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ВСТУП 
 

У серпні 2016 року було створено громадську організацію «Україна без 

тортур» для координації діяльності громадської частини національного 

механізму попередження катувань. Організація об’єднує громадських активістів 

(моніторів), які залучені до реалізації Національного превентивного механізму 

(НПМ). Організація сповідує ідею викорінення та попередження катувань у 

місцях несвободи й іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 

гідність видів поводження чи покарання, які заборонені та є серйозними 

порушенням прав людини в Україні. 

Національний превентивний механізм (НПМ) – це незалежний орган, який 

створений і діє відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції ООН 

проти катувань і передбачає регулярний моніторинг усіх місць несвободи для 

попередження у них жорстокого поводження з людьми, які там перебувають. 

З 2012 року НПМ в Україні діє у форматі «Омбудсман+», що передбачає 

моніторингові візити до місць несвободи (установи виконання покарань, слідчі 

ізолятори, психоневрологічні інтернати, будинки дитини, геріатричні пансіонати, 

психіатричні лікарні, гауптвахти та ін.) працівниками офісу Омбудсмана спільно з 

громадськими моніторами-волонтерами.  

Завдяки такій моделі представники громадянського суспільства мають 

право без попереджень відвідувати місця несвободи у режимі 24/7. Під час 

моніторингових візитів монітори мають право конфіденційно спілкуватися з 

усіма, хто там перебуває і працює. В Україні налічують 4461 місць несвободи 

БО Благодійна організація 
ВПО Внутрішньо переміщені особи 
ВР Верховна Рада 
ГО Громадська організація 
ЗМІ Засоби масової інформації 
МН Місця несвободи 
НУО Неурядова організація 
ОГС Організації громадянського суспільства 
ОМС Органи місцевого самоврядування 
СП 
ОП 

Стратегічний план 
Операційний план 

УБТ 
ОТГ 
ПМН 
ЦА 
НПМ 

Україна без тортур 
Об’єднана територіальна громада 
Приватні місця несвободи 
Цільова аудиторія 
Національний превентивний механізм 
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(станом на 01.01.2016 року). І жоден моніторинговий візит НПМ не проводиться 

без громадських моніторів.  

Мережа моніторів-волонтерів – це майже 200 людей різних професій з 

різних міст та населених пунктів України, які пройшли базову спеціальну 

підготовку і постійно підвищують свої професійні знання та навики. У кожній 

області є від двох до семи моніторів.  

За статистикою Департаменту НПМ за чотири роки діяльності проведено 

більше тисячі візитів; громадські монітори пройшли шлях від участі у візитах до 

інституціоналізації професійного середовища, організувавши ГО "Україна без 

тортур". 

Робота мережі моніторів-волонтерів є багатоаспектною: участь у 

моніторингових візитах, написання прес-релізів та формування звітів із 

рекомендаціями; проведення навчання для нових моніторів НПМ та 

спеціалізоване навчання для колег-моніторів; організація візитів; внутрішня 

комунікація та налагодження ефективної взаємодії у спільноті; розвиток мережі 

моніторів; участь в інформаційних заходах; експертна участь у реформуванні 

державних структур та органів.  

Українська модель НПМ передбачає партнерство з органами державної 

влади та горизонтальні взаємини у мережі моніторів-волонтерів. Це дає змогу 

формувати вищий рівень довіри та ефективно змінювати стандарти дотримання 

прав людини у місцях несвободи. 

На даний час Україна знаходиться у складних умовах свого історичного 

розвитку. Розпочатому після революції Гідності процесу демократичних 

перетворень в країні стала на заваді з одного боку збройна агресія Російської 

Федерації, а з другого – соціально-економічна криза і тотальна корупція в 

державі. 

 

1. ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ГО «УКРАЇНА БЕЗ ТОРТУР» 

21.07.2006 - Україна ратифікувала Факультативний протокол до Конвенції проти 

катувань та інших жорстоких нелюдських або таких, що принижують гідність, 

видів поводження та покарань. 

2012 

04.2012 – Обрано нового Омбудсмана Лутковську Валерію Володимирівну. Один 

з пріоритетів її діяльності – створення національного превентивного механізму.  
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25.05.2012 – У новій структурі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини утворено Департамент з питань реалізації 

національного превентивного механізму.  

Створено Експертну раду з питань реалізації НПМ при Представникові 

Уповноваженого ВРУ з прав людини. 

Лютий – Базовий тренінг для моніторів (Львів). 

06.05.2012 – Перші монітори отримали Доручення Уповноваженого ВРУ з прав 

людини. 

13.05.2012 – Перший візит НПМ. 

09.08.2012 – Внесено до Верховної Ради України проект Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини” щодо національного превентивного механізму” 

02.10.2012 - Закон був прийнятий Верховною Радою України  

Жовтень – Базовий тренінг (Алушта, Судак, Харків) 

04.11.2012 – Набрав чинності Закон України “Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини” зі змінами. 

2013 

Монітори отримали доручення Уповноваженого ВРУ з прав людини для участі у 

моніторингових візитах. 

Базові тренінги для моніторів НПМ (ХІСІ). 

Призначено регіональних координаторів взаємодії з громадськістю (Рівненська, 

Луганська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Запоріжська області). 

Департамент проводить спеціалізовані тренінги для моніторів 

2014 

04.2014 – Призначено регіональних координаторів взаємодії з громадськістю 

(Тернопільсьй та інших областях). 

12.2014 – Форум НПМ (Київ). Озвучено питання про самоорганізацію моніторів. 

Громадські монітори: Волік В., Гатіятуллін О., Гоменюк М., Яковенко В. 

сформували ініціативну групу моніторів.  

2015 

У місцях несвободи знають про НПМ 
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15.01.2015 – Зустріч ініціативної групи моніторів з представником БФ 

Відродження. Планування діяльності, розподіл кластерів. 

14.04.2015 – Кластерна зустріч моніторів західного кластеру (Львів). 

04.2015 – Кластерна зустріч моніторів південного кластеру (Миколаїв). 

04.2015 – Кластерна зустріч  моніторів східного кластеру (Полтава). 

05.2015 – Кластерна зустріч  моніторів центрального кластеру (Київ). 

05.2015 – Громадські монітори Волік В. та Гоменюк М. включені у склад 

Експертної раду з питань реалізації НПМ при Представникові Уповноваженого 

ВРУ з прав людини. 

05.2015 – У Секретаріаті Уповноваженого прийнято рішення про моніторингові 

візити НПМ за участю Регіональних представників та/або Регіональних 

координаторів та моніторів.  

Новий формат зустрічей кластерні навчання + візити 

Моніторингові візити у заклади зони АТО. 

06.2015 – Обговорення інституціоналізації спільноти моніторів ініціативною 

групою моніторів (Чернігів). 

07.2015 – Форум моніторів НПМ (Вінниця). Озвучено ідею формування 

організації моніторів. Розпочато інституційний процес спільноти моніторів. 

11.2015 – стратегічна сесія з формування назви громадської організації моніторів 

НПМ - «Україна без тортур».  

Проведено анкетування серед громадських моніторів та визначено теми 

тренінгів на 2016 рік.  

Експерти-монітори почали проводити базові тренінги.  

30.11-02.12.2015 – Веєрні візити моніторів західного кластеру (Чернівці). 

12.2016 - Веєрні візит моніторів південного кластеру (Кривий Ріг). 

2016 

01.2016 – Робоча зустріч Олександра Гатіятулліна з Валерією Лутковською  з 

приводу створення громадської організації моніторів НПМ. 

Звільнився керівник Департаменту з реалізації НПМ Юрій Бєлоусов. 

02.2016 – МФ «Відродження» підтримав розвиток мережі моніторів НПМ. 

Проведено установчі збори громадських моніторів для створення організації. 

Обрано членів правління майбутньої організації. 
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03-05.2016 – Збір пропозицій до статуту організації. 

06.2016 – Сформовано статут організації. 

02-12.2016 – Організовано спеціалізовані та тренінги з візитами для моніторів. 

24-28.03.2016 - Базовий тренінг з підготовки моніторів НПМ, за участю зовнішніх 

експертів, фахівців департаменту та моніторів НПМ (ГО МАРТ, Чернігів). 

19-23.07.2016 – Базовий тренінг з підготовки моніторів НПМ, за участю зовнішніх 

експертів, фахівців департаменту та моніторів НПМ (ГО ЦІПЛ, Чернігів).  

08.2016 – Реєстрація громадської організації «Моніторів національного 

превентивного механізму «Україна без тортур»». 

10.08.2016 – Створено ГО «Моніторів національного превентивного механізму 

«Україна без тортур»».  

09.2016 – для громадської організації «Моніторів національного превентивного 

механізму «Україна без тортур»» отримано рішення про неприбутковість. 

09.2016 – Перерозподілено кластери з чотирьох на п’ять.  

10.2016 – У співпраці з партнерами (УМДПЛ, Експертний центр прав людини та 

ін.) подано заявку на участь у міжнародних заходах. 

09.2016 – Форум моніторів НПМ (Чернігів). 

20-21.10 – Презентація діяльності мережі моніторів на міжнародній конференції 

«Посилення правової спроможності громад» (Харків). 

11.2016 – Підготовка проекту інституційної підтримки ГО «Моніторів НПМ 

«Україна без тортур»».  

05-06.12.2016 – Стратегічна сесія ГО «Моніторів національного превентивного 

механізму «Україна без тортур»» (Львів). 

2017 

28-29.01.2017 – Робоча зустріч правління ГО «Моніторів НПМ «Україна без 

тортур»» (Київ). 

30.01.2017 – Засідання членів правління ГО «Моніторів НПМ «Україна без 

тортур»» (Київ). 

01.02.2017 – Відкрито офіс ГО «Моніторів національного превентивного 

механізму «Україна без тортур»» (Київ). 
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2. МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 Стратегічний план розвитку ГО «Україна без тортур» на 2020-2023 рр.. є 

програмним документом, що відображає бачення розвитку організації на даний 

період, ставить стратегічні цілі, закладає принципи їх досягнення та пропонує 

підхід до організації й управління процесом впровадження.  

Мета Стратегічного планування полягає у визначенні найбільш 

перспективних напрямів діяльності організації, що забезпечать її 

конкурентоспроможність та розвиток, а також досягнення визначених 

стратегічних цілей в розрізі місії, захист прав та інтересів цільової аудиторії. 

Складовими Стратегічного плану є визначені цілі, завдання, пріоритети, 

напрями та проєкти, які сприятимуть досягненню основної мети. Стратегічний 

план орієнтується на залучення різних зацікавлених сторін, органів державної 

влади, місцевого самоврядування, населення до вирішення визначених планом 

завдань. 

 
 

Етапи розробки стратегії: 

Етап 1: Підготовка до планування. 

Етап 2: Формування бачення організації та її цінностей. 

Етап 3: Визначення місії. 

Етап 4: Структура та напрями діяльності. 

Етап 5: Аналіз організації та її оточення.  

 Аналіз оточення (можливості та загрози) 

 Аналіз засобів (сильні та слабкі сторони організації).  

Етап 6: Аналіз проблем.  

Етап 7: Вибір стратегічних напрямів.  

Етап 8: Створення оперативних планів дій. 

Етап 9: Аналіз ризиків та шляхів їх усунення. 

Етап 10: Оцінка ефективності та моніторинг. 

 На 1-му Етапі була проведена ZOOM-зустріч, на якій відбулося знайомство 

експерта з членами Правління та ключовими членами організації, був 

проведений історичний аналіз ГО, визначені пріоритети та специфіка діяльності 

УБТ. Також обговорили позитивний та негативний досвід, який має організація і 

які уроки можна винести для подальшої діяльності ГО. 
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Завдяки отриманому від ІСАР «Єднання» гранту, спрямованому на 

підвищення організаційного розвитку організації у рамках проекту "Платформа 

розвитку громадянського суспільства", який впроваджується  ІСАР «Єднання» 

завдяки щирій підтримці американського народу,  наданій через Агентство США 

з міжнародного розвитку (USAID), був проведений тренінг зі стратегічного 

планування.  

Навчання активу УБТ пройшло 29-30 жовтня 2020 року. Під час тренінгу 

учасники ознайомилися з засадами стратегічного планування. Були 

відпрацьовані місія та бачення організації, окреслені цінності та головні 

принципи її роботи, цільова аудиторія та головні проблеми, які вона має. 

Провівши SWOT-аналіз, врахувавши всі свої переваги та можливості, визначили 

стратегічні пріоритети на найближчі 4-и роки.  

Була визначена структура та складові Стратегічного плану розвитку, 

відповідальні особи та розроблений календарний план додаткових консультацій 

з написання даного документу. 

У процесі подальшої роботи за консультативній підтримці експерта Сергія 

Чуткого був написаний та доопрацьований стратегічний план розвитку ГО 

«Україна без тортур» на 2020-2023 роки та операційний план на 2021 рік 

У плані передбачається постійне партнерство УБТ з іншими організаціями, 

населенням, підприємцями та органами влади для реалізації комплексної 

програми розвитку.  

ЕФЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

 Налагодження довгострокової співпраці між соціально-економічними 
середовищами, 

 Упорядкування поглядів на майбутнє членами організації, 

 Мінімізація ризиків від не перспективних напрямів діяльності, 

 Більш ефективне використання наявних ресурсів (людських, фінансових, 
технічних, тощо), 

 Збільшення можливостей здобуття зовнішніх інвесторів, 

 Зростання зацікавленості та активності ЦА у заходах на користь 
бенефіціарів, 

 Професіоналізація управління організацією,  

 Популяризація громадської організації через різні ефекти діяльності у 
процесі стратегічного планування. 

І, нарешті, Стратегічний план дасть можливість узгодити розвиток організації зі 
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змінами, що відбуваються в зовнішньому оточенні для гнучкого реагування на 
потреби у суспільстві. 

 

3. МІСІЯ, ВІЗІЯ ТА ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Місія – найвища мета, яку прагне досягти організація.  

Місія розглядається як сформульоване твердження відносно того, для чого або з 
якої причини існує організація, тобто місія розуміється як твердження, що 
розкриває сенс існування організації, в якому виявляється відмінність даної 
організації від їй подібних. 

 

 

 

 

 

Візія/Стратегічне бачення – це спільне, погоджене на основі консенсусу, 

бачення того, як організація та цільова аудиторія (бенефіціари) мають виглядати 

у майбутньому. Стратегічне бачення є вступом до стратегічного плану, позицією, 

з якої члени організації починають створення плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викорінення в Україні 
катувань та жорстокого 

поводження у місцях 

несвободи  
 

Україна – держава, в якій у місцях несвободи відсутні 
катування та жорстоке поводження, не порушуються права 
людини, а особи які утримуються або перебувають в місцях 

несвободи та їх персонал мають високий рівень правової 
культури і нульову толерантність до катувань. 

Працює розгалужена мережа громадських моніторів 
національного превентивного механізму, яка без 

обмеження, системно відвідує всі місця несвободи, сприяє 
змінам та покращенню умов перебування в них, 

використовуючи найкращі світові практики та стандарти і 
разом з партнерськими організаціями здійснює право-

захисну діяльність.  
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ЗАГАЛЬНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГО «УКРАЇНА БЕЗ ТОРТУР» 

ґрунтується на наступних твердженнях: 

 Загально визнана в Україні та світі організація, яка стабільно розвивається, 

 УБТ професійно виконує свою місію через реалізацію проєктів та програм, 

 Залучає ресурси для своєї статутної діяльності з різних джерел, 

 Має чітку структуру управління та комунікацію Центр-Регіони, 

 Здійснює аналітичну діяльність, 

 Має згуртовану команду однодумців та волонтерів на міжнародному, 

національному та регіональних рівнях, 

 Володіє високим рівнем довіри у суспільстві, 

 Має налагоджені партнерські взаємовідносини з владою на всіх рівнях, 

організаціями громадянського суспільства, ЗМІ, донорськими 

організаціями. 
 Ефективно впливає на формування політик та практик з дотримання прав 

людини в місцях несвободи. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Людина 

2. Верховенство права  

3. Професіоналізм 

4. Нетерпимість до катувань 

5. Прозорість 

6. Командний дух 
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ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

 Організація є вільною та політично незалежною, діє виключно в рамках 

Закону.  

 Організація усвідомлює, що її діяльність впливає на те, як громади та 

органи влади сприймають громадський сектор і несе відповідальність за 

довіру з їхнього боку.  

 Поважає права людини, визнає моральні цінності, релігії, звичаї, 

традиції та культуру спільнот, у яких працює.  

 Організація є чесною та відповідальною у співпраці з донорами, 

співробітниками, партнерами, державою та суспільством.  

 В організації створені умови, що виключають конфлікт інтересів та 

запобігають корупції. 

 Організація відкрита по відношенню до самої себе та суспільства.  

 Організація забезпечує якість своїх послуг. 

 Організація є динамічною та має сталий розвиток. 

 

4. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВИХ ГРУП УБТ 
 
 

Цільова 

аудиторія 
Бажана ситуація Існуюча ситуація Проблема 

Шляхи вирішення 

Особи в місцях 

несвободи та 

представники 

ключових груп 

населення 

Відсутність порушень 

прав та свобод людини 

Наявні епізодичні 

та системні 

порушення прав та 

свобод людини 

- Низький рівень 

правової культури, 

- Відсутність 

системного 

правопросвітництва,  

- Наявність колізій та 

прогалин у 

законодавстві, 

- Неналежне 

фінансування, 

 

- Правопросвітницьк

а робота в МН, 

- Постійний 

моніторинг, 

- Адвокація 

Керівний склад 

вищих органів 

державної 

влади, ОМС, 

ОТГ та місць 

несвободи 

- Внесені відповідні 

зміни до законодавства 

з урахуванням 

міжнародних 

стандартів, що 

унеможливлюють 

катування та інші 

- Наявні правові 

колізії, що 

уможливлюють 

катування та інші 

порушення прав 

людини 

- Не пріоритетність 

вирішення проблем 

протидії та 

попередження 

катувань і 

порушення інших 

прав людини  

- Прослідковування 

динаміки 

позитивних змін як 

оцінки роботи з 

метою підвищення 

мотивації на 

досягнення 

кращого 

результату. 
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порушення прав 

людини, 

- Відсутність правових 

колізій, 

- Усталена співпраця та 

комунікація у сфері 

попередження катувань 

та порушення інших 

прав людини 

 

- Відсутня 

систематична 

комунікація у 

сфері 

попередження 

катувань та 

порушення інших 

прав людини 

- не розуміння 

керівництвом 

проблем місць 

несвободи,  

- відсутність 

зацікавленості у 

їхньому вирішенні 

- Інформаційно-

просвітницька 

робота, 

- Збір та 

узагальнення 

аналітичної 

інформації щодо 

внесення змін у 

законодавство, 

- Постійний 

моніторинг, 

- Адвокація 

 

 Адміністрація 

та персонал 

місць несвободи  

- Високий рівень 

правової культури 

персонала  

- Систематична робота 

щодо недопущення 

професійної 

деформації, 

- розуміння проблем та 

недопущення порушень 

прав людини,  

- зниження рівня стресу 

робітників 

- низький рівень 

правової 

культури,  

- високий рівень 

стресу  

- високий рівень 

стресу та 

відсутність 

психологів для 

співробітників  

- відсутність обміну  

позитивним 

досвідом,  

- Відсутність системи 

правопросвітницько

ї роботи 

 

1) Підвищити 

рівень кваліфікації 

та правової 

обізнаності 

адміністрації і 

персоналу МН 

2) Допомогти 

долати стрес 

співробітникам (+ 

є ресурс 

психологів, 

розроблені 4 

різних рівнів 

програм) 

3) Забезпечення 

обміну досвідом 

Місцеве 

самоврядування 

та ОТГ 

Сприяння у вирішенні 

проблем у МН, постійна 

співпраця з моніторами 

та профільними ГО  

Низький рівень 

поінформованості 

щодо 

проблематики МН 

та недостатній 

рівень 

фінансування  

- Відсутність якісної 

комунікації з 

представниками 

моніторингової 

спільноти та низька 

поінформованість 

щодо наявних 

проблем з 

порушення прав 

людини у МН в 

регіоні 

- Медійний супровід 

діяльності УБТ,  

- Публічна адвокація  

та налагодження 

системи обміну 

регіональним 

позитивним 

досвідом 

- Інформування 

громади щодо 

наявних проблем у 

МН та підвищення 

мотивації і 

формування 

активної 

громадянської 

позиція щодо 

недопущення 

катувань 

Здобувачі вищої 

освіти та 

викладацький 

склад 

навчальних 

закладів 

Систематичне 

проведення 

інформаційно-

просвітницьких заходів 

представниками 

моніторингової 

спільноти 

Здобувачі вищої 

освіти та 

викладацький 

склад навчальних 

закладів не 

поінформований 

щодо діяльності 

моніторів та не 

- Відсутність якісної 

комунікації у ВНЗ з 

представниками 

моніторингової 

спільноти 

 

- Проведення 

спільних круглих 

столів та інших 

просвітницьких 

заходів. 

- Взаємодія при 

визначенні 

пріоритетів 
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проводяться 

спільні заходи та 

навчання. 

наукових 

досліджень  

- Залучення 

студентської 

молоді у якості 

волонтерів УБТ 
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5. НАПРЯМИ  ТА ГЕОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Проведення навчання моніторів НПМ: базове/спеціалізоване. 
2. Надання навчальних та консультативних послуг. 
3. Розробка навчальних планів, методик та програм викладання прав людини 

для різноманітних соціальних і фахових груп. 
4. Проведення аналітичних досліджень. 
5. Проведення кампаній громадянського представництва. 
6. Проведення адвокаційних заходів після моніторингових візитів НПМ. 
7. Створення просвітницьких матеріалів про права людини для масового 

споживача і спеціального призначення. 
 

 

 

Географія діяльності організації 

З 2014 року організація  взяла на себе відповідальність за розбудову 

мережі моніторів НПМ з числа громадських активістів як ініціативна група, а 

потім з 2017 року як Організація розвиває громадську складову НПМ та має 

потужних експертів, які не лише обізнані зі стандартами поводження, утримання 

людей у місцях несвободи, але й спроможні лобіювати такі необхідні зміни для 

вдосконалення роботи місць несвободи в усіх відомствах та міністерствах, і 

навіть ставати лідерами громадської думки. 

Організація налічує 9 відокремлених підрозділів:  

Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, 

Черкаська, Чернігівська, Рівненська та Івано-Франківська області. Також існує дві 

ініціативні групи: у Львівській та Запорізькій областях. 

Своєю діяльністю відокремлені підрозділи охоплюють 175 моніторів НПМ 

та 62 дійсних члена та 57 асоційованих члена Організації. 

6. SWOT – АНАЛІЗ 

Під час стратегічних сесій під керівництвом експерта було проведено аналіз 

внутрішніх та зовнішніх чинників. Учасники обговорили сильні та слабкі сторони 

організації, а також можливості та загрози щодо кожного з критичних питань 

окремо. За призначенням, SWOT-аналіз є «інструментом» для підготовки 
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реалістичних планів дій, в яких разом із середньостроковими стратегічними 

цілями, визначаються короткострокові оперативні цілі - проєкти.  

Здійснення цих проєктів повинно, з одного боку, усунути слабкі сторони УБТ 

з одночасним посиленням її сильних сторін, а з іншого – повною мірою 

скористатися сприятливими можливостями, які виникають завдяки дії зовнішніх 

сил, уникаючи загроз.  

SWOT 

РЕСУРСИ ГО:  
S – Strengths –        Сильні сторони, переваги  
W – Weaknesses -  Вади, слабкі сторони  
 
OTOЧЕННЯ ГО:  
O – Opportunities –  Шанси, можливості   
T – Threats –              Труднощі, загрози  

 

Проведення PEST- аналізу: 

POLITICAL – Політичні    

ECONOMIC – Економічні  

SOCIAL – Суспільно-культурні 

TECHNOLOGICAL – Технологічні 
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6.1 АНАЛІЗ ОТОЧЕННЯ 

 
Можливості/ 

Загрози 

Чинник, котрий впливає на 

реалізацію цілей організації: 

Що зробити для використання цієї 

можливості/протидії цій загрозі: 

Політичні (правові) чинники: 

 Можливості 

Закон  України «Про громадські 
об’єднання» 

Можливість проводити статутну діяльність 
без податків; 
Залучення волонтерів; 
Взаємодія з  державними службами 

Заключений меморандум із 
Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини та складений 
спільний план реалізації заходів 

Систематична робота в регіонах 

Можливість проводити 
господарську діяльність 

Проведення моніторингу як соц. послуги. 
Надання послуг представниками 
організації як експертів у своєму колі 
питань 

НПМ – незалежний орган 
Масштабування, залучення нових 
моніторів, створення самостійно діючих 
регіональних груп НПМ 

Реформа державних органів влади Співпраця та навчання держслужбовців 

 Часті зміни Омбудсмена 

Налагодження комунікації. 

Вийти на експертний рівень на 
національному (+ на міжнародному) рівні. 

Загрози 

Карантин. Обмеження візитів. 

Переводити активності в онлайн формат.   
Он–лайн зустрічі, он-лайн конференції, 

спілкування у соц. мережах та телефоном 

Нестабільність політичного курсу. 
Зберігати політичну, партійну та 
ідеологічну нейтральність 

Зміна місцевої влади, 
невизначеність 

Налагоджувати комунікацію, спільні 
заходи. 

Зміна місцевої влади, 
невизначеність 

Налагоджувати комунікацію, спільні 
заходи. 

Можливості 

  

Наявність спроможного бізнесу 
Зацікавити у співпраці (мотивація 
економічного та соціального зиску та 
кооперація бізнес-влада-ОГС) 

Спрямованість міжнародних 
грантодавців на фінансування 
українських ОГС 

Розробити фандрейзингову стратегію. 
Активна грантова діяльність. 

Економічна криза. Падіння 
економічного росту та погіршення 
матеріального стану населення в 
Україні. 

Орієнтація на міжнародних партнерів та 
донорів. 
Не зосереджуватись лише на тих проєктах, 
котрі потребують значного фінансування. 
Розробляти та реалізовувати 
малобюджетні проєкти. 

Загрози Недостатня соціальна орієнтація 
місцевого бізнесу 

Проведення через ЗМІ інформаційної 
компанії. Проведення круглих столів та 
ярмарок ідей за участі підприємців. 
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Можливості/ 

Загрози 

Чинник, котрий впливає на 

реалізацію цілей організації: 

Що зробити для використання цієї 

можливості/протидії цій загрозі: 

  Недостатнє фінансування з боку 
держави. 

Розробити фандрайзингову стратегію 
залучення коштів з різних джерел. 

Корупція та бюрократизм в органах 
влади. 
Труднощі на містах з втіленням 
планів та заходів. 

Діяти виключно в межах Законів та 
Конституції. 
Звернення у відповідні контролюючи 
органи влади та протидія корупції. 

Корупція та бюрократизм в органах 
влади. 
Труднощі на містах з втіленням 
планів та заходів. 

Діяти виключно в межах Закону та 
Конституції. 
Звернення у відповідні контролюючи 
органи влади та протидії корупції. 

Суспільно-культурні чинники: 

 Можливості 

Хороші стосунки і репутація 
серед громад, органів місцевої 
влади 

Залучення до співпраці. 

Входження членів організації до 
консультативно-дорадчих органів 

Просувати важливість місії та завдань УБТ 
у суспільстві. 

Довіра з боку волонтерів та 
активістів, що працюють у даній 
сфері 

Долучення до організації та спільної 
діяльності. 

Зацікавленість ЗМІ у висвітленні 

даної тематики 
 Розробити ПР-стратегію. Регулярно 
висвітлювати діяльність організації.  

Розвинутий  волонтерських рух у 
суспільстві 

Долучення волонтерів та небайдужих 
громадян до співпраці. 

Нерозуміння населенням 
важливості викорінення тортур та 
жорстокого поводження у МН 

Проводити просвітницько-виховні заходи 
та проєкти. 

Загрози 

Певна недовіра у суспільстві до 
діяльності ОГС 

Прозорість, чесність,  підзвітність 
Не співпрацювати з ненадійними 
партнерами, фондами, представниками 
влади та особами  із сумлінною історією, 
які дискредитовані та ін. 

Розпорошеність громадських 
організацій, відсутність спільної 
стратегії дій. 

Співпраця з іншими ОГС на основі 
спільного бачення та цінностей.   
Об’єднання зусиль громадського сектору, 
бізнесу та влади. 

Технологічні чинники: 

Можливості Можливості Інтернету 

Застосування програм ZOOM, Viber, Skype, 
ел. пошти та інших. 
Використовувати соціальні мережі для 
реклами діяльності організації, для 
проведення тренінгів та конференцій для 
підвищення професійного рівня і  по 
залученню партнерів та ресурсів.  
Розробка свого сайту. 
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Можливості/ 

Загрози 

Чинник, котрий впливає на 

реалізацію цілей організації: 

Що зробити для використання цієї 

можливості/протидії цій загрозі: 

Обмежені технічні можливості в 
регіонах (в ОТГ, зокрема) 

Знаходити можливі формати співпраці та 
зручні канали комунікації. 

Загрози 

Недостатня цифрова грамотність 
серед працівників державних 
органів 

Простіша комунікація 

Боти, чорний піар, фейкові сторінки, 
кібер-булінг негативний вплив 
конкурентів.  

Проводити свою діяльність без помилок, 
чесно, прозоро. Моніторити та вчасно 
реагувати. 

Відсутність достатнього «живого» 
спілкування 

Частіше зустрічатися зі співробітниками та 
партнерами. 

 
 

6.2 АНАЛІЗ НАЙБЛИЖЧОГО ОТОЧЕННЯ 
 

Конкуренти:  

 

УНДПЛ, Хісі, Експертний центр з прав 
людини 

Союзники/партнери:  

 

Ген. Прокуратура (О. Федорук – тобто 
залежність від людей), ВОЛНА 

Противники: немає Потенційні союзники:  

 

Експертний центр з прав людини, Інсайд, 
ЛГБТ-організації 

 

Потрібно опрацювання стратегії комунікації з конкурентами та потенційними 
союзниками. 

 

6.3 АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ 
 

На цій стадії аналізу було визначено, наскільки організація сильна/слабка 

відносно своєї структури, наданих послуг, ресурсів, технологій тощо. 

Однією з унікальних особливостей ГО «Україна без тортур» є можливість 

поєднання зусиль громадського та державного секторів – робота за моделлю 

«Омбудсмен +». Організація має розгалужену мережу представників майже в 

усіх областях України, що, без сумніву, підвищує довіру до моніторингових 

візитів НПМ як зі сторони осіб, що перебувають в місцях несвободи, так і серед 

персоналу цих закладів.  
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Сильні 
сторони 

                            
Слабкі               

сторони 

Сильна/слабка сторона 
організації: 

Що зробити, щоб зміцнити цю сильну 
сторону / послабити вплив слабкої 

сторони: 

Люди: 

Сильні 
сторони 
 

Зрозуміла та позитивна місія 
організації. 
 

Через ЗМІ та соцмережі просувати важливість, 
актуальність виконання місії організації. 
Залучати до УБТ нових членів та волонтерів,  
мотивуючи їх на спільні дії. 

Вмотивованість команди 
Проводити комплексні навчання для членів 
команди (фандрейзинг, комунікація та ПР, спец. 
тренінги) 

Професіоналізм та 
розгалужена мережа 

Провести комплексне навчання та розподілити 
обов’язки між членами команди. 

Пул експертів з моніторингу 
дотримання прав людини 

Використовувати цю перевагу. 
Експертний рівень. 

Слабкі 

сторони 

Брак часу у членів організації 
для громадської діяльності. 

Зацікавлювати членів організації спільними 
заходами. 
Провести навчання з тайм-менеджменту. 

Професійне вигорання 
співробітників 

Проведення відповідних тренінгів, робота зі 
стресом, психологічна допомога. 

Недостатня кваліфікація 
нових членів 

Проведення систематичного навчання, 
менторінг. 

Плинність персоналу 
Мотивація, підвищення зацікавленості (проф. 
зростання, матер. стимулювання тощо). 

Програми: 

Сильні 
сторони 

Наявність діючих суспільно 
цікавих програм та проєктів 

Розвивати існуючі проєкти 

Досвід роботи по програмам  Продаж послуг організації 

Слабкі 

сторони 
Відсутність чіткої стратегії 
фандрейзингу 

Розробити фандрейзингову стратегії та 
наповнити новими проєктами 

Фінансування: 

 Сильні 
сторони 

Сильна матер.-технічна база Масштабування УБТ 
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Слабкі 

сторони 

Недостатній рівень 
диверсифікації джерел 
фінансування.  

Розробити стратегію та реалізовувати її. 
Акцент на грантах та фінансуванні з боку органів 
влади, бізнесу. 

Відсутність досвіду роботи з 
різними джерелами 
фінансування 

Розвивати нові напрями та проєкти. 

Відсутність резервного фонду Створити резервний фонд та наповнювати його. 

Структура: 

Сильні 

сторони 
Статус організації та 
пріоритетність місії. 

Активно працювати з донорами та органами 
місцевої влади. 

 Наявність постійної робочої 
групи. 

Провести комплексне навчання по наміченим 
напрямам та проводити систематичну роботу. 

Слабкі 

сторони 

Розгалужена мережа, слабка 
комунікація Центр. офіс - 
регіони 

Розробити внутрішню комунікацію, правила та 
процедури. 

Відсутність розробленої 
структурної схеми УБТ 

Розробити оргонограму УБТ та донести до 
співробітників 

Відсутність портфоліо послуг 
організації 

Створити портфоліо послуг організації та 
популяризувати можливості УБТ 

 
 
 

7. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ 

Місія УБТ:  

Викорінення в Україні катувань та жорстокого поводження у 

місцях несвободи 

Для досягнення цієї соціально-важливої мети організація бачить необхідним 

вирішення наступних 4-х стратегічних цілей: 

 

Стратегічна мета 1: Покращення умов перебування людей у місцях 

несвободи та зменшення випадківи катувань і жорстокого поводження 

(втручання з метою покращення). 
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1) Системний моніторинг МН та вивчення проблем (фіксація порушень 

та аналіз) 

2) Адвокація 

3) Підвищення правової культури та обізнаності тих, хто перебуває у МН, 

включаючи адміністрацію та персонал 

4) Співпраця з профільними вищими навчальними закладами 

5) Покращення психологічного клімату у МН 

6) Покращення ситуації вразливих категорій (інваліди, особи у 

геріатричних закладах, ЛГБТ+ тощо) 

 

Стратегічна мета 2: Підвищення ефективності моніторів НПМ 

1) Мобілізація нових моніторів та залучення до організації 

2) Проведення базового навчання та менторинг 

3) Проведення спеціалізованих тренінгів для діючих моторів (в тому числі 

по профілактиці проф. вигорання та стресу) 

 

Стратегічна мета 3: Розбудова спроможності УБТ 

1) Організаційний розвиток 

2) Посилення інституційної спроможності  

3) Розробка і реалізація комунікаційної та ПР-стратегії 

4) Посилення фінансової спроможності (Фандрейзинг та грантова 

діяльність) 

5) Розширення діяльності в Україні та вихід на міжнародний рівень 

Стратегічна мета 4: Посилення взаємодії з ОТГ 

1) Інформування громади щодо проблем у МН та формування 

прихильності керівництва та населення 

2) Правова просвіта 

3) Співпраця з ОМС, бізнесом, ВНЗ та держ. структурами в ОТГ 

(меморандуми, спільні заходи: круглі столи, наради, навчання тощо) 

4) Робота з приватними МН 

5) Співпраця з іншими ОГС в громаді 
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8. СТРУКТУРА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСІЯ 
Викорінення в Україні катувань 

та жорстокого поводження у 
місцях несвободи 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 

 1 

Покращення умов 
перебування людей у 
місцях несвободи та 
зменшення випадків 

катувань і жорстокого 
поводження 

2 
Підвищення 
ефективності 

моніторів НПМ 

3 
Розбудова 

спроможності 
УБТ 

 

4 
Посилення 
взаємодії з 

ОТГ 

ОПЕРАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ 

1) Системний 

моніторинг МН та 

вивчення проблем 

(фіксація порушень 

та аналіз) 

2) Адвокація 

3) Підвищення 

правової культури та 

обізнаності тих, хто 

перебуває у МН, 

включаючи 

адміністрацію та 

персонал 

4) Співпраця з 

профільними 

вищими 

навчальними 

закладами 

5) Покращення 

психологічного 

клімату у МН 

6) Вразливі категорії 

(інваліди, геріатричні 

заклади, лгбт тощо) 

1) Мобілізація 

нових моніторів 

та залучення до 

організації 

2) Проведення 

базового 

навчання та 

менторинг 

3) Проведення 

спеціалізованих 

тренінгів для 

діючих моторів 

4) Профілактика 

проф. 

вигорання та 

стресу 

5) Комунікація та 
обмін досвідом 
різних регіонів 

1) Оргрозвиток 

2) Посилення 

інституційної 

спроможності  

3) Розробка і 

реалізація 

комунікаційної 

та ПР-стратегії 

4) Посилення 

фінансової 

спроможності 

(Фандрейзинг та 

грантова 

діяльність) 

5) Розширення 

діяльності в 

Україні та вихід 

на міжнародний 

рівень 

 

1) Інформування 

громади щодо 

проблем у МН та 

формування 

прихильності 

керівництва ОТГ 

та населення 

2) Правова просвіта 

3) Співпраця з ОМС, 

бізнесом, ВНЗ та 

держ. 

структурами в 

ОТГ 

(меморандуми, 

спільні заходи: 

круглі столи, 

наради, навчання 

тощо) 

4) Робота з 

приватними МН 

5) Співпраця з 

іншими ОГС в 

громаді 
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9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ 

  
 В процесі стратегічного планування УБТ визначила основні джерела 
фінансування організації на період виконання даного стратегічного плану. 

 
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ АСОЦІАЦІЇ: 

 Міжнародні донорські організації; 

 Місцевий бізнес; 

 Партнерство з органами влади та іншими організаціями; 

 Благодійні внески та пожертви громадян; 

 Благодійні заходи та акції. 
 

 Організація потребує проведення навчання з фандрейзингу та розробки 
відповідної стратегії у межах загальної стратегії організації. 
 

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

На рівні організації: 

- організація набуде нового рівня інституційного розвитку. 

- робота організації стане системною 

- команда консолідується 

- будуть залучені нові члени  

- УБТ вийде на новий рівень фінансової незалежності 

- набуде фінансової спроможності 

- навчиться працювати з потужними грантодавцями  

- стане лідером в Україні серед організацій даного профілю діяльності. 

На рівні громад: 

- системна робота з ОТГ; 

- збільшиться активність громадян у допомозі проведення діяльності;  

- будуть відпрацьовані механізми міжсекторного партнерства між владою, 

бізнесом та ОГС; 

- підвищиться рівень правової освіти населення. 

На рівні бізнесових кіл: 

- місцеві підприємці набудуть ознак соціальної відповідальності; 

- завдяки запровадженню регулярних заходів, будуть обиратись найбільш 

корисні проєкти для подальшого фінансування. 
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На рівні влади: 

- органи місцевого самоврядування почнуть системно враховувати думку 

громадян при прийнятті суспільно важливих рішень 

- місцева влада отримає можливість шляхом фінансування допомогти 

проведенню заходів щодо покращення ситуації з дотриманням прав 

людини та Закону у МН. 

 
11. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА 

Для ефективного виконання стратегічного плану буде розроблена система 

моніторингу та оцінки. Система моніторингу та оцінки виконання стратегічного 

плану дасть можливість: 

 Визначити проблеми та знаходити правильні рішення; 
 Контролювати виконання  стратегічного плану; 
 Контролювати дотримання виконання операційних планів; 
 Вимірювати прогрес у виконанні запланованої діяльності; 
 Систематично виносити уроки з досвіду діяльності УБТ; 
 Вдосконалити короткострокове та довгострокове планування; 
 Оцінити, як організація виконує стратегічний план; 
 Вдосконалити процес прийняття рішень. 

 
Стратегічний план розвитку буде коригуватися 1 раз на рік.  Оперативні 

плани створюються керівним складом раз на 1 рік, оперативні плани 
менеджерів, координаторів проєктів тощо складаються щоквартально. 
Моніторинг і оцінка виконання планів проводиться в кінці проекту, але 
проміжний контроль проводиться у рамках операційного плану проектів. Отже, 
хід реалізації стратегічного плану буде ретельно моніторитися та уточнюватися з 
огляду на ситуацію.  

Для оцінки якості виконання планів будуть використані показники KPI. 
Протягом реалізації стратегії планується проведення поточного і кінцевого 
оцінювання та постійного моніторингу її виконання. Моніторинг дасть змогу 
здійснювати поточний контроль динаміки змін щодо означених проблем 
протягом терміну втілення плану у життя та своєчасно координувати напрями 
діяльності, використовувати адекватні методи й засоби.  

У ході моніторингу будуть задіяні такі методи та техніки збору та обробки 
інформації: 

- індивідуальні,  групові інтерв’ю; 
- анкетування. 
- опитування, 
- фокус-групи, 
- інтерв’ю, 



26 
 

 

- спостереження, 
- аналіз документів, планів, звітів, бюджетів, фінансових документів, 

протоколів зустрічей, тощо, 
- аналіз документів про виконання заходів, 
- інші методи збору інформації. 
Наприкінці кожного року, під час загальних звітних Зборів, обговорюються 

корективи дій на наступний рік, або повний перегляд стратегічного плану.  
 
Система внутрішньої звітності:  

Проєктні робочі наради проводяться кожним проєктом окремо, згідно 
внутрішнього розпорядку; спільні наради проводяться регулярно (термін та 
частота зборів встановлюються окремо),  щоквартальні та річні доповіді на 
загальних зборах, звіти за програмами. 
 
Розроблені показники, які розподіляються на дві групи: 

- кількісні показники виконання заходів, передбачених стратегією; 
- якісні – оцінюють ефективність задіяних методик.  

 
Заплановано здійснювати три види оцінювання: 

1) попереднє –  для оцінки стартової позиції стратегії:  яким чином її реалізація 
може вплинути на стан цільових груп і покращити загальну ситуацію? 

2) проміжне – з метою оцінити правильність обраних стратегічних та 
операційних цілей та заходів щодо їх реалізації. 

3) завершальне – здійснюватиметься по завершенні реалізації стратегії й тому 
спрямоване на оцінку її довготривалого впливу на стан цільових груп, 
стійкості результатів. 

По завершенні терміну дії стратегічного плану заплановано проведення 

завершальної оцінки стратегії у листопаді 2023 року та написання аналітичного 

звіту за результатами втілення у життя стратегічного плану, а також розробка 

нового стратегічного плану на наступні 3 роки. 
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МАТРИЦЯ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ 
ЧАСОВІ РАМКИ МОНІТОРИНГ І 

ОЦІНКА 

 Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 вартал 4  

Мета 
Завдання/ 

Активності 
Відповідальна 

особа 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 Індикатор 

Вихідний 
рівень 

Стратегічна Ціль 1.  Покращення умов перебування людей у місцях несвободи та зменшення випадків 
катувань і жорстокого поводження 

              

Операційна мета # 1: 
Системний моніторинг МН та 
вивчення проблем (фіксація 
порушень та аналіз) 

Регулярні візити до МН Ключарьов К.  О.               

Проведення кластерних візитів Ключарьов К.  О.               

Проведення по регіонам нарад для керівників закладів за 
результатами кластерних візитів з метою  оперативного та 
публічного надання рекомендацій НПМ 

Ключарьов К.  О.             
  

Інтерв’ювання (структуроване, неструктуроване) людей, які 
перебувають у місцях несвободи та спостереження 

Ключарьов К.  О.             
  

Збір інформації та аналіз законодавства і нормативно-правових 
актів на відповідність міжнародним стандартам 

Ключарьов К.  О.             
  

Розробити/сформувати індекс вимірювання неналежного 
поводження та катувань у МН 

Ключарьов К.  О.               

Впровадження інструменту індексації катувань у МН Ключарьов К.  О.               

Підготовка звітів та надання  рекомендацій керівникам установ МН Ключарьов К.  О.               
 

  

Операційна мета # 2: 
Адвокація 

Виявлення проблем та визначення мети кампаній адвокасі Богданенко А. С.               

Проведення інформаційної кампанії Богданенко А. С.               

Визначення ЦА / «мішені» та здійснення впливу для зміни ситуації, 
законодавства тощо 

Богданенко А. С.               

 Моніторинг змін Богданенко А. С.               
 

  

Операційна мета # 3: 
Підвищення правової 
культури та обізнаності тих, 
хто перебуває у МН, 
включаючи адміністрацію та 
персонал 

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для 
адміністрації та персоналу МН 

Автухов К. А.               

Проведення тренінгових занять для персоналу ПМН (в офлайн / 
онлайн форматах) 

Автухов К. А.               

Моніторинг змін, оцінка та мотивація персоналу МН на кращі 
результати 

Автухов К. А.               

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед осіб, що 
перебувають у МН 

Автухов К. А.               

Обмін досвідом між регіонами/закладами Автухов К. А.               

Впровадження у МН «Знаку якості» від УБТ:  
(Робочі назви: «Порушень ПЛ не виявлено!», «Заклад без 
тортур», «Тут поважають людську гідність!») 
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Операційна мета # 4: 
Співпраця з профільними 
вищими навчальними 
закладами 

Ознайомчі візити та вивчення потреб ВНЗ у навчанні Шумна Л. П.               

Розробка навчальних планів, методик і програм викладання прав 
людини для різних ВНЗ 

Шумна Л. П.               

Розробка та проведення тренінгів, ТоТ, лекцій, вебінарів, 
посібників 

Шумна Л. П.               

Співпраця УБТ з курсами підвищення кваліфікації Шумна Л. П.               

Проведення консультування з методичних питань Шумна Л. П.               

Проходження курсантами практики за участі УБТ Шумна Л. П.               

Залучити курсантів, молодих офіцерів до вирішення проблем 
катування у МН 

Шумна Л. П.               

 

  

Операційна мета # 5: 
Покращення психологічного 
клімату у МН 

Вивчення потреб та узгодження формату втручання з метою 
зниження стресу у МН та запобіганню проф. вигорання працівників 

Яковенко В. С.                

Розробка програм психологічної допомоги різних рівнів та 
напрямів 

Яковенко В. С.               

Проведення тренінгів, консультувань та психологічного супроводу 
у МН з метою  запобіганню проф. вигорання та зменшення стресу 

Яковенко В. С.               

 

  

Операційна мета # 6: 
Покращення ситуації 
вразливих категорій 
(інваліди, особи у 
геріатричних закладах, ЛГБТ+ 
тощо) 

Інтерв’ювання осіб у геріатричних пансіонатах. Проценко Л. П.                

Збір та аналіз інформації щодо кількості людей з інвалідністю в МН 
(по потребам) 

Проценко Л. П.                

Впровадження національних та міжнародних стандартів до 
геріатричних пансіонатів 

Проценко Л. П.                

Співпраця з профільними ОГС (скласти базу організацій, що 
працюють з людьми з інвалідністю та налагодити контакти) 

Проценко Л. П.                

Залучення людей з інвалідністю до моніторингу МН Проценко Л. П.                

Передача кейсів до програм адвокасі Проценко Л. П.                
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МАТРИЦЯ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ 

 
ЧАСОВІ РАМКИ 

МОНІТОРИНГ І 
ОЦІНКА 

 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 вартал 4  

Мета 
Завдання/ 

Активності 
Відповідальна 

особа 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 Індикатор 

Вихідний 
рівень 

Стратегічна Ціль 2.  Підвищення ефективності моніторів НП 
              

Операційна мета # 1: 
Мобілізація нових моніторів 
та залучення до організації 

Оновлення реєстру моніторів НПМ та формування списку 
пріоритетних областей для залучення нових моніторів НПМ. 

Гатіятуллін О. Р.             
  

Інформаційна кампанія щодо потреби розширення діяльності УБТ 
та мобілізації нових моніторів 

Гатіятуллін О. Р.               

Залучення нових членів до УБТ Гатіятуллін О. Р.               
   

Операційна мета # 2: 
Проведення базового 
навчання та менторство 

Проведення базових тренінгів (в тому числі онлайн) для нових 
моніторів НПМ 

Бордюкова О. М.                

Проведення спільно з менторами моніторингових візитів Бордюкова О. М.               

Участь нових моніторів у заходах УБТ Бордюкова О. М.               
   

Операційна мета # 3: 
Проведення спеціалізованих 
тренінгів для діючих моторів 

Аналіз діючих моніторів та виокремлення з них моніторів-
спеціалістів за напрямами моніторингу (НП, МЮ, МОЗ, МОН, 
Мінсоц тощо). 

Бордюкова О. М.               

Проведення спеціалізованих тренінгів для діючих моторів Бордюкова О. М.               

Проведення навчання членів УБТ з моніторингу приватних МН Бордюкова О. М.               

Менторство Бордюкова О. М.               

На платформі «Укр. школа проф. знань у сфері правосуддя» 
отримати консультації щодо порядку впровадження моделі 
параюристів у інших сфері дотримання прав і свобод людини у МН 

Бордюкова О. М.               

Запуск менторства для параюристів в МН Бордюкова О. М.               

Запуск проєкту щодо підготовки параюристів Бордюкова О. М.               

Проведення тренінгів, консультувань та психологічного супроводу 
для членів УБТ з метою  запобіганню проф. вигорання та 
зменшення стресу 

Бордюкова О. М.               
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МАТРИЦЯ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ 

 
ЧАСОВІ РАМКИ 

МОНІТОРИНГ І 
ОЦІНКА 

 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 вартал 4  

Мета 
Завдання/ 

Активності 
Відповідальна 

особа 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 Індикатор 

Вихідний 
рівень 

Стратегічна Ціль 3. Розбудова спроможності УБТ 
              

Операційна мета # 1: 

Організаційний 
розвиток 

Проведення зовнішньої оцінки оргрозвитку УБТ та визначення 
пріоритетів 

Гатіятуллін О. Р.             
  

Проведення навчання за пріоритетними напрямами Бордюкова О. М.               

Визначення потреб регіонів у навчанні Бордюкова О. М.               

Проведення навчання з оргрозвитку регіональних осередків 
організації 

Бордюкова О. М.               

   

Операційна мета # 2: 
Посилення інституційної 
спроможності  

Допомога регіонам у реєстрації регіональних осередків як 
юридичних осіб 

Бордюкова О. М.               

Налагодження зв’язків з державними установами, профільними 
ОГС тощо для підсилення ефективності та впливовості УБТ  

Автухов К.А.                

Проведення спільних заходів Автухов К.А.               
   

Операційна мета # 3: 
Розробка і реалізація 
комунікаційної та ПР-
стратегії 

Провести навчання та розробити комунікаційну стратегію та ПР Богданенко А. С.               

Розробити внутрішню комунікаційну політику (положення, 
правила, процедури) для більш ефективної взаємодії Центрального 
офісу з регіонами та посилення вертикальних і горизонтальних 
зав’язків УБТ 

Богданенко А. С.               

Широка інформаційна кампанія по Україні щодо діяльності УБТ та 
створенню позитивного іміджу у суспільстві 

Богданенко А. С.               

Реалізація комунікаційної стратегії Богданенко А. С.               

Проведення ПР-заходів з метою розширення кола партнерів та 
зацікавлених осіб 

Богданенко А. С.               

   

Операційна мета # 4: 
Посилення фінансової 
спроможності 
(Фандрейзинг та 
грантова діяльність) 

Проведення навчання з фандрейзингу та грантпайтингу для 
робочих груп в регінах 

Автухов К.А.                

Розробка фандрейзингової стратегії організації з урахуванням 
специфіки регіонів 

Автухов К.А.                

Диверсифікація джерел фінансування та посилення самозарадності 
організації шляхом реалізації фандрейзингової стратегії 

Автухов К.А.                
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Формування бази донорів та спонсорів УБТ, зацікавлених сторін Автухов К.А.                

Проведення фандрейзингової кампанії на краудфндинговій 
платформі Patrion 

Автухов К.А.                

Впровадження активної грантової діяльності регіональними 
осередками УБТ 

Автухов К.А.                

   

 

Операційна мета # 5: 
Розширення діяльності в 
Україні та вихід на 
міжнародний рівень 

Реєстрація у міжнародних реєстрах (ЄС, США тощо)   Ключарьов К.  О.               

Проведення стаді турів до успішних регіонів та обмін досвідом з 
метою вивчення і розповсюдження позитивного досвіду по 
території всієї України 

Ключарьов К.  О.               

Проведення конкурсу між регіонами для отримання 
субгрантування 

Ключарьов К.  О.               

Розробка та запуск проєкту щодо надання субгрантів на правовий 
супровід в регіонах 

Ключарьов К.  О.               

Спільна грантова діяльність у складі міжнародних консорціумів Ключарьов К.  О.               
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МАТРИЦЯ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЧАСОВІ РАМКИ 
МОНІТОРИНГ І 

ОЦІНКА 
 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 вартал 4  

Мета 
Завдання/ 

Активності 
Відповідальна 

особа 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 Індикатор 

Вихідний 
рівень 

Стратегічна Ціль 4. Посилення взаємодії з ОТГ у напрямі забезпечення прав і свобод осіб у МН 
              

Операційна мета # 1: 
Інформування громади 
щодо проблем у МН та 
формування прихильності 
керівництва ОТГ та 
населення 

Проведення інформаційної кампанії на регіональному рівні щодо 
проблематики порушень прав людини та випадків катувань і 
жорстокого поводження у МН для розуміння важливості 
впровадження позитивних змін в ОТГ щодо дотримання 
законодавства у МН  

Ключарьов К.  О.             

  

Пошук партнерів та зацікавлених осіб в ОТГ та домовленість щодо 
співпраці (меморандуми) 

Ключарьов К.  О.               

Сприяння взаємодії юр. клінік з ОТГ Ключарьов К.  О.               

Медійний супровід та публічна адвокація у сфері МН Ключарьов К.  О.               
   

Операційна мета # 2: 
Правова просвіта 

Вивчення потреб ОТГ у правовій просвіті та визначення пріоритетів Гатіятуллін О. Р.               

Проведення тренінгів, семінарів, лекцій для всіх зацікавлених 
сторін в громаді (в офлайн / онлайн форматах) 

Гатіятуллін О. Р.               

Підготовка та проведення курсу правової освіти для шкіл Гатіятуллін О. Р.               
   

Операційна мета # 3: 
Співпраця з ОМС, 
бізнесом, ВНЗ та держ. 
структурами в ОТГ 
(меморандуми, спільні 
заходи: круглі столи, 
наради, навчання тощо) 

Обрання пілотного закладу/дів в ОТГ для системних 
моніторингових візитів і відстеження виконання рекомендацій 
персоналом 

Гатіятуллін О. Р.               

Впровадження інноваційних правозахисних механізмів для 
забезпечення прав і свобод в ПЗ в ОТГ 

Гатіятуллін О. Р.               

Запровадження якісних соціальних послуг в місцях несвободи. Гатіятуллін О. Р.               

Проведення спільних нарад в ОТГ за результатами моніторингу МН Гатіятуллін О. Р.               

Проведення лекцій через ЦПКДС Гатіятуллін О. Р.               
   

Операційна мета # 4: 
Робота з приватними МН 

Розробити мапу приватних МН по регіонах Шеремет Ю. І.               

Моніторинг ПМН (рейтинг, популяризація) Шеремет Ю. І.               

Створити прайс-лист по закладах Шеремет Ю. І.               

Проведення тренінгових занять для персоналу ПМН (онлайн / 
офлайн) 

Шеремет Ю. І.               

Знайти донора для роботи з ПМН та реалізувати проєкт Шеремет Ю. І.               
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Операційна мета # 5: 
Співпраця з іншими ОГС в 
громаді 

Складання мапи профільних організацій, що працюють в ОТГ, по 
регіонах 

Шеремет Ю. І.               

Забезпечення ефективної комунікації з ними (підписання 
договорів, меморандумів) 

Шеремет Ю. І.               

Участь у спільних грантових проєктах разом з іншими ОГС Шеремет Ю. І.               
   


