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ГРОМАДСЬКІ ЦЕНТРИ ПРАВОСУДДЯ ТА  

ГРОМАДСЬКІ РАДНИКИ: 

ПРОТИДІЯ КОНФЛІКТАМ У 

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 
 

Такі нові інститути суспільного життя як громадські центри 

правосуддя та громадські радники лише починають поширюватися в 
Україні, але вже позиціонуються як один з дієвих механізмів 

підтримки та розбудови територіальних громад. Серед проблем, які 
постають перед територіальними громадами, важливе місце посідають 

питання недопущення та врегулювання конфліктів, спорів, що 

виникають в межах громади. Вирішити таку проблему своєчасно, не 
допустити загострення конфлікту, не доводити ситуацію до втручання  
з боку правоохоронних органів тепер можна шляхом звернення до 
громадських центрів правосуддя або шляхом залучення до діалогу зі 

сторонами конфлікту громадських радників.  
Так, наприклад, організатори Першого громадського центру 

правосуддя на Харківщині, який було відкрито у січні 2018 року в місті 

Чугуєві, визначили чотири блоки його діяльності: безоплатна правова 

допомога; альтернативне вирішення спорів; психологічна підтримка 

громадян та вирішення проблем громади. Останній блок безпосередньо 

спрямовано на взаємодію з територіальними громадами за наступними 

напрямами [1]: консультації стосовно адміністративних послуг, що 

надають ЦНАП; допомога громадянам в спілкуванні з органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо вирішення проблем 

громади; діалогові майданчики за участю представників поліції, суду, 

органів місцевого самоврядування, органів 
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виконавчої влади для спільного вирішення проблем громади; програми 

для соціалізації осіб, які відбули покарання, наркозалежних, 
проблемних підлітків та молоді; аналіз проблем громад, рекомендації 

до їх вирішення.  
Крім того, в рамках другого із заявлених блоків − «Альтернативне 

вирішення спорів» − передбачається «підтримка діалогу на рівні 

громад з метою вирішення місцевих конфліктів та спорів». Зазначимо, 

що фахівці, які на практиці організовують роботу в громадському 
центрі правосуддя, розрізняють вирішення проблем громади та 

вирішення місцевих конфліктів та спорів на рівні громади. Окремий 

блок щодо вирішення проблем громади покликаний не просто 

унеможливлювати конфлікт, а вибудовувати взаємодію територіальної 
громади з суб’єктами публічно-правових відносин в особі 

представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

поліції, суду тощо. В рамках цього ж блоку передбачено і аналітично-
рекомендаційний напрям взаємодії з територіальною громадою, що 

підкреслює стратегічний характер такої взаємодії, яка забезпечується 

діяльністю громадських центрів правосуддя. Виходячи з того, що 

основна кількість проблем територіальних громад пов’язана з 
реальними або гіпотетичними конфліктами як на зовнішньому, так і на 

внутрішньому контурі їх життя, то рекомендації громадських центрів 

правосуддя набувають надзвичайно важливого значення.  
Крім громадських центрів правосуддя суттєву допомогу у 

розвитку безконфліктного середовища у територіальних громадах 
покликані надати і громадські радники. Цей суспільний інститут, як і 

громадські центри правосуддя, розвивається сьогодні в Україні в 

рамках програми «Нове правосуддя», що реалізується Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID) [2]. Громадські радники – це 

особи, які не мають юридичної освіти, але пройшли спеціальне 

навчання, спрямоване на правову допомогу жителям місцевої громади  
у найбільш типових для них питаннях. Громадськими радниками 

можуть бути представники сервісних організацій, місцевої влади, 

студенти юридичних факультетів та загалом представники будь-якої 
професії, у яких є можливість навчатись та бажання допомагати у 

захисті прав та інтересів як громади в цілому, так і її окремих жителів 

[3]. Одним з важливих критеріїв відбору осіб для підготовки їх в якості 
громадських радників є проживання у невеличкій територіальній 

громаді, проблеми та конфлікти жителів якої буде в подальшому 

вирішувати даний радник. У процесі навчання громадських радників 

мирному вирішенню конфліктів приділяється значна увага, це один з 
напрямів підготовки поряд з такими напрямами як: фінансова та 
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комп’ютерна грамотність, безпека громад та протидія корупції. На 

думку фахівців-практиків, що займаються підготовкою громадських 
радників та проводять відповідні опитування, найчастіше громадським 

радника доведеться розв’язувати конфліктні ситуації довкола проблем 
спадкування, сімейних відносин, виплати аліментів, поділу майна, 

соціального захисту тощо. Координатор програми «Права людини та 
правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» Ольга Гальченко 

зазначила, що до кінця 2019 року в Україні буде вже 150 громадських 
радників [3].  

Діяльність громадських центрів правосуддя та громадських 

радників, які, безперечно, презентують нові підходи до формування 
правової свідомості та правової освіти громадян, набуває важливого 

значення і для розбудови територіальних громад, виступаючи дієвим 
механізмом протидії конфліктам.  
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