію очолила
Олександра Степанова - раніше
керівник проектів організації,
експерт з моніторингу, справжній
фахівець своєї справи і людина,
яка успішно розвивала
Платформу та знайомила з нею
міжнародну спільноту від
моменту її створення.

ПРО КОМАНДУ ППЛ 

У 2021 році мережа осередків ППЛ
зросла ще на один – Харківський
осередок ГО Платформа прав
людини», який очолив Юрій
Чумак, досвідчений фахівець,
правозахисник, експерт та тренер
з питань налагодження
комунікації та доступу до
інформації, виборчого
законодавства та реагування на
виборчі порушення. Автор
багатьох публіцистичних та
аналітичних статей на
правозахисну та суспільно-
політичну тематику.
На сьогодні  Платформа прав прав
людини має свої осередки в 6
регіонах України: Івано-
франківському, Львівському,
Хмельницькому, Чернігівському,
Херсонському та Харківському. 
Крім того, зростає і команда
регіональних юристів-партнерів
організації, завдяки чому ми
можемо забезпечити юридичну
підтримку медіа, журналістам та
ЗМІ практично у кожному регіоні
України.



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

Метою даного проєкту є сприяння захисту журналістів і активістів у справах
щодо порушення свободи слова, а також підвищення обізнаності
представників цільових груп проєкту щодо питань свободи слова в Україні. В
межах проєкту ми:

ПРОЄКТИ 2021

Проєкт спрямований на забезпечення свободи слова в Україні і підтримку
незалежності журналістів і засобів масової інформації.
Одним з ключових завдань проєкту є забезпечення доступу до якісної
юридичної допомоги для журналістів. 
В межах проєкту адвокати - партнери ППЛ захищають журналістів і
представників медіа в судах, зокрема в цивільних, адміністративних та
кримінальних судових справах, а також, представляють їх інтереси в
правоохоронних органах під час досудового слідства і допомагають складати
заяви до міжнародних органів, таких як Європейський Суд з прав людини і
Комітет з прав людини ООН, коли всі можливі засоби захисту на
національному рівні вичерпані.

 

ЕФЕКТИВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА В УКРАЇНІ
Фінансова підтримка: Media Defence

Період 01/06/2020 - 31/05/2021

МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ
СВОБОДИ СЛОВА В УКРАЇНІ
Фінансова підтримка: Freedom House в Україні 

Період 01/11/2018 - 31/03/2023
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ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЛОКАЛЬНИХ ГРОМАД
Фінансова підтримка: Міжнародна благодійна організація “Фонд
Східна Європа»

Період 06/10/2020 - 06/03/2022

Метою проєкту є створення умов для використання інструментів civic tech в
галузі доступу до публічної інформації мешканцями локальних громадах і,
таким чином, сприяти вирішенню місцевих проблем в новоутворених ОТГ. 
проєкт також передбачає розбудову онлайн-інструменту Доступ до правди
для зручного та безкоштовного отримання доступу до публічної інформації
за посередництвом платформи Доступ до правди, зокрема актуалізацію та
розширення онлайн-бази розпорядників публічної інформації локального
рівня. 
проєкт посприяв не лише активізації місцеві ініціативи для здійснення
громадського моніторингу бюджетних витрат і налагодженню якісної
комунікації між громадськістю та владою, але й, у в довгостроковій
перспективі, підвищенню прозорості та підзвітності влади.

ПРОЄКТИ 2021

ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ
Фінансова підтримка: United Nations Democracy Fund (UNDEF)

Період 01/05/2021 - 30/04/2023

Серед основних задач данного проєкту — покращення рівня знань і навичок
громадянських журналістів в Україні та створення всеукраїнської мережі
для їх консультативної підтримки і обміну досвідом.
В рамках проєкту передбачено проведення серії цільових освітніх заходів,
яка включає п’ять дводенних тренінгів, дванадцять вебінарів та річну
програму стажування для 15-ти високомотивованих громадянських
журналістів з різних регіонів країни. Крім того, в рамках проєкту, юристи
ППЛ надають консультації, допомагають складати документи та
відстоювати права громадянських журналістів в судах.
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ПРОЄКТИ 2021

СПРИЯННЯ ФОРМУВАННЮ УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДОСТУП ДО
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Фінансова підтримка: United Nations Development Programme

Період 25/11/2021 - 25/05/2022

Мета проєкту — сприяти формуванню уніфікованого підходу до
правозастосування та праворозуміння положень законодавства у сферах
використання права на доступ до публічної інформації і права громадян на
звернення.
Головним завданням проєкту є проведення аналізу та огляду судових рішень,
ухвалених впродовж жовтня 2016 – 2021 рр. адміністративними судами України
та Верховним судом.
Проведений аналіз та огляд стануть основою до уніфікації позицій та підходів
застосування положень законодавства в сферах доступу до публічної інформації
та звернень громадян. Також реалізація цієї ініціативи сприятиме вирішенню на
правозастосовному рівні низки законодавчих колізій та прогалин з якими
стикаються відповідні суб’єкти в ході реалізації та дотримання конституційних
прав людини на інформацію та звернення.

МОНІТОРИНГ СИТУАЦІЇ ЗІ СВОБОДОЮ В ІНТЕРНЕТІ В УКРАЇНІ

В рамках данного проєкту продовжувався моніторинг та аналіз порушень
цифрових прав, скоєних в Україні, і оприлюднювались щомісячні аналітичні
звіти на сайті та фейсбук сторінці організації.

Крім того, на основі аналізу дворічного моніторингу, експерти ППЛ підготували
узагальнений аналітичний звіт з правовими рекомендаціями щодо покращення
свободи в Інтернеті. Презентація даного продукту відбулась під час круглого
столу в Києві за участі членів парламенту, суддів, представників законодавчої і
судової гілок влади та організацій-партнерів.

Період 17/05/2021 - 30/04/2022

Фінансова підтримка: American Bar Association Rule of Law Initiative
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ПРОЄКТИ 2021

ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАНЬ МІГРАЦІЇ В МЕДІА

Період 01/07/2021 - 31/12/2021

Фінансова підтримка: Міністерство закордонних справ Німеччини

Проєкт спрямований на зміцнення незалежних та продемократичних суб’єктів
громадянського суспільства в їх роботі з метою сприяння опосередкованому
розумінню соціальних травм, які переживаються в Грузії та Україні, а також
сприяння усвідомленню різноманітності та прав людини.
Програма реалізовувалася в рамках спільного проєкту з партнерськими
організаціями Institute for Analysis and Policy Dialogue IfAP (Берлін) , RUSMPI –
Institute on Migration Policy (Берлін), GenderMediaCaucausus Journalists’
Association (Грузія) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ
Німеччини.

ПОЛІТВ’ЯЗЕНКИ/ПАЛІТВЯЗЕНКИ

Фінансова підтримка: The German Marshall Fund of the United States

Період 01/12/2021 - 31/05/2022

Проєкт спрямований на те, щоб зробити видимими жінок, які брали участь у
білоруських протестах, а нині перебувають в ув’язненні. Мета проєкту:
наголосити на тому, що насильство не є ціною, яку має платити жінка за свій
політичний вибір.
Основна частина проєкту – сайт «Політв’язенки/Палітвязенки», який
публікуватиме історії білорусок, ув’язнених за участь в протестах, а також
надаватиме карту їхніх потреб й закликатиме українців писати листи жінкам,
які позбавив волі режим Олександра Лукашенка. Команда проєкту об’єднала в
своєму складі українських та білоруських журналістів та журналісток,
активістів та активісток, правозахисників та правозахисниць.
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ЗАХОДИ 2021

2 регіональні тренінги у містах Чернігові та Вінниці, присвячені сучасним
тенденціям та юридичним викликам у сфері свободи вираження поглядів для
журналістів, фрілансерів, блогерів і представників ЗМІ 

5 дводенних тренінгів, покликаних посилити громадянську журналістику в
Україні у 5 містах України: Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Київ

3 регіональні лабораторії на тему “Міграція: сучасні тенденції та виклики” у
Чернігові та Краматорську

Дводенний тренінг для юристів «Актуальні юридичні аспекти захисту свободи
вираження поглядів в Інтернет» у Києві

Круглий стіл “Стан дотримання цифрових прав в Україні”. Презентація
експертами ППЛ узагальненого аналітичного звіту з моніторингу порушення
цифрових прав в Україні за два роки

Круглий стіл «Сприяння формуванню усталеної практики застосування
законодавства України про доступ до публічної інформації та про звернення
громадян»

Святкування 5-ої річниці створення організації разом з друзями та
партнерами

   Зокрема:

11 тренінгів по Україні 2 круглі столи у Києві

5 років організації



Масштабна дводенна конференція про всі аспекти безпеки людини онлайн 
Дводенний Форум «Виборча реформа: оцінка через призму цінностей,
політичних прав, якості процедур» 
Онлайн-презентація та експертне обговорення Рекомендацій щодо покращення
ситуації зі свободою вираження поглядів онлайн в контексті інтересів
національної безпеки
Публічне обговорення на тему: "Інформаційне забезпечення виборів, просвіта та
ефективне регулювання агітації, у тому числі в соціальних мережах",
організоване Комітетом з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Круглий стіл “Ефективність способів захисту державних та приватних інтересів
у разі поширення недостовірної інформації”
Щорічна міжнародна конференція «Права людини у цифровому вимірі:
пандемія, виборчий і судовий процеси, національна безпека та свобода слова в
Інтернеті»
Правозахисний форум «Свобода вираження поглядів у часи збройного
конфлікту в Україні»
Прес-конференція на тему “21-і роковини вбивства Георгія Ґонґадзе: Що (не)
зробила Україна і чого очікує міжнародна спільнота”. Організатор: Премія імені
Георгія Ґонґадзе у партнерстві з Центром прав людини ZMINA

ЗАХОДИ 2021

ЗАХОДИ, В ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ЕКСПЕРТИ ППЛ
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РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШИХ 5 РОКІВ РОБОТИ
ОРГАНІЗАЦІЇ

2021 рік вагомий для ППЛ ще й тим, що саме в
цьому році організація відсвяткувала 5 річницю
своєї роботи. 
За цей час ППЛ успішно зростала і кількісно і
якісно. Ми створили та активно популяризували
сайт організації, фейсбук сторінку та ютуб-
канал з освітніми та аналітичними
відеоматеріалами ППЛ, збільшувалась особисто
команда та мережа медіаюристів організації по
всій Україні; організація обростала
регіональними осередками; розбудовувалась
співпраця з організаціями-партнерами, стрімко
здобувалася та закріплювалася довіра у
міжнародних донорів.

Паралельно з реалізацією суспільно-важливих проєктів у 2017 році до нас

приєднався дуже важливий і потужний веб-портал «Доступ до правди» під

керівництвом редакторки Лесі Ганжи, який об’єднав на одній платформі всю

інформацію про практику доступу до інформації в Україні. За цей період на порталі

була проведена низка тематичних навчальних та аналітичних заходів,

здійснювалось юридичне консультування запитувачів інформації та висвітлення

найважливіших питань у сфері доступу до публічної інформації. Зараз «Доступ»

працює як комплексний центр, який поєднує сервісний, новинний та освітній

ресурс, надає юридичні консультації, а також реалізує адвокаційні ініціативи з

поліпшення законодавства у сфері доступу до публічної інформації. Веб-портал на

сьогодні нараховує 72 788 користувачів, 2 277 розпорядників інформації та через

нього було подано 98 134 запитів.

За час свого існування організацію прийняли до коаліції Реанімаційного пакету

реформ - об'єднання провідних громадських організацій та експертів України

заради просування та імплементування реформ; за співініціативи ППЛ почала

роботу Коаліція «За вільний Інтернет», як об’єднання правозахисних організацій та

фахівців для забезпечення дотримання стандартів прав людини в Інтернеті та

здійснено багато іншої плідної співпраці з фахівцями та організаціями у сфері

захисту прав людини.
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стану дотримання судами Закону України «Про доступ до
публічної інформації»;
стану дотримання комунальними підприємствами Закону
України «Про використання бюджетних коштів»;
стану дотримання цифрових прав в Україні;
висвітлення виборів у медіа (разом із партнерами – Офісом
Ради Європи в Україні

4 моніторинги

у правовій діяльності:
юристи організації вели 97 судових справ,
захищаючи журналістів та представників
медіа. Більше третини з яких було
остаточно виграно (серед них 2-ох
мільйонні позови сім’ї Гладковських до
команди Бігус.інфо та мільйонний позов
Леоніда Черновецького до журналіста Юрія
Ніколова), ще близько половини
знаходяться на різних стадіях розгляду, в
тому числі в ЄСПЛ; 
надали 795 усних та письмових юридичних
консультацій журналістам-фрілансерам,
представникам ЗМІ та медіа,
громадянським журналістам;

СТОР. 02

За 5 років ППЛ успішно реалізувала:

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШИХ 5 РОКІВ РОБОТИ
ОРГАНІЗАЦІЇ

а медіаюристи організації напрацювали неабиякий досвід успішної роботи і

створили потужну репутацію організації у різних напрямках своєї роботи.

Із результатами моніторингів можна ознайомитися на сайті, у рубриці

Моніторинг.

Зокрема, здобутки організації у напрямах:

22 проєкти

https://www.ppl.org.ua/monitoring


у законотворчій діяльності:

у освітній діяльності:

у аналітичній діяльності:

професіонали організації активно залучалися представниками влади до законотворчої
діяльності в складах робочих груп з підготовки Закону про медіа, реформування
законодавства у сфері доступу до публічної інформації, підготовки змін до виборчого
Кодексу та реформування законодавства у сфері захисту персональних даних;

Крім того, у 2021 році організацією було започатковано Школу громадянської
журналістики, в рамках якої було проведено 5 навчальних тренінгів для
громадянських журналістів у 5 містах України, створена закрита фейсбук група із
учасників тренінгів для взаємообміну досвідом, консультування та оперативної
допомоги наших юристів, а також відібрано для 2-річного стажування у досвідчених
юриста та редактора 15-ти високомотивованих громадянських журналістів з найбільш
цікавими та корисними для суспільства ідеями розслідування;

медіаюристи організації здійснили юридичний аналіз судової практики в Україні та
юридичний аналіз законодавчих ініціатив. Із результатами аналітичної роботи ППЛ
можна ознайомитися на сайті організації в розділі "Бібліотека".

Аналізуючи успіхи цих п’яти років, можемо з гордістю сказати, що ми на
правильному шляху і робимо вагомий внесок у розбудову демократичного, вільного
суспільства в нашій країні. Тому не зупиняємося ні на крок, ні через пандемію, ні
через війну!

безкоштовних тренінгів у різних містах України для журналістів, ЗМІ,
представників медіа, громадянських журналістів, а також юристів-
партнерів;

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШИХ 5 РОКІВ РОБОТИ
ОРГАНІЗАЦІЇ

навчальних та аналітичних вебінарів, які доступні для перегляду на
нашому YouTube каналі. 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Виконавча директорка: Олександра Степанова
Розташування: Київ, Україна 
Територія провадження діяльності: усі регіони
України
E-mail: info@ppl.org.ua
Website: www.ppl.org.ua
Facebook:
www.facebook.com/ppl.org.ua
Youtube: 
 www.youtube.com/channel/UCDceh7s33XrfBvSFMVQf
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