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1.Місія та завдання організації
ГО «Правозахисна група «СІЧ» – українська неприбуткова та неполітична організація,
зареєстрована 24 липня 2014 року. Наша діяльність спрямована на захист та
дотримання прав постраждалих від збройного конфлікту на Сході України, та найбільш
незахищених та вразливих категорій громадян.
Місією організації є сприяння утворенню такої моделі взаємовідносин між суспільством
та державою, за якої кожному громадянину України буде гарантовано дотримання його
законних прав та свобод, повагу до життя, честі та гідності.
Наш орієнтир – всебічна співпраця з найбільш активними учасниками правозахисного
руху в Україні та світі заради побудови гуманного суспільства.
Стратегічні завдання, які необхідно вирішити для впровадження моделі діяльності
«ПГ «СІЧ»:
 розширити вплив на органи влади завдяки:
розвитку співпраці з міжнародними партнерами
розвитку співпраці з національними партнерами
проведенню успішних стратегічних судових процесів
 розширити вплив на громадську думку завдяки:
успішному захисту прав людини в конкретних випадках
наданню безкоштовних юридичних послуг
проведенню успішних інформаційних кампаній
співпраці з громадськими організаціями, що мають ідентичні цілі й цінності
 посилити власний професійний рівень завдяки:
участі у навчальних програмах та обміну досвідом з партнерами
2.Послуги, які надає організація
 надання юридичних консультацій та правова допомога соціально незахищеним
верствам населення, представникам уразливих груп та груп ризику;
 комплексна юридична допомога усім постраждалим від збройного конфлікту на
Сході України, зокрема, учасникам АТО та членам їхніх родин, ВПО, членам родин
загиблих та зниклих безвісті, колишнім заручникам, жертвам тортур, представникам
волонтерського руху, цивільному населенню зони конфлікту;
 юридична допомога громадянам, що знаходяться під вартою та в місцях
позбавлення волі;
 представництво інтересів підопічних в національних та міжнародних судах;
 написання та адвокація нормотворчих актів в інтересах категорії постраждалих від
конфлікту на Сході України;
 підвищення правової обізнаності населення, навчання стандартам роботи з
цільовою групою;
 підвищення організаційної спроможності молодих НУО, об’єднань ВПО,
ветеранських організацій;
 моніторинг ефективності програм органів місцевого самоврядування та їхньої
доступності для громадян, у т. ч. представникам уразливих груп населення; моніторинг
судових процесів та рішень, моніторинг установ відбування покарання.
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3.Основні досягнення
 Більше 6тисяч осіб отримали високопрофесійну правову допомогу, з них більше 6
тисяч – демобілізовані, учасники АТО та члени їхніх родин; більше 600 осіб – вимушені
переселенці.
 Більше 200 осіб отримали юридичний або адвокатський супровід в судах.
 Задокументували близько 200 випадків порушення прав людини в зоні збройного
конфлікту на Сході України.
 134 кейси передали до Центру документування УГСПЛ і далі до Міжнародного
Кримінального Суду.
 Підготували і подали до розгляду быльше 80 скарг до ЄСПЛ.
 У національних судах розглядаються 8 справ з відшкодування збитків за
зруйноване майно у зоні АТО.
 Провели понад 800 просвітницьких заходів.
 Здійснили понад 160 виїзних консультацій, на яких понад 2 тисячі осіб отримали
правову допомогу.
 Здійснили моніторинг близько 100 судових засідань; більше 10 моніторингових
візитів до місць відбування покарань в Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій
областях.
 3няли 2 документальні фільми на гострі та соціально важливі теми для
українського суспільства.
 Про нас створено більше 400 публікацій у ЗМІ та соціальних мережах.

4.Організаційна структура
Організація складається з основного офісу, розташованого у м. Дніпрі та відокремленого
підрозділу у м. Краматорськ. Кількість штатних працівників складає 4 особи; 10 фахівців
працюють як фізичні особи-підприємці, або у відповідності до договорів про надання
послуг.
Головним органом управління є Загальні збори, які збираються не рідше одного разу за
рік. Загальні збори приймають Статут, обирають Раду і голову Ради, затверджують
основні напрямки діяльності організації, її річний бюджет, звіти Ради і Директора, річний
фінансовий звіт і баланс та ін. Головним управляючим органом організації є Рада ГО «ПГ
«СІЧ», чиїм завданням є розгляд та погодження поточних планів діяльності, бюджету
фінансового звіту та бухгалтерського балансу, призначення і звільнення Директора та ін.
Рада збирається не рідше, ніж один раз за три місяці. Оперативне управління ГО «ПГ
«СІЧ» здійснює Директор, до завдання якого входить здійснення від імені Ради поточного
керівництва діяльністю організації, організація виконання рішень Ради та ін. Директор
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звітує перед Радою на її засіданні один раз за три місяці. У Додатках 1 та 2 наведено
організаційну структуру організації та список членів Ради.
5.Основні проекти, виконані за звітний період
1. За підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США 1086 ветеранів та учасників
АТО, членів їхніх сімей отримали правову допомогу/консультації/правовий супровід в
рамках роботи приймальні та проведених 27-ми виїзних заходах; підготовлені та
розповсюджені методичні рекомендації з найбільш актуальних питань ветеранів і
учасників АТО, а також членів їхніх сімей, та методичні рекомендації для представників
органів виконавчої влади щодо взаємодії з ветеранами та учасниками АТО; здійснена
зйомка 12-ти хвилинного фільму, який відображає роботу організації з ветеранами та
учасниками АТО.
2. В рамках реалізації проекту ГО «Форпост» за підтримки ЄС через «Інтернешнл Алерт»
більше 100 осіб отримали вторинну юридичну допомогу (робота з постраждалими від
конфлікту на сході України і жертвами тортур).
3. За підтримки Дніпровської міської ради 708 ветеранів та учасників АТО, внутрішньо
переміщених осіб, колишніх військовополонених і цивільних заручників отримали
правові консультації та комплексну правову допомогу.
4. В рамках проекту ГО «Дорога життя» та ГО «Центр соціальної адаптації людей з
інвалідністю «Океан добра» за підтримки ЄС через Convictus Ukraine було надано правові
консультації та правову допомогу 30 жінкам з обмеженими можливостями, які
перебувають в геріатричному пансіонаті м. Дніпро. Був проведений круглий стіл,
присвячений запобіганню та боротьбі з гендерним насильством та насильством в сім'ї
серед жінок.
5. За підтримки Східноукраїнського регіонального відділення фонду «Відродження» з
метою перевірки дотримання стандартів статті 6 (право на справедливий суд) Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод спеціалістами організації
промоніторено понад 40 судових засідань, пов'язаних зі збройним конфліктом на сході
України.
6. За підтримки Офісу ОБСЄ в Україні з метою перевірки дотримання стандартів статті 6
(право на справедливий суд) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
спеціалістами організації було промоніторено понад 90 судових засідань в
Дніпропетровській області.
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6.Інформація про партнерів
1. На базі ГО «ПГ «СІЧ» працює Дніпропетровська Громадська приймальня УГСПЛ
у місті Дніпро, в рамках такої роботи і за підтримки УГСПЛ реалізовані і в процесі
реалізації проекти:
1.1. За підтримки USAID (до 01.2017 р. – SIDA). З 06.2014 по 10.2017 рр. надано 6311
консультацій учасникам АТО (демобілізованим, чинним військовослужбовцям,
засудженим або тим, які перебувають під слідством), членам їхніх сімей, внутрішньо
переміщеним особам, незахищеним верствам населення; здійснено 203 виїзди (з них 19 - в
«сіру» зону), на яких 2942 людини отримали первинну правову допомогу; юристи
організації взяли участь в 307 судових засіданнях в інтересах клієнтів; проведено 68
просвітницьких заходів (семінари, тренінги, майстер класи, круглі столи, форуми-діалоги,
лекторії) в інтересах 1 645 представників цільової аудиторії; задокументовано 20 випадків
військових злочинів (колишні полонені, цивільні заручники). Отримана інформація
передана в Центр документування УГСПЛ і далі в Міжнародний Кримінальний Суд.
1.2. За підтримки уряду Канади з 2015 по 2017 рр. задокументовано 228 випадків
військових злочинів (колішні полонені, цивільні заручники). З них 134 кейси передано в
Центр Документування УГСПЛ і далі в Міжнародний Кримінальний Суд.
1.3. За підтримки USAID з метою забезпечення високих стандартів якості діяльності
місцевих центрів БПД в Україні було здійснено моніторинг 8 місцевих центрів з надання
безоплатної правової допомоги Дніпропетровської області та 4 місцеві центри Запорізької
області.
2. З січня 2017 р. ГО «Правозахисна Група «СІЧ» співзасновник та член Коаліції
«Проти катувань».
В 2017 р. в рамках діяльності коаліції «Проти катувань» за підтримки Харківської
Правозахисної групи спеціалістами організації було здійснено 15 моніторингових візитів
без попередження в місця відбування покарань в Дніпропетровській, Запорізької,
Донецької областях.

7.Контактна інформація
Приймальня м. Дніпро
вул. Святослава Хороброго 31/30
Тел. 095 90 333 61
Тел. 068 762 000 9
Приймальня м. Краматорськ
вул. Катеринича, 18-1н, м. Краматорськ, Донецька область
Тел. 098 280 29 22
pgsichdnipro@gmail.com
http://sich-pravo.org/
https://www.facebook.com/pgsich/
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ДОДАТОК 1. Організаційна структура ГО «ПГ «СІЧ»

ДОДАТОК 2. Список членів Ради ГО «ПГ «СІЧ»
ПІБ

Посада

1. Томчук Оксана Валентинівна

Глава Ради громадської організації

2. Погосян Віталій Едуардович

Член Ради громадської організації

3. Денисенко Андрій Сергійович

Член Ради громадської організації

4. Рева Дмитро Валентинович

Член Ради громадської організації, Директор
організації
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