ЗВІТ ЕКСПЕРТНО-ДОРАДЧОГО ЦЕНТРУ «ПРАВОВА АНАЛІТИКА» ЗА 2013 РІК
У 2013 році ЕДЦ «Правова аналітика» завершила реалізацію проекту «Інформація про публічних
осіб та впровадження систем обліку публічної інформації» за підтримки Міжнародного Фонду
«Відродження». За результатами звернень ЕДЦ «Правова аналітика» покращено доступ до
інформації, вживалися заходи задля налагодження систем обліку публічної інформації в Україні.
Організацією ініціювалися та супроводжувалися судові процеси задля захисту прав
громадськості, інформація про які надана у цьому звіті. Ми стали членами мережі захисників
права на інформацію в Україні. Організацією готувалися та широко розповсюджувалися правоаналітичні матеріали щодо подій, які відбувалися в Україні в кінці року, пов’язаних із мирними
протестами громадян під час Євромайдану та проти свавілля влади.
Загалом за результатами 2013 року можна стверджувати, що в Україні фактично і практично
відсутній діалог між владою та громадськістю, оскільки відбувається «використання
громадськості» там, де це вимагається формально, але по суті, ані пропозиції громадськості, ані
позиція громадськості практично не розглядається та не враховується при прийнятті рішень
органами державної влади.
ЕДЦ «Правова аналітика» призупинила свою участь у засіданнях громадських рад, оскільки не
бачить ефективності від їх діяльності, не дивлячись на підготовку і подання нами численних
коментарів та пропозицій до законодавства, позиційних документів тощо. Розгляд органами
державної влади пропозицій громадськості по суті, із наданням обґрунтування їх відхилення,
практично ніколи не відбувається. Засідання громадських рад носять формальний характер та
перетворюються лише на черговий інструмент в руках державного апарату.
Рішення судової гілки влади також вражають алогічністю та не легітимністю, що свідчить про
те, що судова влада часто є також лише інструментом в руках влади, а не інструментом
стримувань і противаг, який повинен існувати в демократичній країні, та є необхідним
атрибутом поділу влади в державі для недопущення свавілля «правлячої еліти». Прикладами
незаконних рішень судів є, наприклад, факти, коли судові інстанції вважають, що наявність
надпису на сайті Міноборони «система обліку публічної інформації» - є системою обліку, не
дивлячись на те, що дане посилання протягом двох років містить надпис «інформація
оновлюється». У зв’язку з цим ЕДЦ «Правова аналітика» і зверталися до суду для зобов’язання
міністерства налагодити систему обліку публічної інформації, так як останнє, за його ж
повідомленням, «не вбачає у цьому доцільності», не зважаючи на те, що Кабмін зобов’язав усі
центральні органи державної влади створити таку систему обліку ще до лютого 2012 року. Так
само ЕДЦ «Правова аналітика» не вдалося переконати суди України, що Генеральна прокуратура
повинна контролювати виконання законодавства про доступ до інформації та про звернення
народними депутатами України, не зважаючи на те, що прокуратура є єдиним органом, який
здійснює нагляд в даній сфері відповідно до чинного законодавства України. Таким чином
невиконання законодавства про інформацію та про звернення народними депутатами може
ніким не контролюватися, як вважає «українська Феміда». Отож громадяни повинні звертатися в
суди в кожному окремому випадку бездіяльності народних депутатів (витрачати при цьому на
судові процеси роки), замість звернень в прокуратуру в питаннях невиконання законодавства
про інформацію та про звернення громадянами, які є народними обранцями, яка могла б
розглядати скарги протягом місяця, відповідно до повноважень, якими вона наділена.
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АНАЛІТИЧНА ПРОГРАМА
В межах аналітичної програми підготовлено та розповсюджено серед зацікавленої
громадськості та медіа право-аналітичні матеріали у сфері надання адміністративних послуг
населенню, доступу до інформації, екологічного права, захисту прав у Європейському суді з прав
людини, євроінтеграції, конституційного права, народовладдя, реалізації права на мирні
зібрання серед яких:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Правові підстави обмеження доступу до інформації.
Доступ до інформації про торгівлю квотами на викиди парникових газів.
Свобода вираження поглядів у практиці Європейського суду з прав людини.
Порушення Україною права на свободу вираження поглядів – практика Європейського суду з
прав людини.
Адміністративні послуги в Україні.
Пропозиції до проекту Закону України «Про деякі питання організації та здійснення
моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів».
Відповідальність про порушення законодавства про інформацію.
Угода про Асоціацію України з Європейським Союзом: цілі та загальні принципи.
Правова аналітика «Євромайдану»: правові підстави для імпічменту президента.
Правова аналітика «Євромайдану»: надзвичайний стан.
Правова аналітика «Євромайдану»: право на мирні зібрання.
Правова аналітика «Євромайдану»: правові підстави для відставки уряду.
Правова аналітика «Євромайдану»: правові підстави діяльності «Беркуту» в Україні.
Правова аналітика «Євромайдану»: втручання у внутрішні справи держави та
відповідальність держав на міжнародному рівні.
Правова аналітика «Євромайдану»: референдум - як форма безпосереднього народного
волевиявлення.
Правова аналітика «Євромайдану»: «інші» форми безпосередньої демократії.

ПРОГРАМА «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО»
Співпраця із громадським сектором:
Робоча група 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична
безпека» Національної платформи Форуму громадянського
суспільства Східного партнерства» (НП ФГС СхП):

-

Участь у роботі над аналітичним документом: «Реалізація
екологічних зобов’язань України в рамках двосторонніх відносин
Україна-ЄС: Роль органів державної влади України».
Участь у щорічній конференції Української Національної платформи Форуму громадянського
суспільства Східного партнерства.
Участь у реалізації Проекту «Оцінка екологічної складової двостороннього
співробітництва між Україною та ЄС»1

Робоча група громадських організацій з питань зміни клімату (РГ ПЗК):

1

Інформація про реалізацію цього проекту у розділі «Екологічна програма».
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-

Участь у розробленні позиції для представлення на громадській раді при Державному
Агентстві екологічних інвестицій щодо участі України у другому зобов’язальному періоді
Кіотського протоколу.
Участь у підготовці коментарів та пропозиції до Проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо обов’язкового комерційного обліку та вдосконалення
відносин у сфері житлово-комунальних послуг».
Поширення інформації про скасування за результатом вжиття заходів ЕДЦ «Правова
аналітика» пункту Переліку відомостей службової інформації, згідно якого до службової
інформації відносились відомості, умови конфіденційності яких передбачені договорами,
контрактами, угодами Держекоінвестагентства.
Мережа зі зміни клімату
Участь у зустрічі Мережі зі зміни клімату Східної Європи, Кавказу
та Центральної Азії.
Мережа захисників права на доступ до інформації

Організація стала членом мережі та надавала інформацію про хід реалізації проекту «Інформація
про публічних осіб та впровадження систем обліку публічної інформації» і досвід ЕДЦ «Правова
аналітика» у сфері ведення судових процесів та вжиття заходів задля покращення доступу до
інформації. Ми брали участь в обговоренні проблем та колізій законодавства у сфері доступу до
інформації, реалізації права громадян на звернення, виконання законодавства про інформацію
та про звернення народними депутатами України.
Інші організації:
НЕЦУ, Екоклуб, Суспільство і довкілля – спільна робота над зверненням до народних депутатів
України щодо розгляду аналітичного документу, підготовленого громадськими організаціями,
про негативні наслідки розбудови блоків 3,4 Хмельницької АЕС.
Екологічна громадськість Білорусі – поширення досвіду правозахисної діяльності ЕДЦ «Правова
аналітика» в екологічній сфері.
ЕДЦ «Правова аналітика» надавались правові консультації громадським організаціям та
представникам громадських рухів з таких питань: участь громадськості у процесі прийняття
рішень, оскарження незаконних дій та бездіяльності органів державної влади у судовому
порядку, доступу до публічної інформації, захист персональних даних, аналіз рішень
Європейського суду з прав людини, виконання судових рішень, адаптація законодавства України
до законодавства ЄС, розроблення законодавства і політики у сфері зміни клімату, реалізація
проектів цільових екологічних інвестицій та доступ до екологічної інформації.
КОНСТИТУЦІЙНА ПРОГРАМА
Організацією підготовлені пропозиції про внесення змін до Конституції України для покращення
доступу до інформації суспільного інтересу та надані Міністерству юстиції України (МЮУ),
Конституційній Асамблеї, Комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин. Конституційною асамблеєю України
повідомлено, що пропозиції взяті до уваги і будуть розглянуті при підготовці проекту про
внесення змін до Конституції України.
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
Організацією підготовлено та подано на розгляд відповідальних суб’єктів пропозиції до 6
проектів нормативно-правових актів та до діючих законів, серед яких: 1) проект Закону
України «Про деякі питання організації та здійснення моніторингу, звітності і верифікації
викидів парникових газів»; 2) проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо обов’язкового комерційного обліку та вдосконалення відносин у
сфері житлово-комунальних послуг» (спільно з РГПЗК); 3) Закон України «Про статус
народного депутата» (щодо покладення обов’язку із надання інформації суспільного інтересу
народними депутатами України); 4) Конституція України (щодо доступу до інформації
суспільного інтересу); 5) проект Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного
простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2014-2018 роки; 6)
Перелік відомостей, що містять службову інформацію Держекоінвестагентства (щодо
незаконного обмеження доступу до інформації про конфіденційність якої домовляється
Держекоінвестагентство в договірному порядку).
Враховані пропозиції: Звернення ЕДЦ «Правова аналітика» щодо скасування п. 4 Переліку
відомостей, що містять службову інформацію Держекоінвестагентства, за повідомленням
Мінприроди, задоволено та враховано пропозиції ЕДЦ «Правова аналітика» щодо скасування
пункту Переліку відомостей, яким обмежувався доступ до інформації про конфіденційність якої
Держекоінвестагентство домовляється в договірному порядку.
Участь у роботі законотворчих груп: Організація взяла участь у засіданні Робочої групи із
розробки законопроекту про регулювання обсягів антропогенних викидів та абсорбції
парникових газів, на якому відбувалося обговорення проекту Закону України «Про деякі
питання організації та здійснення моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових
газів».
ПРАВОЗАХИСНА ПРОГРАМА
Найбільш поширені проблеми, до консультування та вирішення яких долучалась ЕДЦ «Правова
аналітика»: оскарження незаконних рішень органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, в тому числі підзаконних нормативно-правових актів, притягнення до
відповідальності за незаконні дії, порядок звернення до органів державної влади, процесуальні
права громадян, проведення інформаційних кампаній під час судових процесів, право на доступ
до інформації, управління в неприбутковому об’єднанні, діяльність громадських рад, захист
екологічних прав, розроблення законодавства в екологічній сфері, правові аспекти зміни
клімату, захист прав громадян у банківській сфері, спадкування, захист прав членів ОСББ,
оскарження неправомірних дій ЛКП, примусове відчуження майна, відшкодування заробітку за
час вимушеного прогулу, пенсійне забезпечення, функціонування природних монополій,
дотримання антимонопольного законодавства, обмеження недобросовісної конкуренції, захист
прав споживачів,
правила митного оформлення товарів, оподаткування, оскарження
бездіяльності інвестора в будівельній сфері тощо.
Протягом 2013 року членами організації надано 59 юридичних консультацій громадянам та
громадським організаціям2.
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В межах усіх програм центру.
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Справи:
Дотримання антимонопольного законодавства в газовій сфері
Організацією підготовлені звернення у Львівське обласне територіальне відділення
антимонопольного комітету України із пропозиціями щодо розвитку конкурентних відносин
на соціально-важливому ринку надання послуг з приєднання до мереж газопостачання; та
звернення в Національну комісію з регулювання ринку енергетики щодо захисту прав
газомонтажних підприємств та дотриманням антимонопольного законодавства в газовій сфері.
Судові справи:
Доступ до інформації про міжнародні угоди про продаж квот на викиди парникових газів позов ЕДЦ «Правова аналітика» до Державного Агентства екологічних інвестицій та
Міністерства юстиції України.3
Запровадження системи обліку публічної інформації - позов ЕДЦ «Правова аналітика» до
Міністерства оборони України.4
Контроль за виконанням законодавства народними депутатами України про звернення
громадян та доступ до інформації - позов ЕДЦ «Правова аналітика» до Генеральної
прокуратури України.
Після двохразового та неоднозначного перенесення справ з Львівського окружного
адміністративного суду в Печерський районний суд міста Києва, та з Печерського районного
суду міста Києва в Окружний адміністративний суд міста Києва, останній розглянув справу та
відхилив позов ЕДЦ «Правова аналітика». Організацією подано апеляційну скаргу на постанову
Окружного адміністративного суду міста Києва. Апеляційну скаргу ЕДЦ «Правова аналітика»
відхилено і залишено в силі рішення суду першої інстанції.
Проекти:
Проект «Інформація про публічних осіб та впровадження системи обліку публічної
інформації» (МФ «Відродження»)
Організацією здійснено моніторинг створення та аналіз якості функціонування систем обліку
публічної інформації в органах державної влади, проаналізовано переліки відомостей, що
становлять службову інформацію, затверджені міністерствами, подано звернення до народних
депутатів про надання ними інформації суспільного інтересу.
За результатами розгляду звернень ЕДЦ «Правова аналітика» вжито заходи задля створення
систем обліку публічної інформації; оскаржено бездіяльність Міністерства оборони України в
даній сфері у судовому порядку; до Генеральної прокуратури оскаржено бездіяльність народних
депутатів у зв’язку із ненаданням ними інформації суспільного інтересу на звернення
громадськості. Бездіяльність Генпрокуратури у зв’язку із відмовою розгляду відповідних скарг
оскаржена в судовому порядку. Також організацією подано звернення у міністерства щодо
Інформація про хід судового процесу - у розділі «Екологічна програма».
Інформація про хід судового процесу - у розділі «Програма моніторингу діяльності органів державної
влади».
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скасування недоліків та невідповідностей чинному законодавству Переліків відомостей, що
становлять службову інформацію, які затверджені у міністерствах.
За результатами реалізації проекту підготовлені пропозиції про внесення змін до ЗУ «Про статус
народного депутата» щодо покладення обов’язку із надання інформації суспільного інтересу
народними депутатами України (надано Мін’юсту, Комітету ВРУ з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин); пропозиції про внесення змін до
Конституції України щодо доступу до інформації суспільного інтересу (надані Мін’юсту,
Конституційній Асамблеї, Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин); пропозиції про вжиття заходів задля покращення діяльності органів
Прокуратури у сфері вжиття заходів для притягнення до відповідальності народних депутатів у
зв’язку із порушенням ними інформаційного законодавства та законодавства про звернення
громадян (надані Представнику Уповноваженого ВРУ з прав людини у галузі інформаційного
права). Загалом варто відзначити, що розгляд пропозицій громадськості по суті фактично не
здійснювався, що свідчить про низьку якість роботи та співпраці влади і громадського сектору.
Лише Конституційна Асамблея України повідомила, що пропозиції ЕДЦ «Правова аналітика»
взяті до уваги та будуть розглянуті при підготовці проекту змін до Конституції України. При
цьому жодних аргументів «проти» запропонованих змін фахівці органів державної влади не
надавали, а лише обмежувалися формальними відповідями.
В межах проекту видано та розповсюджено посібник:
«Публічна інформація та інформація суспільного інтересу».
ЕДЦ «Правова аналітика» організовано прес-конференцію:
«Обмеження доступу до інформації, впровадження систем
обліку публічної інформації та доступ до інформації про
публічних осіб».
ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:
Моніторинг виконання законодавства про доступ до публічної інформації:
Проект «Доступ до інформації про публічних осіб та впровадження систем обліку публічної
інформації»5
Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики:
Громадське обговорення проектів нормативних актів:
Участь у громадському обговоренні Регіональної програми сприяння розвитку
інформаційного простору та громадянського суспільства на 2014-2018 роки (подання
коментарів та пропозицій у Львівську обласну державну адміністрацію).
Позиційні документи:
Участь у розробленні позиції громадськості щодо участі України у другому зобов’язальному
періоді Кіотського протоколу (Спільно з РГ ПЗК).
5

Детальна інформація про хід реалізації проекту у розділі «Правозахисна програма».
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Оскарження діяльності органів державної влади, посадових та службових осіб, народних
депутатів:
Судові справи:
Доступ до інформації про міжнародні угоди про продаж квот на викиди парникових газів позов ЕДЦ «Правова аналітика» до Державного Агентства екологічних інвестицій та
Міністерства юстиції України (Окружний адміністративний суд міста Києва)6
Запровадження системи обліку публічної інформації - позов ЕДЦ «Правова аналітика» до
Міністерства оборони України (Окружний адміністративний суд міста Києва)
Позов ЕДЦ «Правова аналітика» проти Міноборони щодо налагодження системи обліку
публічної інформації відхилено. Подано апеляційну скаргу на рішення Окружного
адміністративного суду міста Києва. Апеляційну скаргу ЕДЦ «Правова аналітика» відхилено.
Залишено в силі рішення суду першої інстанції. Подано касаційну скаргу на рішення судів двох
інстанцій. Відкрито касаційне провадження у справі.
Контроль за виконанням законодавства про звернення громадян та доступ до інформації
народними депутатами України - позов ЕДЦ «Правова аналітика» до Генеральної прокуратури
України (Львівський окружний адміністративний суд).7
Оскарження в адміністративному порядку (до вищестоящих органів):
Оскарження незаконності обмеження доступу до інформації Держекоінвестагентством:
подано звернення в Генпрокуратуру, Кабінет міністрів, Міністерство юстиції, Комітет ВРУ з
питань свободи слова і інформації, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації, Керівнику Головного управління при президентові України із
забезпечення доступу до публічної інформації із вимогою про скасування п. 4 Переліку
відомостей, що містять службову інформацію ДАЕІ, яким незаконно обмежено доступ до
інформації про конфіденційність якої домовляється ДАЕІ в договірному порядку. За
повідомленням Мінприроди звернення щодо скасування п. 4 Переліку відомостей, що містять
службову інформацію, задоволено.
Оскарження до органів прокуратури:
Оскарження до Генпрокуратури ненадання народними депутатами відповідей на звернення
організації (9 скарг). Організацію повідомлено про те, що Генпрокуратура не здійснює нагляд за
дотриманням законодавства Верховною радою та її посадовими особами. Таку бездіяльність
Генпрокуратури оскаржено в судовому порядку.
ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА
Організацією підготовлено та розповсюджено аналітичні матеріали у сфері зміни клімату,
доступу до екологічної інформації, розроблення екологічного законодавства тощо.

6
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Інформація про хід судового процесу у розділі «Екологічна програма».
Інформація про хід судового процесу у розділі «Правозахисна програма».
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Проекти:
Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва
між Україною та ЄС.
Організація здійснила моніторинг впровадження Кіотського
протоколу в Україна в рамках двостороннього співробітництва
Україна-ЄС, брала участь у круглому столі: «Оцінка екологічних
реформ в контексті двосторонніх відносин Україна-ЄС» та презентувала результати моніторингу
імплементації Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Україні, які
були викладені в аналітичному виданні «Оцінка екологічної складової двостороннього

співробітництва між Україною та ЄС».
Ми брали участь у розробленні аналітичного документу: «Реалізація екологічних зобов’язань
України в рамках двосторонніх відносин Україна-ЄС: Роль органів державної влади України»,
підготовленого на основі звіту «Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва
між Україною та ЄС».
Екологічні проблеми (справи):
Скасування пункту Переліку відомостей службової інформації Державного Агентства
екологічних інвестицій, відповідно до якого обмежено доступ до інформації про угоди, які
укладаються ДАЕІ
Організацією подано звернення в Генпрокуратуру, Кабінет Міністрів України, Міністерство
юстиції, Комітет ВРУ з питань свободи слова і інформації, Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Керівнику Головного управління при
президентові України із забезпечення доступу до публічної інформації із вимогою про
скасування п. 4 Переліку відомостей, що містять службову інформацію
Держекоінвестагентства, яким незаконно обмежено доступ до інформації про
конфіденційність якої ДАЕІ домовляється в договірному порядку. Дане звернення
задоволено за повідомленням Мінприроди.
Товариство власників
законодавства (м. Львів)

приватних

гаражів

«Сокіл»

-

порушення

екологічного

Організацією подано скаргу у Львівську міжрайонну прокуратуру з нагляду за додержанням
законів у природоохоронній сфері та в Державну екологічну інспекцію у зв’язку із
несанкціонованим спаленням сміття, злиттям мазуту і паливно-мастильних матеріалів у грунт
товариством власників приватних гаражів. Держекоінспекцію Львівської області організовано
перевірку за фактами, описаними в скарзі. ЕДЦ «Правова аналітика» повідомлено, що в ході
перевірки не виявлено порушень чинного законодавства.
Судові справи:
Доступ до інформації про міжнародні угоди про продаж квот на викиди парникових газів позов ЕДЦ «Правова аналітика» до Державного Агентства екологічних інвестицій та
Міністерства юстиції України
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Рішення суду першої інстанції, яким частково задоволено позов ЕДЦ «Правова аналітика»
оскаржено Держекоінвестагентством в апеляційному порядку у кінці 2012 року. За результатами
подання клопотання ЕДЦ «Правова аналітика» про пришвидшення розгляду справи, у грудні
2013 року призначено дату апеляційного розгляду. Інформації про результати розгляду справи
судом не надано.
Розвиток законодавства в екологічній сфері:
Організацією надано пропозиції до проектів Законів України «Про деякі питання організації
та здійснення моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів», «Про
внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового комерційного обліку та
вдосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг» (спільно з РГ ПЗК).
Нами подано звернення в Генпрокуратуру, Кабінет Міністрів України, Мін’юст, Комітет ВРУ з
питань свободи слова і інформації, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації, Керівнику Головного управління при Президентові України із
забезпечення доступу до публічної інформації із вимогою про скасування п. 4 Переліку
відомостей, що містять службову інформацію ДАЕІ, яким незаконно обмежено доступ до
інформації про конфіденційність якої ДАЕІ домовляється в договірному порядку. Дане
звернення розглянуто Мінприроди за дорученням КМУ та задоволено.
Нами надавались консультації в екологічній сфері з питань: розроблення законодавства у сфері
зміни клімату, участі громадськості в процесі прийняття рішень, оскарження незаконних рішень
у сфері атомної енергетики, оскарження незаконних дій господарюючих суб’єктів, доступу до
інформації про міжнародні угоди із продажу квот на викиди парникових газів.
МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА
Організацією підготовлені та розповсюджені аналітичні документи щодо: доступу до інформації
про торгівлю квотами на викиди парникових газів на міжнародному рівні, практики
Європейського суду з прав людини, участі України у другому зобов’язальному періоді Кіотського
протоколу, втручання у внутрішні справи держави.
Ми брали участь у підготовці позиційних документів:
-

Позиція громадськості щодо участі України у другому зобов’язальному періоді Кіотського
протоколу (Спільно з РГ ПЗК).

Проекти:
Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС8.
ПРОСВІТНИЦЬКА ПРОГРАМА:
Медіа діяльність:

8

Інформацію про реалізацію цього проекту у розділі «Екологічна програма».
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На ресурсах ЕДЦ «Правова аналітика» розповсюджено 34 матеріали з питань реалізації права на
мирні зібрання, конституційного права, народовладдя, надання адміністративних послуг
населенню, права на доступ до інформації, свободи вираження поглядів у практиці
Європейського суду з прав людини, євроінтеграційних процесів України, оцінки екологічної
складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС, зміни клімату, участі України у
міжнародних переговорних процесах, захисту прав громадськості у судах, розвитку
громадянського суспільства. Крім того матеріали про діяльність організації також
розповсюджувалися на Громадському порталі Львова, на порталах Громадський простір, «Право
знати», Щоденний Львів, Медіа Стар, Захід-Нет, Громадська Асамблея України, Прозора
бюрократія (Центр Політичних студій та аналітики), Європейський простір (Портал
Проєвропейського громадянського суспільства в Україні), Прозора демократія, у блозі: Newsplot,
сайтах МФ «Відродження», Львівської крайової організації Асоціації Українських правників, ГО
«Голос природи» (м. Дніпродзержинськ), серед Мережі захисників права на доступ до інформації,
в Юридичній газеті, в Експресі (Львівські новини).
Організацією розповсюджено 3 прес-релізи та проведено одну прес-конфренцію:
1. Прес-реліз: «Нестворення системи обліку публічної інформації міністерством оскаржено в
судовому порядку»
2. Прес-реліз: «Народних обранців не притягують до відповідальності за порушення
законодавства у сфері доступу до інформації»
3. Прес-реліз: «Прокуратура може не контролювати порушення законодавства народними
депутатами»
4. Прес-конференція «Обмеження доступу до інформації, впровадження систем обліку публічної
інформації та доступ до інформації про публічних осіб»
Участь у семінарах, конференціях, тренінгах:
Члени організації брали участь 10 заходах - семінарах, конференціях, тренінгах, на 5 з яких
презентували результати своєї діяльності:
1. Зустріч Робочої групи 3 Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека НП ФГС СхП.
Презентація: «Моніторинг розвитку національних імплементаційних інструментів
відповідно до Кіотського протоколу в рамках Оцінки екологічної складової двостороннього
співробітництва між Україною та ЄС» (м. Київ, Україна).
2. Зустрічі зі стратегічного планування Мережі зі зміни клімату Східної Європи, Кавказу та
Центральної Азії (м. Київ, Україна).
3. Круглий стіл: Адаптація до змін клімату в Україні (м. Київ,
Україна).
4. Круглий стіл: «Оцінка екологічних реформ в контексті
двосторонніх відносин Укрїна-ЄС». Презентування результатів
моніторингу імплементації Кіотського протоколу до РКООНЗК,
(м. Київ, Україна).
5. 63-тя науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових
працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2012 році.
Презентація: «Особливості запобігання змінам клімату та регулювання викидів парникових
газів в Україні: еколого-економіко-правові аспекти», (м. Львів, Україна).
6. Круглий стіл «Розвиток конкурентних відносин на ринках, пов’язаних з підключенням
об’єктів будівництва до інженерних мереж газопостачання», (м. Львів, Україна).
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7. Зустріч Української Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства, (м. Київ, Україна).
8. Круглий стіл «Питання надання послуг з приєднання/підключення до мереж електро- та
газопостачання». Презентація: «Проблеми дотримання антимонопольного законодавства на
ринку надання газових послуг населенню», (м. Львів, Україна).
9. Львівський національний Лісотехнічний університет. Лекція для магістрів кафедри
екологічної економіки на тему: «Практичні аспекту захисту екологічних прав», (м. Львів,
Україна).
10. Круглий стіл на тему: "Держава - громадянське суспільство. Мета, засади і принципи
співпраці" (організований Львівською обласною державною адміністрацією, Львів, Україна).
Видання ЕДЦ «Правова аналітика»:
Публікація «Публічна інформація та інформація суспільного інтересу». Аналітичний
матеріал за результатами реалізації проекту «Інформація про публічних осіб та впровадження
систем обліку публічної інформації» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».
Участь у підготовці видань спільно з іншими інститутами громадянського суспільства:
Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС /Під ред.
Андрусевич Н. – Львів. – 2013 – 202 с.
Кількісні показники:
Показник:
Колектив, осіб
Партнерські організації/установи
Аналітичні матеріали у сфері права
Правові консультації
Кількість осіб, яким надано правову
допомогу
Кількість інститутів громадянського
суспільства, яким надавались правові
консультації тощо
Коментарі та пропозиції до проектів
нормативно-правових актів та до
діючих нормативних актів
Започатковані справи;
з них: судові справи
Вирішені правові питання/завершені
справи;
з них успішно:
Участь у засіданнях громадських рад
Участь у громадських обговореннях
Участь у підготовці позиційних
документів, аналітичних
доповідей/документів/записок
Звернення/запити про доступ до
інформації
Звернення/скарги для вжиття заходів
та оскарження діяльності
Участь у конференціях/семінарах/
тренінгах/круглих столах
Презентації/експертні виступи
Участь у прес-конференціях,

2013 рік
4 (0 нових)
1
16
59
34 (з них 27
нових)
5(з них 1
новий)

2012 рік
4 (0 нових)
3
20
44
21 (з них 19
нових)
5 (з них 2
нових)

2011 рік
4
3
33
30
10

Разом
4
7
69
133
56

7

10

6

5

4

15

4
1
3
1

2
2
1
1

4
1

10
3
5
2

1
3

3
5
1

4
2
1

7
8
5

10

77

5

92

33

11

_

44

10

14

9

33

5
62

4
26

5
4

14
92
11

телепередачах, коментарі, репортажі,
статті у медіа
Проекти ЕДЦ «Правова аналітика»
Проекти, що реалізуються спільно з
іншими організаціями
Видання, підготовлені організацією чи
за участі організації

1 (0 нових)
1 (0 нових)

1
2

-

1
2

2

2

1

5

Інформація про фінансову діяльність організації:
Сума
надходження,
грн.
41 734,00

Джерело
надходження

Проект

Загальна сума
витрат, грн.

Міжнародний
фонд
«Відродження»

«Інформація про публічних
осіб та впровадження систем
обліку публічної інформації»

52 085,17
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