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Учбово-методичний центр захист управ людини HRTC – недержавна, неприбуткова 

громадська організація, заснована в травні 2012 року. 

Місія Центру – сприяння розвитку освіти в галузі прав людини та підтримка ініціатив 

громадян, спрямованих на вирішення соціальних, культурних, освітніх та інших суспільно- 

значущих проблем шляхом застосування новітніх методів збору, обробки та 

розповсюдження інформації. 

Візія (стратегічне бачення): HRTC прагне стати провідним центром з підготовки 

фахівців зі збору, обробки та розповсюдження інформації на Півдні України.  

Наші цінності:  

1. Компетентність і професіоналізм 

2. Активність і прагнення змінити світ на краще  

3. Незалежність і неупередженість  

 

Основні завдання Центру:  

1. Просвітницька діяльність та підвищення рівня обізнаності населення про права 

людини. Впровадження новітніх методів громадської освіти. 

2. Соціальна анімація, залучення громадян до участі в процесах прийняття 

управлінських рішень на локальному та регіональному рівнях. 

3. Моніторинг дотримання прав людини і демократичних принципів управління. 

Збір, аналіз та розповсюдження суспільно-корисної інформації з використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

4. Впровадження інноваційних цифрових інструментів і технологій для розвитку 

громад. 
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Послуги, які ми надаємо: 
1. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців в галузі прав людини – 

проведення тренінгів, семінарів, конференцій та інших просвітницьких заходів; розробка 
методичних рекомендацій, навчальних програм та онлайн курсів з вивчення новітніх методів 
збору, аналіз та розповсюдження інформації  

2. Методологічна, інформаційна, юридична  та фінансова підтримка ініціатив 
громадян, спрямованих на вирішення соціальних, культурних, освітніх та інших суспільно-
значущих проблем – проведення конкурсів мікрогрантів, стажувань, освітніх обмінів; 
менторська допомога ініціативним групам громадян, інформаційний та юридичний супровід 
кампаній громадянської дії.  

3. Консалтингові послуги державним установам та організаціям громадянського 
суспільства  - проведення моніторингових досліджень, розробка аналітичних документів, 
оцінка рівня організаційної спроможності, стратегічне та операційне планування. 

 
Відповідно до основних завдань Центр HRTC впроваджує наступні програми:  
1. Навчаємо успіху. Основна мета програми – підвищення рівня поінформованості 

населення про права людини та впровадження інноваційних методів неформальної 
громадянської освіти. Програма започаткована у травні 2012. Сторінка програми: http://hr-
advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/. 

2. Активні дії. Основна мета програми – підвищення соціальної активності 
населення (соціальна анімація), залучення громадян, насамперед – молоді, до прийняття 
управлінських рішень на локальному та регіональному рівнях. Програму започатковано у 
жовтні 2013. Сторінка програми: http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/.  

3. Пильнуй гідність. Основна мета – моніторинг дотримання прав людини і 
демократичних принципів управління. Збір, аналіз та розповсюдження суспільно-корисної 
інформації з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Старт 
програми – у липні 2014. Сторінка програми: http://hr-advocacy.mk.ua/3-keep-dignity/. 

4. Цифровий вплив. Основна мета програми - впровадження інноваційних 
цифрових інструментів і технологій для розвитку громад, підвищення рівня взаємодії між 
громадськими організаціями, комерційними структурами, органами влади та засобами 
масової інформації. Програма стартувала в березні 2018 року. Сторінка програми: http://hr-

advocacy.mk.ua/programs/04-digital_impact/. 
 

Організаційна структура 
Третього травня 2012 року Учбово-методичний центр захисту прав людини HRTC 

зареєстрований в якості об’єднання громадян, а 23.05.2012 набув статусу юридичної особи:  
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38170041. HRTC має відокремлене майно, веде самостійний 
баланс, має рахунки в установах банків, печатку, бланки зі своїм найменуванням, символіку 
та іншу атрибутику, зразки якої затверджено Правлінням Центру. Юридична адреса: 54018, 
вул. Молодогвардійська, 53-в, м. Миколаїв, Україна. Адреса для листування: 54001, Миколаїв 
а/с 152.       

Засновники:  Борис Кудар, Едуард Єгоров, Ірина Єгорова, Валентина Кудар, Валерій 
Безушко, Діна Безушко, Євген Колінко, Людмила Колінко, Зінаїда Глушко, Тетяна Ляшенко. 

Керівні органи: Загальні збори, Правління, виконавча дирекція, ревізійна комісія. 
Голова Правління – Едуард Єгоров, члени Правління – Борис Кудар, Ірина Єгорова. 
Голова Ревізійної комісії – Валентина Кудар, члени ревізійної комісії Діна Безушко, 

Вадим Мельников. 
Команда:  
Штатні співробітники: директор (виконавчий директор) Борис Кудар, фінансовий 

директор (головний бухгалтер) Ірина Єгорова; ІТ-спеціаліст Юрій Чудновський, бухгалтер 
Зінаїда Глушко, юрист Вадим Мельников. 

http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/
http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/
http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/
http://hr-advocacy.mk.ua/3-keep-dignity/
http://hr-advocacy.mk.ua/programs/04-digital_impact/
http://hr-advocacy.mk.ua/programs/04-digital_impact/


3 

Співробітники на контрактній основі:  
Тренери: Ірина Фурсман, Валерій Безушко, Світлана Саламатова, Володимир 

Саламатов, Микола Воробьйов, Юрій Антощук, Вадим Мельников, В’ячеслав Головченко, 
Олег Конотопцев, Сергій Сухобойченко, Юлія Болгак, Валентин Мазур, Антон Черниш, Тамара 
Трамбовецька, Сергій Бахін, Роман Шульга, Генадій Дюжок. http://hr-advocacy.mk.ua/about-
2/trainers/.     
  

Де та з ким ми працюємо:  

Центр працює на території південних та східних областей України  

Досягнення  

На різних етапах розвитку громадянського суспільства потрібен різний набір цифрових 

інструментів та соціальних технологій. На першому етапі (2012-2013), який ми умовно 

назвали "коли громадянське суспільство спить", ми поставили за мету навчити майбутніх 

лідерів - проводити освітні заходи та формувати мережі. На цьому етапі активно 

використовується кейс-метод, підхід залученого навчання, соціальна анімація, розбудова 

мережі, онлайн курси, а також спеціальні інструменти для підвищення активності громадян. 

Наприклад, в рамках програми «Навчаємо успіху» на базі Учбово-методичного центру 

захисту прав людини пройшли підготовку 20 фахівців з розробки ситуаційних вправ та 

застосування ситуаційної методики навчання (ToP). Кожен з підготовлених нами спеціалістів, 

у свою чергу, провів власні освітні заходи і навчив від 10 до 20 нових послідовників цієї 

технології. В результаті було розроблено та розповсюджено близько 100 навчальних кейсів 

правозахисної тематики. Крім цього, був створений молодіжний гурток соціальної анімації 

«Молоді аніматори», 18 членів якого розповсюдили знання про права людини у віддалених 

сільських районах. 

На другому етапі (2013-2015 рр.), з умовною назвою, "коли громадянське суспільство 

прокинулося і починає діяти", ми розробили та застосували "тактику малих правозахисних 

груп", суть якої коротко описана у другій частині презентації, з якою представники HRTC 

виступили на Міжнародному форумі в Бухаресті. Крім цього, ми використовували авторську 

методику "Прорив до влади", розроблену нашеми партнерами з агентства журналістських 

розслідувань «Європатруль». Використовуючи зазначені вище соціальні технології, 

підготовлені нами фахівці зайняли кілька ключових посад в органах державної влади та 

місцевого самоврядування. На цьому етапі ми підготували 20 малих правозахисних груп у 10 

областях України та понад 40 фахівців з захисту від пропаганди в кібер-просторі (детальніше - 

в нашій книзі «Захист від пропаганди у кібер-просторі» та в онлайн курсі «Контрпропаганда: 

просто про складне». Наші представники брали участь у створенні мережі аналітичних 

центрів: декілька громадських організацій та юридичних фірм підписали меморандум з HRTC 

про створення аналітичного консорціуму. Випускники HRTC стали членами Партнерства 

"Відкритий Уряд", громадських рухів "Чесно" та "Фільтруй Суд", брали участь у лобіюванні 

Закону про доступ до публічної інформації та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють створення відкритих баз даних. А, коли в Україні почалось створення системи 

безоплатної правової допомоги, ми брали активну участь у цьому процесі. На цьому етапі 

Учбово-методичний центр захисту прав людини започаткував програму «Активні дії». 

І на третьому етапі (2016-2018 рр.), коли "суспільство прокинулось і громадяни почали 

досягали своїх цілей", ми зосередилися на контролі дій влади. З цією метою були створені 

законодавчі та технологічні передумови для прозорості державних органів, відкритих 

http://hr-advocacy.mk.ua/about-2/trainers/
http://hr-advocacy.mk.ua/about-2/trainers/
http://hr-advocacy.mk.ua/programs/01-teach_sucsess/
http://hr-advocacy.mk.ua/animators/
http://hr-advocacy.mk.ua/2012/11/02/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD/
https://prezi.com/rjpva6beg_xy/use-of-interactive-games-in-investigative-reporting/
http://www.kontrpropaganda.pp.ua/search/label/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.kontrpropaganda.pp.ua/
http://www.kontrpropaganda.pp.ua/
http://hr-advocacy.mk.ua/programs/02-active-action/
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державних реєстрів та баз даних на попередньому етапі. Однак деяка інформація 

залишалася закритою. Починаючи з 2016 року, суттєво зросла роль агентств журналістських 

розслідувань. Журналісти почали отримувати інформацію про те, що корумповані чиновники 

та злочинці намагалися приховати від громадськості. У 2017 році ми створили мережу 

підтримки журналістів-розслідувачів (70 осіб з південних областей України). А, на початку 

2016 р. ми об'єднали зусилля активістів, юристів та журналістів: підписано меморандум про 

партнерство та співробітництво між HRTC, Миколаївським центром журналістських 

розслідувань та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Миколаївській області. Навчаючи один одного, представники різних галузей змогли досягти 

суттєвих результатів. Більш детально – див. програму HRTC «Пильнуй гідність». 

Основні проекти: 

HRTC’s project: 

1. "Promotion of human rights in the Mykolayiv region" (Teach for success). NED Grant 

Number 2012-965 $19370,00.  Duration 01.10.2012 — 31.03.2013. Coverage - Mykolayiv region. 

The secondary audience is 1 million people. The result - the increase in the organizational capacity 

of civil society organizations has been achieved through the introduction of the latest technology 

in human rights education (case method and participatory facilitation). Contact - Johana 

Rogozinskaya JoannaR@ned.org.    

2. Project "Young Animators" (Creation of a youth educational circle of social animation). 

NGO "New Generation" Grant #6/2012 $792 (sub-grant of EEDC - sub-grantee of NED) Duration  

01.10.2012 — 31.12.2012. Coverage  – Mykolayiv region. The secondary audience is – 100 

thousand people. The result: the youth of Mykolayiv colleges were trained to development of 

social projects. Contact - Natalia Chermoshentseva natalia@socioprostir.org.ua.  

3. Project "Promotion of human rights in the South of Ukraine" (HR-patrol). NED Grant 

#2013-883 $21790. Duration  01.10.2013 — 30.09.2014). Coverage – Mykolayiv, Odessa, Kherson 

regions, Crimea. Secondary audience is 2 millions people. The result - the increase in the 

organizational capacity of civil society organizations has been achieved through the introduction of 

the latest technologies in the field of human rights education (the tactics of small human rights 

groups). Contact - Andriy Yuzvenko andriyy@ned.org  

4. Project "Training for Effective Counter-Propaganda in Cyberspace" (Counter-Propaganda). 

Public Affairs Section of the U.S. Embassy  in Ukraine PAS #SUP30014GR123 $30330. Duration  

01.07.2014 — 31.03.2015. Coverage – Mykolayiv, Odessa, Kherson, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, 

Sumy, Cherkasy, Kirovograd, Poltava regions. Secondary audience is 3 millions people. Result: 

Increasing the digital potential of non-governmental organizations; ensuring the efficiency and 

stability of the third sector is achieved through the use of the latest technologies. The competence 

of journalists, bloggers, human rights defenders and public figures on issues of processing and 

disseminating information has been increased. Contact - Vitaliy Makarenko 

MakarenkoVA@state.gov, Svitlana Kravchenko KravchenkoSG@state.gov.  

5. Project "Clean Water for Mykolayiv" (Safe Water). Donor "NESEHNUTI" with support of 

MFA of the Czech Republic. 44000 UAH. Contract 03/18/2018. A coalition of public organizations 

"For safe water" was created. The advocacy campaign was conducted: local authorities started 

testing the quality of drinking water in Nikolaev under pressure from the public, with the 

subsequent disclosure of the results of these inspections. Contract dated March 18, 2018. Contact 

- Martin Hyťha martin@nesehnuti.cz, Jakub Simak jakub.simak@gmail.com.  

http://hr-advocacy.mk.ua/programs/3-keep-dignity/
mailto:JoannaR@ned.org
mailto:natalia@socioprostir.org.ua
mailto:andriyy@ned.org
mailto:MakarenkoVA@state.gov
mailto:KravchenkoSG@state.gov
mailto:martin@nesehnuti.cz
mailto:jakub.simak@gmail.com
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 Joint projects of HRTC and MCIR: 

1. "Raising awareness and civic activity of the population of the Mykolayiv and Kherson 

regions for effective counteraction to corruption". Agreement with International Renaissance 

Foundation #51440 - 300000 UAH. (01.07.2017 – 30.06.2018). Contact - Olena Lutsyshina 

lutsishina@irf.kiev.ua. 

2.  "Monitoring of reforms and coverage of current events in Mykolayiv and Kherson 

regions". The U-media program from Internews with the support by USAID. Contract SG-FA-F5051-

01 (CIR) - $7000. From May, 1  to October 31, 2017. $7000 (184800 UAH). Contact - Katerina 

Maruschak KMarushchak@internews.org. 

3. "Involving young people in investigative journalism through video games". Donor - IREX. 

Contract March 27, 2017 FY16-UMPP-Mykolayiv CIR (01) $2000.  From April 1 to September 15, 

2017. Contact - Olena Vlasova (Chepurna) ovlasova@irex.org. 

4. "Involvement of hyperlocal media in conducting journalistic investigations to expose 

corruption in the South of Ukraine". Supported by the Media Development Fund of the Public 

Affairs Section of the U.S. Embassy  in Ukraine (agreement 22.08.2017 PAS # SUP30017GR0204) - 

$17985. Contact - Olga Zhyryachenkova ZhyryachenkovaOO@state.gov. 

5. "Creation of a coalition of public organizations to monitor compliance with the 

moratorium on felling trees". Donor "NESEHNUTI" with the support by Ministry of Foreign Affairs 

of the Czech Republic. Contract 04/01/2017. 38000 UAH. rom April 1 to December 31, 2017. 

Contact - Peter Mahalek petr.machalek@nesehnuti.cz, Martin Hyťha martin@nesehnuti.cz. 

6. "Increasing public confidence to independent media through attracting residents of the 

South of Ukraine to the regional network of investigative journalists for exposing corruption and 

protecting human rights". Contract DFATD 04/25/2017 No. 41/PKWD /2017 - 42545 PLN (UAH 

298240). Contact - Nedim Useinov nedim.useinow@solidarityfund.pl. 

Projects designed for MCIR: 

1. "Increasing the security of investigative journalists". Donor - IREX. Contract dated May 

11, 2018 FY17-UMPP-Mykolayiv CIR (04) $3490. Contact - Olena Vlasova (Chepurna) 

ochepurna@irex.org, Svitlana Zholobaylo szholobaylo@irex.org.  

"Disclosure of corruption and abuse in the sphere of land relations in the south of Ukraine", 

International Renaissance Foundation, August 2018, 396900 UAH. Contact - Olena Lutsyshina 

lutsishina@irf.kiev.ua, Lilia Baran baran@irf.kiev.ua. 

 

Події та заходи  

1. В січні-лютому 2018 співробітники Центру HRTC надавали допомогу 

Миколаївському центру журналістських розслідувань MCIR у підготовці та проведенні циклу 

тренінгів «Журналістські розслідування: регіональний вимір». 

2. 3-4 травня 2018 директор HRTC в якості доповідача взяв участь у Міжнародній 

конференція Digital Transformation Forum Governance X Watchdogs, Romanian – American 

University, Bucharest, Romania. 

3. Доповідь на Всеукраїнському Форуму гіпелокальних ком’юніті – Фонд 

«Об’єднання», Святогірськ, 25-27 травня 2018.  

4. Проведено журналістське розслідування «Здравствуй, сумрак!» про фінансові 

порушення у Святогорській лаврі. 

mailto:lutsishina@irf.kiev.ua
mailto:KMarushchak@internews.org
mailto:ovlasova@irex.org
mailto:ZhyryachenkovaOO@state.gov
mailto:petr.machalek@nesehnuti.cz
mailto:martin@nesehnuti.cz
mailto:nedim.useinow@solidarityfund.pl
mailto:ochepurna@irex.org
mailto:szholobaylo@irex.org
mailto:lutsishina@irf.kiev.ua
mailto:baran@irf.kiev.ua
http://hr-advocacy.mk.ua/2018/06/13/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BA/
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5.   Участь у Міжнародному «Форумі медіа-патріотів» - ГО «Школа медіа-патріотів», 

Київ, 29 червня – 1 липня 2018. 

6. Участь у Регіональному форумі «ЄС та громадянське суспільство в Україні», EU-

TOGETHER, Одеса, 02.10.2018. 

7. 6 жовтня 2018 представники Центру зробили доповідь на конференції 

Active_mk'18, Миколаїв, організованої громадським рухом Active Mykolaiv. 

8. 19.10.2018 Центр HRTC допоміг партнерам з чеської НУО NESEHNUTI в організації і 

проведенні тренінгу «Основи лобіювання громадських ініціатив». Співробітники центру 

також брали участь у цьому заході в якості тренерів. 

9.  Участь у конференції «Зміни на місцях», Очаків, АЕР - ГС «Громадські ініціативи 

України» - NED, 14-15.11.2018. 

10. Участь в якості тренерів в освітньому заході «Школа молодого 

правозахисника», Миколаїв, ГО «Ти ж юрист», 8-9.12.2018. 

 

  Донори 
Донори HRTC: Національний Фонд підтримки демократії NED, ГО «Нова генерація», 

Посольство США в Україні, чеська неурядова організація NESEHNUTI. Донори спільних 
проектів HRTC Фонд міжнародної солідарності (Польща), IREX, USAID та МФ «Відродження». 

 
 
Контактна інформація та реквізити:  
Юридична адреса: 54018, вул. Молодогвардійська, 53-в, Миколаїв, Україна. 
Адреса для листування: 54001, Миколаїв а/с 152. 
 +38(097)712-62-87, +38(063)624-74-60 
 https://www.facebook.com/HRTC2012 
 hr.advocacy.training@gmail.com 
 http://hr-advocacy.mk.ua/   

https://www.facebook.com/HRTC2012
mailto:hr.advocacy.training@gmail.com
http://hr-advocacy.mk.ua/
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Зведений бюджет HRTC по роках 
 

         Стаття 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всього ( -
залишки) 

В 
середньому 

за рік 

Прибутки 10 273,97  23 020,36  44 730,04  11 109,47  1 340,00  3 708,50  3 959,50  82 320,35  11 760,05  
Залишок цільового фінансування на 
початок року 0,00  2 662,86  2 049,16  11 109,47  0,00  0,00  0,00      

Гранти міжнародних організацій 10 162,00  20 000,00  42 120,00  0,00  0,00  0,00  1 692,00  73 974,00  10 567,71  

Місцеві джерела фінансування 111,47  353,50  0,00  0,00  1 340,00  3 708,50  2 267,50  7 780,97  1 111,57  

Пасивний дохід 0,50  4,00  560,88  0,00  0,00  0,00  0,00  565,38  80,77  

Видатки (сум. 2.1.-.2.2.) 7 499,14  20 961,71  33 741,07  11 110,27  1 340,00  3 708,50  3 959,50  82 320,19  11 760,03  
Адміністративні витрати (сум. 2.1.1.-
2.1.5.) 1 624,07  4 642,57  4 733,96  1 128,80  1 340,00  3 708,50  2 267,50  19 445,40  2 777,91  

Оплата праці (в т.ч. податки і збори) 990,95  3 000,36  3 433,15  698,12  1 300,00  3 053,50  2 227,50  14 703,58  2 100,51  

Зв'язок (пошта і Інтернет) 40,12  126,62  92,77  40,00  40,00  40,00  40,00  419,50  59,93  

Канцелярське приладдя 125,00  595,59  286,67  0,00  0,00  0,00  0,00  1 007,26  143,89  

Закупівля обладнання 348,00  680,00  0,00  195,34  0,00  615,00  0,00  1 838,34  262,62  

Інші адміністративні витрати 0,00  0,00  861,37  195,34  0,00  0,00  0,00  1 056,72  150,96  

Послуги банку 120,00  240,00  60,00  0,00  0,00  0,00  0,00  420,00  60,00  

Програмні витрати (сум. 2.2.1.-2.2.6.) 5 875,07  16 319,14  29 007,11  9 981,46  0,00  0,00  1 692,00  62 874,79  8 982,11  

Витрати на проведення заходів 771,83  4 842,39  6 982,64  4 773,84  0,00  0,00  1 692,00  19 062,70  2 723,24  

Поїздки та добові 769,72  3 056,36  9 482,89  3 707,62  0,00  0,00  0,00  17 016,60  2 430,94  

Договірні послуги 3 327,58  5 011,14  1 683,56  0,00  0,00  0,00  0,00  10 022,28  1 431,75  

Видання літератури 0,00  0,00  0,00  1 500,00  0,00  0,00  0,00  1 500,00  214,29  

Інші прямі витрати 1 005,94  3 409,25  2 615,41  0,00  0,00  0,00  0,00  7 030,61  1 004,37  

Бюджети мікрогрантових конкурсів 0,00  0,00  8 242,60  0,00  0,00  0,00  0,00  8 242,60  1 177,51  
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Баланс та звіт про фінансові результати за 2018 рік, грн.  

  

 


