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№ 01 – 12 від 23 грудня 2020 р.   

Чортківському міському Голові Шматьку В. П.  

  

ЗВЕРНЕННЯ  

Шановний Володимире Петровичу,  

 

інформую Вас про те, що ГО «Гельсінська ініціатива-ХХІ» спільно з ЕГО 

«Зелений  Світ» та Кіноклубом медіапросвіти з прав людини Docudays UA «Кіноклуб на 

вулиці Зеленій» розпочинають адвокаційну та інформаційно-просвітницьку кампанію 

"Двері до правосуддя".  

 

Адвокаційна кампанія у рамках проекту в якості основної мети передбачає  

позитивне рішення Чортківської міської ради щодо здійснення поетапної реставрації 

пам’ятки архітектури місцевого значення (у Реєстрі пам'яток за № 72 М) – історичної 

будівлі, у якій знаходиться у даний час Чортківський районний суд Тернопільської 

області та яка перебуває у аварійному стані. Учасники проекту також привертатимуть 

увагу до стану інших пам’яток архітектури на  території Чорткова, а отже у такий спосіб 

проект сприятиме збереженню історико-культурної спадщини міста.  

 

Мета інформаційно-просвітницької кампанії  - сприяти зміцненню в суспільстві 

авторитету правосуддя, усвідомленню принципів верховенства права, поширенню 

правових знань, розв'язанню проблем, що виникають у ході сучасної судової реформи. 

Проектом також передбачено поширення знань про історію органів правосуддя на 

місцевому рівні та про видатних правників міста. Зокрема буде поширено публікації та 

проведено ілюстровані лекції  у бібліотеках та навчальних закладах Чорткова про 

відомих правників початку ХХ століття: Антона Горбачевського, Мілетія Видрака, 

Володимира Електоровича тощо. Буде видано та представлено промоційний наклад 

брошури "Він захищав без меча", присвячену життю та діяльності Антона 

Горбачевського (1856-1944) -  видатного адвоката, правозахисника, громадського та 

державного діяча, теоретика права, видавця, мецената,  політика, дипломата, одного з 

перших правників українського походження, з іменем якого пов'язане виникнення 

перших громадських організацій та політичних партій у м. Чорткові. Повний наклад 

видання плануватиметься до урочистостей з нагоди 500-річчя Чорткова.   

 

Нашими партнерами у кампанії виступатимуть Чортківський та Тернопільський 

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Чортківський районний 

суд Тернопільської області, Територіальне управління державної судової адміністрації у 

Тернопільській області, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека та інші.  

 

Сподіваємось на встановлення партнерських відносин у ході реалізації кампанії з 

Чортківською міською радою.   

1.  Пропоную встановити форму робочих контактів з обговорення питання про 

включення до витрат міського бюджету на 2021 рік коштів для здійснення поетапної 

реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення (у Реєстрі пам'яток за № 72 М) – 

історичної будівлі, у якій знаходиться у даний час Чортківський районний суд.  

 



Про Ваше рішення прошу повідомити  у відповідності до норм ст. 20 закону "Про 

звернення громадян".  

  

З повагою, Олександр Степаненко, голова ГО 

«Гельсінська ініціатива-ХХІ» член Правління 

Української Гельсінської спілки з прав людини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                              


