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Вих. № 12 від 22.02.2021 Ініціативній групі з формування складу експертно- 
громадської ради виконавчого комітету Миколаївської 
міської ради

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства у період з 04.02.2020 по -  04.02.2021 року

1. Назва ІГС: ГО «Учбово-методичний центр захисту'прав людини»
2. Скорочена назва ІГС: НКТС
3. Дані про легалізацію ІГС: Свідоцтво від 03.05.2012 № 934, видане ГУ юстиції у Миколаївській 

області. ЄДРПОУ 38170041 -  виписка з ЄДР ААВ №178588 від 23.05.2012, довідка ГУ статистики А А №574797 
від 23.05.2012. Довідка про взяття на облік платника податків №1098/10/18-254 від 25.05.2012. Повідомлення 
Пенсійного фонду про взяття на облік платника ЄВ №687 від 29.05.2012. Рішення про присвоєння ознаки 
неприбутковості 0032 № 1714024600322 від 26.06.2017.

4. Адреса, контакти (телефони, адреса електронної пошти): 54018, Молодогвардійська, 53-в, кв. 6. 
Миколаїв, Україна. 097-712-62-87, 063-624-74-60, кис1аг.Ьогі$@§таіІ.сот, Нг.абуосасуТгаіпіп§@§гпаіі.сот.

5. Мета та напрями діяльності:
Учбово-методичний центр захисту управ людини НКТС -  недержавна, неприбуткова громадська 

організація, заснована в травні 2012 року. Місія Центру -  сприяння розвитку освіти в галузі прав людини та 
підтримка ініціатив громадян, спрямованих на вирішення соціальних, культурних, освітніх та інших суспільно- 
значущих проблем шляхом застосування новітніх методів збору, обробки та розповсюдження інформації. 
Основні завдання Центру: (і) Просвітницька діяльність та підвищення рівня обізнаності населення про права 
людини. Впровадження новітніх методів громадської освіти. (2) Соціальна анімація, залучення громадян до 
участі в процесах прийняття управлінських рішень на локальному та регіональному рівнях. (3) Моніторинг 
дотримання прав людини і демократичних принципів управління. Збір, аналіз та розповсюдження суспільно- 
корисної інформації з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. (4) Впровадження 
інноваційних цифрових інструментів і технологій для розвитку громад. Відповідно до основних завдань Центр 
НКТС впроваджує наступні програми: (1) Навчаємо успіху. Основна мета програми -  підвищення рівня 
поінформованості населення про права людини та впровадження інноваційних методів неформальної 
громадянської освіти. Програма започаткована у травні 2012. Сторінка програми: ІШр://Ьг- 
асіуосасу.тк.иа/рго£гат5/01-іеас1і зисзезя/. (2) А ктивні дії. Основна мета програми -  підвищення соціальної 
активності населення (соціальна анімація), залучення громадян, насамперед -  молоді, до прийняття 
управлінських рішень на локальному та регіональному рівнях. Програму започатковано у жовтні 2013.
Сторінка програми: Ьпр://Ьг-асІУосасу.тк.иа/рго§гат5/01-іеасір_5исзе5з/. (3) Пильнуй гідність. Основна мета- 
моніторинг дотримання прав людини і демократичних принципів управління. Збір, аналіз та розповсюдження 
суспільно-корисної інформації з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Старт 
програми -  у липні 2014. Сторінка програми: 6ир://Нг-асІУосасу.тк.иа/3-кеер-сіі§пі(у/. (4) Цифровий вплив. 
Основна мета програми - впровадження інноваційних цифрових інструментів і технологій для розвитку громад, 
підвищення рівня взаємодії між громадськими організаціями, комерційними структурами, органами влади та 
засобами масової інформації. Програма стартувала в березні 2018 року. Сторінка програми: Нпр://Ьг- 
асіуосасу.тк.иа/рго§гат5/04-с1і§ііа1_ітрасі/.

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади: відсутній, але 
напрацювання проектів НКТС презентувались на засіданнях Експертно-громадської ради у 2019-2020 роках.
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7. Проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані 
видання тощо:

Протягом останніх 12 місяців Учбово-методичний центр захист управ людини успішно реалізував 4 
соціальні проекти: (1) «Прозорі шкільні бюджети для Миколаєва» з 24.05.2019 по 14.02.2020, за підтримки 
Посольства США в Україні РАЗ 81ІР30019СЖ0147. (2) Громадська кампанія «За чесні шкільні бюджети» з 
19.05.2019 по 15.06.2020, донор - N 00  КЕЗЕГГМІІТІ за підтримки МЗС Чеської Республіки. (3) «Моніторинг 
шкільних бюджетів громадськими префектами» з 01.11.2019 по 31.03.2020, донор - РКММ, субгрант^О  
(Огапі №2019-0758). (4) «Захист прав пенсіонерів та моніторинг бюджетних витрат по СОУЮ-19 громадськими 
префектами у південних областях України», 01.07.2020 -  31.01.2021, за підтримки БО «Мережа 100% життя 
Рівне» (субгрант ЕЕІ від 01.07.2020 №£N1/2020/415-989-17). З 01.07.2020 по 30.04.2021 триває громадська 
кампанія «За чесну медицину» донор - N 00  NЕ$ЕНN^ТI за підтримки МЗС Чеської Республіки.

Діяльність за останні півроку на прикладі одного з останніх проектів):
У період з 1 липня 2020 по 31 січня 2021 року команда Учбово-методичного центр захисту прав людини 

НКТС реалізувала рід заходів заплановані проектом «Захист прав пенсіонерів та моніторинг бюджетних витрат 
по СОУЮ-19 громадськими префектами у південних областях України»:

1. 22.07.2020 в Миколаєві проведено стартову прес-конференцію проекту «Захист прав пенсіонерів та 
моніторинг бюджетних витрат по СОУЮ-19 громадськими префектами у південних областях України». 
Кількість учасників - 17, у т.ч. журналісти, активісти, представники Омбудсмена і Управління охорони 
здоров’я ОДА. За результатами прес-конференції інформацію про проект розповсюдили 10 ЗМІ, у т.ч. -  три 
телеканали (ТРК «Сатурн», «Суспільне» і «Інше-ТБ») і «Українське радіо - Миколаїв 92ЕМ». Охоплення 
цільової аудиторії - близько 600 тис осіб. 1Шр://Ьг-асіуосасу.тк.иа/рсГ-1-тесІ-200722/, 
ЬПр5:/Лу\у\у.ГасеЬоок.сот/еуетз/287575932455199/. Ііирь://рЬоіоь.арр.§оо.§]/ГоТЕМ6М92реКУеЕ!Е6, 
Ьир5://\у\у\у.ґасеЬоок.сот/тес1іа/5ЄІ?уапі(у=НКТС2012&зеі=а,361944899808848,9, Ьирз://уоиІи.Ье/01іи5\у1і6К-У4. 
В липні -  вересні 2020 Центр НКТС провів для активних громадян з Миколаївської, Херсонської та 
Кіровоградської областей цикл тренінгів із застосування сучасних цифрових інструментів для аналізу 
медичних закупівель та захисту прав пацієнтів поважного віку. Дводенні тренінги проведені: в Миколаєві -  29- 
30 липня -  19 учасників; в Херсоні -  19-20 серпня - 17 учасників; у Кропивницькому -  9-10 вересня -  13 
учасників. Інформація про всі тренінги поширювалась у ЗМІ та соціальних мережах. Загальна кількість 
учасників -4 9  осіб. Нпр://Ьг-асІУОсасу.тк.иа/сус1е-Ігаіпіп§5-тесі/,
ІіИр5://\у\у\у.ГасеЬоок.сот/еУЄпІь/661535584446862/, ІШрз://р1юіо5.арр.2.оо.§1/аООпе9Х4і34УОу29, 
1тр$://р1іоіо5.арр.§оо.§І/6іипуОїб6№7ш92і6. Ьпр$://уои(и.Ье/Ес1К0сіІеіОВо, 
Нпр5://р1юіо5.арр.§оо.§1/1\УЇЬуМ£ОсЬу\У5\\''а8,Епр5://уоиіи.Ье/2аОС\уіА6Ва\у, 
кир5://рЬо105.арр.§оо.§І/ЕКЦг7НКсіУЇТОрсНЕ9, Шр5://уоиІи.Ье/Х9сАІ9сіВОВА.

2. В липні на базі офісу Фонду розвитку міста Миколаєва створена громадська юридична приймальня 
для осіб похилого віку, які вважають, що їх права на якісні медичні послуги порушені. За інформацією Фонду, 
станом на 31 січня 2021 року до журналу звернень до громадської приймальні внесено 300 осіб.

3. В липні -  грудні 2020 підготовлено та випущено в ефір на «Українському радіо - Миколаїв 92ЕМ» 
вісім радіопередач, у т.ч. дві - про проект загалом, і шість - на основі реальних історій пенсіонерів, чиї права 
були порушені. В прямому ефірі їх звернення прокоментували запрошені нами фахівці. Передачі вийшли в 
ефір: 27 липня о 12:15; 17 серпня о 12:15; 19 серпня о 17:40; 2 вересня о 17:40, 2 жовтня о 12:15, 24 листопада о 
12:15, 3 грудня о 07:15 і 21 грудня о 07:15. Мовлення здійснювалось: на частоті 92РМ в Миколаєві і південних 
районах Миколаївської області з ретранслятора потужністю 0,5 кВт зі щогли по вул. Веселинівська, 59; на 
частоті 105,9РМ -  в Первомайську і в північній частині Миколаївської області з ретранслятора потужністю 0,1 
кВт зі щогли по Підгороднянському шосе, 13; в діапазоні СХ на частоті 0,549 М Гц- на межі Миколаївської і 
Херсонської областей з ретранслятора в селищі Луч Миколаївської області. Анонси радіопередач 
поширювались у соціальних мережах та у спеціально створених Фейсбук-групах «Правдиве радіо» і «За чесну 
медицину». Охоплення цільової аудиторії - близько 600 тис осіб. ІіПр5://5оипск1ои(І.сот/и5ег-274173646/гаі1о(іеп- 
12-10-га-27-Іірпуа, ЬИр5://уоиІи.Ье/ЬШе.ІоаУ9ЬС>, ЬПр$://зоипс1сІоцсі.сот/и5ег-274173646/баІо§і-19-зегрпуа, 
йир$://зоипсісІои<ісот/и5ег-274173646/сіаІо§і-па-2-Уеге$пуа. ІШр5://тк.5изріІпе.тес1іа/ерІ5осіе/33548, 
1іирь://тк.5иьрі1пе.тес1іа/еріьос1е/34802. ІШрз://тк.зияріїпе.тесііа/ерізоііе/35650. НпрзГ/зоипскІоисІ.сот/ияег-
274173646/ргеГекІі.

4. У листопаді 2020 проведено «круглий стіл» з обговорення результатів аналітичного дослідження і 
напрацювання пропозицій органам влади і медичним установам. ІШрз://уоиІи.Ье/СІЛМВтНе12Е?і=2484, 
їіир$://\у\у\у.ГасеЬоок.сот/тес1іа/5ЄҐ?уапііу=НКТС2012&5еі=а.З842597019107018, Ьпрз://іп5ІіеДу/піко1аеу/2020- 
I 1 -30/57913 І/?ЇЬс1ісі=І\уАК І ЕІ1зІ\УеАрсігтХВ(ЗкЦіуА\УРК2КО25Куі\УВГО0іп§ТІНОЦІІ9і\У98Ь§4еОІ.

5. У грудні 2020 проведено підсумкову прес-конференцію проекту. Ьпр5://уоиІи.Ье/Х.ГСА03хКп50?1=1 
і Ьцр$://уоиІи.Ье/5-8пЗ32. 12<ЗІ?І=2615,Ішр://1іг-ас1уосасу.тк.иа/2020/12/22/22-12-2020/.

6. В січні 2021 видано та розповсюджено брошуру «Громадський моніторинг публічних закупівель по 
СОУЮ-19 медичними закладами Миколаївської. Херсонської та Кіровоградської областей» з результатами 
проведеного аналітичного досдЙ^Ж Йі^т^овідними пропозиціями 
1Шр5://І55ии.сот/1іг[с/с1ос5/Ь^^^^РР^й^^^Ір://Ііг-асІУОсасу.тк.иа/2021 /01 /04/Ьоок/.

директор
З повагою,

*
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Борис Кудар
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