
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Плану заходів з надання безоплатної правової допомоги 
у 2018 році 

у Києві станом на 31 грудня 2018 року  

  

ЗМІСТ  

  

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами  

  

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад.  

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД.  

[1.3] Децентралізація системи БПД.  

[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 

офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях.   

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 

інформаційних технологій.  

  

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  

 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

 



[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад.  
З метою переорієнтації системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад, Регіональним 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві та київськими місцевими 

центрами проведено ряд заходів, зокрема:  

 
12 січня 2018 року в приміщенні Оболонського центру зайнятості 
фахівці Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, в рамках співпраці з Державною 
службою зайнятості, провели семінар 
для безробітних на тему: «Трудові 
спори». 

19 січня 2018 року та 2 лютого 
2018 року, з метою підвищення 
правової обізнаності киян та надання 

їм правових послуг, спеціалісти Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві проводили 
вуличні інформування про можливість отримання безоплатної правової 
допомоги. 

22 січня 2018 року, до Дня Соборності України, у приміщенні 
Київської обласної державної адміністрації директор Другого 
київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Богдан Кушнір разом з 
працівниками центру провів правові 
консультації для ветеранів АТО та 
вимушених переселенців. 

31 січня 2018 року директор Другого 
київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Богдан Кушнір разом з головним 
спеціалістом відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами Яною 
Пунько провели лекцію "Права дитини. Адміністративна та кримінальна 
відповідальність" для учнів 8 класів СШ № 71 

31 січня 2018 року головний 
спеціаліст відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Другого київського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Владислав Корнієнко разом представником 
товариства «Червоного Хреста» Печерського району Іваном 
Павлишиним та адвокатом Ігорем Ляшенко провели лекцію 
«Роль співпраці соціальних працівників у доступі до правосуддя 
для людей з обмеженими можливостями» для студентів другого 
курсу Таврійського Національного університету імені 

В.І.Вернадського. Крім цього лектори говорили і про відповідальність працівників соціальної служби за 
порушення їхніх повноважень. 

 



8 лютого 2018 року директор Другого київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Богдан 
Кушнір разом зі спеціалістами центру взяли участь у благодійній та 
правопросвітницькій акції «Ми не байдужі, ми можемо допомогти», 
яка відбулася в приміщенні Подільської райдержадміністрації. 

9 лютого 2018 року фахівці 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у місті Києві та Четвертого 
київського місцевого центру провели 
лекцію на тему «Призначення 
аліментів» для слухачів 
«Університету третього віку». 

9 лютого 2018 року фахівці 
Четвертого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з 
працівниками Святошинського районного центру зайнятості провели 
інформаційно-правовий захід для відвідувачів Центру соціальних 
служб Святошинського району міста Києва. 

12 лютого 2018 року, в рамках 
співпраці між Третім київським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та Дарницьким районним 
сектором Київського міського відділу Центрального 
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції України (далі - Сектор 
пробації), начальник відділу представництва Владислав Шкурко та 
начальник відділу правової інформації та консультацій Ніна 
Власенко провели виїзне консультування громадян на базі Сектору 
пробації. Під час консультування громадяни дізналися про 

безоплатну правову допомогу та про основні засади загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», зокрема, спеціалісти розповіли куди потрібно звертатися щоб отримати 
допомогу фахівців. 

12 лютого 2018 року в приміщені Міської спеціалізованої 
бібліотеки «Молода гвардія» директор Другого київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Богдан 
Кушнір разом з головним спеціалістом Владиславом Корнієнко 
провели лекцію «Правові аспекти роботи за кордоном» для студентів 

Київської муніципальної 
академії естрадного та 
циркового мистецтв. 

13 лютого 2018 року в 
рамках загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" представники 
Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги провели лекцію «Права та 
обов’язки неповнолітніх» для восьмикласників СШ №165 у 
приміщенні Міської спеціалізованої бібліотеки «Молода гвардія». 

 

 



15 лютого 2018 року, в Міжнародний день дітей, хворих на рак, 
спеціалісти Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у місті Києві та Другого київського місцевого центру 
відвідали відділення дитячої онкології Національного Інституту раку. 

18 лютого 2018 року 
фахівці Третього київського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги взяли 
участь у консультуванні 
громадян під час святкування масляної, яке відбулося у 
київському парку Партизанської слави, за сприяння Дарницької 
районної в м. Києві державної 
адміністрації. 

19 лютого 2018 року у Навчально-дослідному інституті заочного 
та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ 
(вул. Генерала Карбишева, 3) Першим київським місцевим центром 
була проведена презентація проекту «Я маю право. Також в цей день 

відбулась лекція для студентів. 

26 лютого 2018 року фахівці 
Третього київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги прийняли участь у практичному семінарі “Puzzle-
innovation”, який був організований Київською інженерною гімназією, 
для заступників директорів з виховної роботи закладів освіти 
Дарницького району міста Києва. 

28 лютого 2018 року 
уповноважений представник 

Третього київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Владислав Шкурко разом зі спеціалістами 
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту та Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді взяли участь у засіданні ініціативної 
групи студентів вищих навчальних закладів району, що проходило в 
приміщенні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. 

5 березня 2018 року начальник 
відділу підтримки та розвитку 
інфраструктури Першого київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Микола Богачев і головний 
спеціаліст відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з адвокатами Наталія Суровцова провели виїзне 
консультування громадян на базі Деснянського та Дніпровського 
районного сектору Київського міського відділу Центрального 
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції України. 

2 березня 2018 року в приміщенні Київського міського палацу 
ветеранів Київський міський центр соціальної, трудової та професійної 
реабілітації інвалідів провів літературно-музичний захід «Жінка-Весна». 
Після закінчення концерту співробітники Першого київського місцевого 
центу з надання безоплатної вторинної правової допомоги презентували 
присутнім загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

6 березня 2018 року спеціалісти Першого київського місцевого 
центру з надання БВПД проінформували вчителів та учнів спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови про основні завдання 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

http://pravo.minjust.gov.ua/
http://pravo.minjust.gov.ua/
http://pravo.minjust.gov.ua/


15 березня 2018 року фахівці Першого київського місцевого центру з 
надання БВПД провели лекцію «Домашнє насильство. Запобігання та 
протидія домашньому насильству» для учнів спеціалізованої школи I-III 
ступенів №148 імені Івана Багряного. Спеціалісти центру разом з 
представником Громадської організації «Ла Страда - Україна» Людмилою 
Кормош розповіли учням про види насилля та про права дітей на 
безкоштовну правову допомогу і захист від 
домашнього насилля. 

15 березня 2018 року в Центральній районній 
бібліотеці Шевченківського району міста Києва 
ім. Є. Плужника відбувся правопросвітницький 
захід Головного територіального управління 

юстиції у місті Києві «ПРАВО НА КАВУ», прийди та отримай безкоштовну 
юридичну консультацію провідних адвокатів міста Києва, спеціалістів 
столичної юстиції і чашку кави. В заході взяли участь працівники Першого 
київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

16 березня 2018 року фахівці 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у місті Києві провели зустріч зі 
студентами юридичної клініки «De Jure» навчально-наукового 
інституту №3 Національної академії внутрішніх справ. Під час зустрічі 
студенти першого курсу академії дізналися про систему безоплатної 
правової допомоги. 

16 березня 2018 року начальник 
відділу представництва Третього 
київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Владислав 
Шкурко взяв участь у засіданні Координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання при Дарницькій районній в 

місті Києві державній адміністрації. 

18 березня 2018 року фахівці Другого 
київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Владислав 
Корнієнко та Яна Пунько разом з працівниками 
товариства Червоного Хреста взяли участь в 
соціальному проекті «Благодійна допомога 
малозабезпеченим». 

21 березня 2018 року у бібліотеці №5 
Дніпровського району міста Києва відбувся тренінг «Як 
протистояти насильству в підлітковому середовищі», 

організований ГО "Департамент турбота про місто. Рух «Нитка»" спільно з 
Першим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

22 березня 2018 року фахівці Четвертого 
київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги відвідали Київське вище 
професійне училище будівництва та архітектури. Під час заходу 
студентів навчального закладу проінформували про їх конституційні 
права та гарантії, зокрема, про алгоритм дій під час захисту свого 
права як споживача робіт, товарів та послуг. 



 

23 березня 2018 року фахівці Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві провели 
зустріч зі студентами факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету ім. Бориса Грінченка. Під час зустрічі 
студенти четвертого курсу університету дізналися про систему 
безоплатної правової допомоги, зокрема про її структуру, напрямки 
діяльності та про особливості співпраці центрів з адвокатами, які 

надають безоплатну правову 
допомогу. 

20 березня 2018 року працівник Другого київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Владислав Корнієнко разом з адвокатом Артуром Уваровим 
провели лекцію «Що таке безоплатна правова допомога» для 
студентів третього курсу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 

21 березня 2018 року фахівці 
Четвертого київського місцевого 
центру з надання БВПД 

поспілкувалися зі студентами ДНЗ «Київський центр професійно-
технічної освіти». 

23 березня 2018 року фахівці Четвертого 
київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
відвідали Національний військово-медичний 
клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь». Під час свого візиту 
вони надавали правничу допомогу учасникам антитерористичної операції на 
Сході України. 

26 березня 2018 року фахівці Першого 

київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

провели лекцію-семінар «Насильство у сім’ї. Як 

захистити себе та родину» для мешканців Дніпровського району в 

приміщенні бібліотеки ім. Г. Тютюнника 

27 березня 2018 року з метою розширення 

кола партнерів та налагодження співпраці по 

реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» начальник відділу 

організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу 

Третього київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Надія Гапинець завітала до 

Державного архіву міста Києва. 

28 березня 2018 року співробітники Першого 
київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги продовжили традицію 
проведення правопросвітницьких заходів для 
вихованців Центру реабілітації та соціалізації 

підлітків 15+. Цього разу підлітки слухали лекцію «Булінг: ми проти 
насильства». 



 

29 березня 2018 року фахівці Другого київського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги Владислав 
Корнієнко та Василь Мохненко провели лекцію для студентів 
юридичної клініки «Соціальна справедливість» Київського 
національного економічного університету. 

30 березня 2018 року 
головний спеціаліст відділу 
організаційної роботи, 
юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу Другого київського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Владислав 
Корнієнко провів виїзне консультування громадян в приміщені 
товариства Червоного Хреста України Печерського району міста 

Києва. 

2 квітня 2018 року директор Другого київського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Богдан Кушнір взяв 
участь в розширеній нараді, яка відбулась в Київській обласній 
державній адміністрації та була присвячена питанням виконання 
ініціатив Уповноваженого Президента України з питань реабілітації 
учасників антитерористичної 
операції, які одержали поранення, 
контузію, каліцтво або інше 
захворювання під час участі у 

антитерористичній операції. 

2 квітня 2018 року головний спеціаліст відділу організаційної 
роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу Другого 
київського місцевого центру Владислав Корнієнко взяв участь у 
Великому лекторії «Особливі навички», який проходив у приміщенні 
Київської міської державної адміністрації. 

3 квітня 2018 року співробітники Першого київського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги провели інтерактивну лекцію «Скажемо насильству 
- Стоп» для студентів Київського енергетичного коледжу. 

4 квітня 2018 року начальник відділу представництва 
Третього київського 
місцевого центру з надання 
безоплатної правової 
допомоги Владислав Шкурко 
та головний спеціаліст 
відділу правової інформації та консультацій Олександр Міщенко 
побували на урочистому відкритті виставки-музею «Блокпост пам’яті. 
Дарниця» в приміщенні київської 
гімназії №290, який започаткували 
за підтримки та ініціативи 

громадських активістів та волонтерів. 

6 квітня 2018 року, напередодні Великодніх свят, фахівці 
Першого та Другого київських місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги разом з Головним 
територіальним управлінням юстиції у місті Києві провели виїзне 
консультування в Маріїнському парку. 



11 квітня 2018 року співробітники Першого київського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги разом зі студентами університетського коледжу 
Київського університету ім. Бориса Грінченка долучилися до 
міжнародної символічної акції «Синя стрічка квітня», що 
проводиться у квітні на підтримку дітей, які зазнали домашнього 
насильства. 

11 квітня 2018 року 
начальник відділу представництва Третього київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Владислав 

Шкурко та головний спеціаліст 
відділу правової інформації та 
консультацій Олександр Міщенко 
провели урок-гру для учнів гімназії 
№ 290. 

17 квітня 2018 року Регіональний 
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті 
Києві відвідали учні ЗОШ №1. Екскурсію для школярів провели 
адвокат системи БПД Ігор Свєтлічний та заступник директора 
Регіонального центру з надання БВПД у місті Києві Михайло Харін. 

 

18 квітня 2018 року головний спеціаліст відділу представництва 
Четвертого київського місцевого центру 
Євгенія Турова спільно з членом 
правничої клініки Національного 
університету «Києво-Могилянська 
академія» Артушом Клеменюком 
надавали правову допомогу відвідувачам 
Київського міського центру крові. 

19 квітня 2018 року головний спеціаліст відділу правової 
інформації та консультацій Третього київського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Міщенко 
зустрівся зі студентами першого курсу факультету «Соціології та 
права» Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Під час зустрічі 
студенти дізналися про основні напрямки роботи системи безоплатної 
вторинної правової допомоги та про суб’єктів, які мають право на 
отримання безоплатних адвокатських послуг. 

19 квітня 2018 року директор Другого київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Богдан 
Кушнір разом з представником Головного територіального управління 
юстиції у місті Києві Орестом Легким та адвокатом Мариною Цимбал 
провели лекцію «Кримінальна та адміністративна відповідальність 
неповнолітніх» для учнів 9 –х класів ліцею № 157. 

21 квітня 2018 року заступник директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 
Михайло Харін разом з представниками київських місцевих центрів з 
надання БВПД взяли участь у міжнародному проекті «Місто 
професій», який дає дітям можливість дізнатися про різноманітні 
професії та спробувати себе фахівцем тієї чи іншої галузі. Організував 
захід міжнародний журнал «Community Business Magazine» в особі 
керівника Тетяни Люльки. 

24 квітня 2018 року у Бібліотеці імені О. Новікова-Прибоя відбувся 
правоосвітній семінар для учнів загальноосвітніх шкіл щодо переваг 



та складнощів у професії правника, організований фахівцями 
Четвертого київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги спільно з Солом’янською філією 
Київського міського центру зайнятості та Бібліотекою імені О. 
Новікова-Прибоя. 

23 квітня 2018 року співробітники Першого 
київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги разом 
представником ГО «Громадянська комісія з прав 
людини в Україні» Наталією Морозовою провели 
зустріч зі студентами Київського коледжу комп’ютерних технологій та економіки 
Національного авіаційного університету. 

26 квітня 2018 року в педагогічному інституті 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

відбувся правопросвітницький семінар для 

студентів факультету дошкільної освіти, 

організований фахівцями Першого київського 

місцевого центру з надання БВПД спільно з 

керівництвом Святошинського районного у місті 

Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у місті Києві. 

 Про неприпустимість насильства у 

стосунках між людьми, про законодавче забезпечення запобігання та 

заборону усіх його форм і жорстокого поводження з дітьми розповідали 

фахівці Першого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги учням 

ЗОШ №1. 

 Задля підвищення правової 

свідомості, культури та освіченості 

молоді, фахівці Четвертого київського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги провели конкурс 

студентських есе на тему «Безоплатна професійна правнича допомога 

– ефективний механізм захисту прав людей в Україні». 

 

 У межах загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!» фахівці київських центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги організували загальноміський правничий брейн-ринг для 

учнів старших класів. Загалом, за кубок БПД змагалися 10 команд – представники всіх мікрорайонів 

столиці. 

Фестиваль «Я МАЮ ПРАВО!» у парку Шевченка. Локація 

системи безоплатної правової допомоги «Країна зелених дужечок» 

навчала та розважали дітлахів та їхніх батьків. Тут малечі 

розповідали про їхні права та обов'язки, зазначивши, що права 

людини закінчуються там, де починаються права іншої людини. 

Отож, потрібно жити і поважати один одного, не ображати менших 

і слабших. 

 
 Сприяючи формуванню у дітей 

власної життєвої позиції та подоланню 

звичок асоціальної поведінки, задля 

зменшення випадків негативних явищ серед підлітків, фахівці Першого 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги поспілкувалися з дітьми, що тимчасово перебувають у 

Київському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей № 1. 
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 У межах загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!» фахівці київських центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги розпочали співпрацю з Міжнародним 

дитячим центром «Артек». Під час пізнавальних рольових ігор та 

правопросвітницьких бесід артеківці знайомились з основними 

положеннями Конвенції ООН про права дитини, розширюючи свої 

знання про права та обов’язки. 

 

 Під час соціальної акції «Я МАЮ 

ПРАВО НА ПОВАГУ» у Маріїнському парку фахівці київських місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги надавали 

правові консультації та розповідали, як діяти у разі домашнього 

насильства. 

 

 Викладачів кафедри цивільного 

права і процесу Національної 

академії внутрішніх справ ознайомили з практичними аспектами 

роботи органів юстиції та Центру сім’ї Солом’янського району міста 

Києва. 

 

 

 Під час фестивалю молодіжних ініціатив «YOUTHDAY», кияни 

та гості столиці отримали правові консультації від співробітників 

столичного управління юстиції та Першого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

 

21 квітня 2018 року заступник директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
місті Києві Михайло Харін разом з представниками київських 
місцевих центрів з надання БВПД взяли участь у міжнародному 
проекті «Місто професій», який дає дітям можливість дізнатися 
про різноманітні професії та спробувати себе фахівцем тієї чи 
іншої галузі.  

2 липня 2018 року - до річниці київських місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

директор Третього київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Рудих на брифінгу в Українському кризовому медіа-

центрі, відзвітував перед громадою про основні результати та перспективи розвитку безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

2 липня 2018 року - головні спеціалісти відділу правової інформації та 

консультацій та відділу представництва О.Міщенко, А.Динник - відвідали Центр 

по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району м. 

Києва «Гермес». Під час зустрічі було розказано про систему БВПД, які послуги 

надаються Центрами та які категорії громадян мають право на отримання 

безоплатної адвокатської допомоги. Особлива увага була приділена дітям як 

суб’єктам права на БВПД.  
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2 липня 2018 року - головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій О.Міщенко, 

відвідав Центр соціально- 

психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями. Відвідувачам та 

працівникам центру було розказано про основні права та 

обов’язки дітей, обговорені основні положення 

Стамбульської конвенції та Конвенції прав осіб з 

інвалідністю та  

антидискримінаційної політики. Були обговорені та 

окреслені основні напрямки співпраці між Центрами. Крім 

того, особлива увага була 

приділена праву доступу до 

надання БВПД.  

9 липня 2018 року - 

директор Третього київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ю. Рудих, начальник відділу 

представництва В. Шкурко та головний спеціаліст відділу 

представництва А. Динник, та головний спеціаліст правової інформації 

та консультації  О. Міщенко, долучилися до святкування Дня сім’ї 

організованого Центром у справах сім’ї Дарницького району. Фахівці 

Центру надавали консультації всім бажаючим. Найбільш поширеними 

були питання щодо пільг багатодітних сімей, вивезення дітей в зону 

проведення ООС, нові правила нарахування субсидій, та порядок 

усиновлення. а також обговорювались питання подальшої спільної 

співпраці між органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями та Центром БВПД щодо спільної реалізації проекту «ЯМП!».      

12 липня 2018 року фахівцями  

Четвертого київського місцевого центру на базі Центральної 

районної бібліотеки імені Достоєвського було проведено було 

проведено навчальний семінар для людей похилого віку з 

теми: «Договір дарування: основні переваги та недоліки для 

людей похилого віку».        

18 липня 2018 року в місті Києві (вул. Банкова, 3 оф 

51а) відбулася публічної 

дискусії “Дитяча 

злочинність в Україні: 

виклики сьогодення”. Захід організований ВМГО «Соціалістичний 

Конгрес Молоді» СКМ, ГО “Союз “Золотий  Вік  України”, 

Міжнародна  асоціація «Об’єднані Україною» та став 

можливий за підтримки Міністерства молоді та спорту України, 

Головного територіального управління юстиції у місті Києві, 

Першого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Державної установи «Центр 

пробації». 

 

 



 

26 липня 2018 року фахівці центру провели 

правничий семінар для людей старшого віку в межах 

Правничого хабу для людей похилого віку з теми: 

«Договір оренди житла: практичні аспекти для 

пенсіонерів». Під час заходу присутніх ознайомили з 

порядком укладання таких договорів та його істотними 

умовами. 

27 липня 2018 року 

Перший київський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

в особі директора Лесі Бурчак та Громадська організація «Асоціація 

християн юристів «Хушай» в особі директора  Наталії Дорошенко 

уклали Меморандум про співпрацю.   

30 липня 2018  року 

директор Другого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги виступив у Національній 

парламентській бібліотеці України та ознайомив усіх присутніх з 

системою БВПД. Під час заходу директор виступив на тему 

боротьби з насильством у сім’ї та доступу до системи безоплатної 

правової допомоги.  

Після виступу директор провів консультування  бажаючих та 

відповів на задані питання.  

3 серпня 2018 року працівники Другого київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провели вуличне інформування. Під час проведення 

вуличного консультування у парку на Контрактовій площі 

працівники центру роздали буклети та провели інформування 

громадянам про загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО!» та 

центр і систему безоплатної правової допомоги. Під час заходу було 

проведено 15 консультацій та роздано 50 буклетів.  

13 серпня 2018  року працівники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги розпочали проведення виїзних консультувань у рамках проекту 

Голосіївського районного управління поліції.Протягом 

консультування працівники центру надали консультації 10 

громадянам, зокрема, з приводу соціального забезпечення, 

перерахування пенсії, розірвання шлюбу та інших цивільно правових 

питань. Також було роздано 30 буклетів про систему БВПД.   

13 серпня 2018 року, у зв’язку з необхідністю розширення 

доступу осіб до отримання безоплатної правової допомоги, оскільки 

медичні установи, як 

правило, є місцями скупчення соціально  незахищених верств 

населення, відбулось відкриття та перше виїзне консультування 

громадян фахівцями Центру на базі Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» Дарницького району міста Києва. В 

рамках майбутньої співпраці було домовлено, що дистанційний 

консультативний пункт буде працювати за графіком кожен 

третій четвер місяця. Крім того, були обговорені питання 

спільної реалізації загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та поширення інформаційних 

матеріалів щодо даного проекту серед пацієнтів Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дарницького району міста Києва.  Під час першого дня 

роботи даного пункту, фахівцями Третього київського місцевого центру з надання безоплатної правової 



допомоги було надано консультації та роз’яснення 18 особам. Основними питаннями, які розглядались 

під час консультацій, були питання пов’язані із сімейними правовідносинами, прийняттям спадщини та 

зняттям з реєстрації.  

15 серпня 2018  року працівники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провели виїзне консультування у 

Голосіївському районному управлінні поліції тривалістю 5 годин. 

Протягом консультування працівники центру надали консультації 15 

громадянам зокрема з приводу спадкування майна за померлим 

родичем, пільг учасників бойових дій, медичного та соціального 

забезпечення, притягнення до кримінальної відповідальності 

медичних працівників та приватних підприємців, оскарження 

постанови слідчого, написання скарг на бездіяльність органів влади  та 

інших питань. Також було роздано 50 буклетів про систему БВПД. 

16 серпня 2018 року, представники Третього 

київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, директор Центру Ю. Рудих 

та начальник відділу представництва В. Шкурко, були 

запрошені для участі в обговоренні основних проблемних 

питань громади Дарницького району міста Києва  

на зустрічі правління Громадської ради при Дарницькій 

районній в місті Києві державній адміністрації з в.о. голови 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

Петром Захарченком. В ході засідання обговорювались 

можливі варіанти вирішення в межах правового поля 

проблемних питань, що наразі гостро стоять перед 

громадою Дарницького району: сутички із застосуванням фізичної сили на місці будівництва житлових 

будинків у мікрорайоні Осокорки, стихійної торгівлі в місцях відпочинку, децентралізації. Також було 

обговорено подальшу співпрацю з активізації дій за напрямом  посилення правової обізнаності осіб 

пенсійного віку.  

18 серпня 2018 року в маркет-моллі «Даринок» пройшов фестиваль захисту прав споживачів 

«Якісне життя».  Саме сьогодні стартував пілотний проект із захисту прав споживачів у рамках 

загальнонаціональної правопросвітницької компанії «Я МАЮ ПРАВО!». Протягом фестивалю 

працівники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

провели консультування з різних питань кримінального та цивільного законодавства. Було роздано 70 

буклетів що стосуються захисту прав споживачів, 

правопросвітницької компанії «Я МАЮ ПРАВО!» та буклети про 

правові орієнтири для дітей «твої права-твій захист».  

23 серпня 2018 року фахівці центру провели правничий 

семінар з теми:  «Превентивні поліцейські заходи або  як 

пенсіонеру правильно спілкуватися  правоохоронцями». На 

заході обговорювалися актуальні питання порядку проведення  

поверхневого огляду,  опитування, перевірки документів 

правоохоронцями.  

 

24 серпня 2018 року у Парку імені Тараса 

Шевченка, директор Другого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги разом із працівниками центру провели 

вуличне консультування. Протягом консультування 

було роздано 132 буклета. Проведено 6  

консультацій громадян.  



В серпні 2018 року на пілотній основі відкрито консультативний пункт в ТРЦ “Dream Town”. Так 

з понеділка по п’ятницю кияни та гості столиці, що відвідують ТРЦ можуть отримати фахові консультації 

від працівників Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

8 вересня 2018 року у цю дощову суботу в музеї народної 

архітектури та побуту України “Пирогів” під час заходів присвячених 

події “Весілля Київщини” директором Другого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги разом із 

працівниками центру було проведено виїзне консультування. 

Протягом консультування були роздано 35 буклетів та 

проконсультовано 15 громадян з різних питань правового 

характеру.  

5 вересня 2018 

року - відбувся візит до Третього київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги делегації з Дільниці 

Середмістя столичного міста Варшави у супроводі 

першого заступник директора Координаційного центру з 

надання  правової допомоги Оксани Василяки та 

головного спеціаліста відділу міжнародного 

співробітництва Анни Мамчур. В ході зустрічі директор 

Третього київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Рудих 

презентував діяльність місцевих центрів щодо надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

Начальник відділу правової інформації та консультацій Четвертого київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена Маньківська розповіла про роботу місцевих 

центрів щодо здійснення правопросвітницької діяльності. До заходу долучився адвокат Валерій 

Петрусєвич, який розповів делегатам про роботу адвокатів в системі безоплатної правової допомоги. 

Також, були запрошені партнери: заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Мегеть, начальник відділу сімейної та 

молодіжної політики, директор Центру сім'ї Дарницького району міста Києва Наталія Костюк та 

психолог-медіатор Ганна Приходько, котрі розповіли про взаємодію органів місцевого самоврядування 

з центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема щодо протидії гендерно- 

обумовленого насильства та протидії торгівлі людьми. В свою чергу гості розповіли присутнім про 

досвід Польщі щодо організації надання правової допомоги та співпраця з партнерами в умовах 

децентралізації.  

5 вересня 2018 року – директор Центру Юрій Рудих, в рамках співпраці з Дарницькою 

районною в місті Києві державною адміністрацією, взяв участь у засіданні Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, 

на чолі з виконуючим обов’язки голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

Петром Захарченком, в якому брали участь представники структурних підрозділів Дарницької РДА, 

Дарницького районного військового комісаріату та представники громадських об’єднань. В ході 

засідання обговорили план заходів з національно-патріотичного виховання населення Дарницького 

району ІІІ-ІV квартали 2018 року, в яким пріоритетним напрямом роботи визначено реалізацію 

Загальнонаціонального право просвітницького проекту      «Я МАЮ ПРАВО!» у Дарницькому районі 

міста Києва.   

6  вересня 2018 року на базі Відділу реєстрації актів цивільного стану Дарницького району м. 

Києва фахівцями Третього київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги було проведено лекцію на підтримку інформаційної компанії #СТОПБУЛІНГ, яка спрямована 

на дітей та батьків.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDWQqp8nQNEBsamw4eieeiSppLtznH3ozbQEiSrq3QE8tyIcklwQz7fGp3OeRmmsf2vSrQ-vW0aZ1r0ducPj3hHxsDOAze8lr6OGdZVsDSH-VoAafuxI2G95FeRjOg3ZfdLTVoj6FovUoj9Hq9m7294wSK6kWxRk878nvNGjNDDN_ezykWUBg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDWQqp8nQNEBsamw4eieeiSppLtznH3ozbQEiSrq3QE8tyIcklwQz7fGp3OeRmmsf2vSrQ-vW0aZ1r0ducPj3hHxsDOAze8lr6OGdZVsDSH-VoAafuxI2G95FeRjOg3ZfdLTVoj6FovUoj9Hq9m7294wSK6kWxRk878nvNGjNDDN_ezykWUBg&__tn__=%2ANK-R


        Директор Центру Ю. Рудих та головний спеціаліст 

відділу правової інформації та консультацій О. Міщенко 

Третього київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги розповіли 

школярам середньої загальноосвітньої школи №160 м. 

Києва про проблеми шкільного булінгу, методи його 

виявлення та запобігання, а також про 

передбачену законом відповідальність за прояви булінгу. 

Також увага була приділена програмі навчання учнів і 

підготовки тренерів/арбітрів серед учнів які будуть 

запобігати проявам боулінгу і допомагати у вирішенні 

конфліктних ситуацій. Під час лекції учні проявляли 

активну зацікавленість, задавали питання, щодо захисту від булінгу, встановленої відповідальності та 

напрямків удосконалення законодавства з даного питання. Крім того школярі дізналися про роботу 

системи безоплатної правової допомоги, про те, що на сьогоднішній день вони мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги, а також про основні напрямки реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  

10 вересня 2018 року на  базі Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 

Дарницького району міста Києва, Третім київським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було відкрито 

дистанційний консультаційний пункт доступу до безоплатної правової 

допомоги.   

Відкриття даного дистанційного пункту, пов’язано з тим, що на 

сьогоднішній день в Україні триває медична реформа та процес 

укладання договорів з сімейними лікарями, а це в свою чергу породжує 

велику кількість непорозумінь та питань серед населення.  

Відкриття дистанційних консультаційних пунктів на базі медичних 

установ є кроком до збільшення правової освіченості населення, а також 

більшої обізнаності про можливість доступу до системи безоплатної 

правової допомоги.  

В перший день роботи пункту, за допомогою звернулися 14 осіб, яким спеціалістами Третього 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги були надані 

консультації та роз’яснення з питань спадкування, реєстрації майнових прав, представництва інтересів 

особи в суді тощо. В рамках співпраці було погоджено графік роботи дистанційно консультативного 

пункту, який буде працювати в кожен другий та четвертий понеділок місяця. Крім того, були обговорені 

питання спільної реалізації загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та поширення 

інформаційних матеріалів щодо даного проекту серед пацієнтів Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дарницького району міста Києва.  

3 жовтня 2018 року директор Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги був 
присутній у Національному історико-
архітектурному музеї «Київська 
фортеця» на відкритті виставки малюнків 
дітей, які відбувають покарання за скоєні 
злочини “АРТ-примирення”. Директор 
розповів присутнім про систему БВПД. 

 

 



3 жовтня 2018 року - на базі Третього київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 

участі та підтримки партнерів, а саме директора Київського 

міського центру соціально-психологічної допомоги Людмили 

Крупчинської та начальника Дарницького районного відділу з 

питань пробації філії державної установи «Центр пробації» у 

місті Києві та Київській області Наталі Гаркави, відбувся 

тренінг присвячений роботі з особами, які постраждали від 

домашнього насильства. 

У тренінгу прийняли участь директор  Центру Юрій 

Рудих, начальник відділу правової інформації та консультацій 

Н. Власенко , 

головний спеціаліст відділу правової інформації та 

консультацій О.Міщенко, головний спеціаліст відділу 

представництва Аліна Динник, головний спеціаліст відділу 

організації надання БВПД та роботи з адвокатами Богдан 

Левченко. Також, до участі в тренінгу долучилися 

представники Четвертого київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги заступник 

начальника відділу  організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами Оксана Блажко та головний спеціаліст відділу 

правової інформації та консультацій Євген Рибак. 

2 жовтня 2018 
року фахівці Центру провели правоосвітній семінар з теми: 
«Протидія дискримінації за ознакою інвалідності» для членів 
Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю 
«Стомовані хворі». На заході роз’яснювався порядок 
притягнення до юридичної відповідальності по факту вчинення 
дискримінації, основних ознак та проблем розмежування 
дискримінації з іншими соціальними явищами. 
3 жовтня 2018 року 
фахівці Центру провели 
правничий брейн-ринг для 
учнів  Спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернат № 18. У змаганні взяли участь 
понад 20 учнів старших класів, які перевіряли свої знання галузі 
конституційного, цивільного, адміністративного права, державного 
будівництва та місцевого самворядування.  

3 жовтня 2018 року на базі 
Третього київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 
участі та підтримки партнерів, а саме: директора Київського 
міського центру соціально-психологічної допомоги Людмили 
Крупчинської та начальника Дарницького районного відділу з 
питань пробації філії державної установи «Центр пробації» у місті 
Києві та Київській області Наталі Гаркави, відбувся тренінг 
присвячений роботі з особами, 
які постраждали від 
домашнього насильства. До 

участі в тренінгу долучилися представники Четвертого київського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  

Необхідність проведення тренінгу була обумовлена тим, що на 
базі Третього та Четвертого київських місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у середині жовтня 



стартував пілотний проект по роботі з постраждалими від 
домашнього насильства та розпочали роботу Офіси захисту 
сімей у місті Києві.  

5 жовтня 2018 року фахівці Центру взяли участь у 
правопросвітницькому заході з нагоди Дня юриста «Правова 
абетка», який мав на меті підвищити правову спроможність 
людей з інвалідністю. На заході роз’яснювався порядок 
притягнення до відповідальності за вчинення насильства в сім’ї, 
спеціальних заходів протидії домашньому насильству 
(терміновому заборонному припису та обмежувальному 
припису). 

 
8 жовтня 2018 року з нагоди професійного свята - Дня юриста директор Першого київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бурчак Леся, керівник та 

студенти юридичної клініки Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова  Дубчак Леся 

відвідали спеціалізовану школу І-ІІІ 

ступенів № 129 м. Києва.   

Учні приймали активну участь у 

обговоренні необхідних особистісних 

якостей та професійних знань, умінь та 

навичок, якими повинен бути наділений 

юрист для успішного виконання свого 

професійного обов’язку. 

8 жовтня 2018 року відбулася зустріч керівництва 

Святошинського районного відділу філії Державної установи 

"Центр пробації" у м. Києві та Київській області  та Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в м. 

Києві щодо обговорення заходів з реалізації Меморандуму про 

співпрацю, метою якого є забезпечення реалізації права осіб на 

безоплатну правову допомогу 

та підвищення правової 

обізнаності громадян в 

реалізації своїх прав. Під час 

зустрічі було розроблено спільний план дій щодо реалізації 

Меморандуму, в якому передбачено не лише проведення спільних 

заходів, а й моніторинг актуальних питань, з яких звертаються до 

відділів пробації з метою підготовки відповідних консультацій та 

запровадження виїзних консультацій у відділах пробації в м. Києві.  

9 жовтня 2018 

року – Н. Власенко -начальник відділу правової 

інформації та консультацій, спільно із представниками 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Дарницької 

РДА, провела презентацію роботи системи БВПД та 

надала правові консультації працівникам та студентам 

Київського професійного будівельного ліцею. Під час 

зустрічі піднімалися питання надання відпусток 

працівникам освіти, оформлення спадщини, отримання 

аліментів на дитину котра продовжує навчання тощо. 

Зустріч відбувалася на базі Київського професійного 

будівельного ліцею. 

Особлива увагу була приділена реалізації проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!», також було наголошено, що діти на сьогоднішній день є одними з суб’єктів права на 

БВПД, а також розглянуті основоположні засади реалізації даного проекту. 

 



11 жовтня 2018 року фахівці Центру у Центральній 
районній бібліотеці імені Ф. М. Достоєвського (м. Київ, вул. 
Освіти, 14-а) організували  правопросвітницький семінар з 
теми: «Спадкування за заповітом: особливості складення та 
оформлення». На заході присутніх ознайомили з правом 
заповідача на призначення спадкоємців, на обов'язкову 
частку у спадщині, особливостей спадкування частини 
спадщини, що не охоплена заповітом, вимоги до форми 
заповіту, права заповідача на скасування та зміну заповіту. 

 

11 жовтня 2018 року в приміщенні Київської дитячої школи 

мистецтв № 6 ім. Г.Л.Жуковського 

відбулося урочисте засідання 

присвячене Дню захисника України.  

На святковому заході виступили: 

Голова Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Онофрійчук П. В., керівники структурних 

підрозділів органів державної влади, представники громадськості, 

ветерани Другої світової війни, збройних конфліктів та АТО 

В заході прийняли участь працівники Головного територіального 

Управління юстиції у місті Києві, Першого київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, структурних 

підрозділів КМДА, Центру правової допомоги киянам.  

16 жовтня 2018 
року відбулася презентація ініціативи «Сімейні 
радники». Це спільна ініціатива Міністерство юстиції 
України, Координаційного центру з надання правової 
допомоги та громадськості.  

Сімейні радники – це активні громадяни, лідери 
суспільної думки у своїй громаді, яким довіряють, до 
яких прислуховуються. Оскільки Сімейні радники 
працюватимуть з вразливими категоріями громадян, 
вони проходять обов’язкове комплексне навчання, що 

враховує 
специфіку їхньої діяльності. Радники надаватимуть інформацію 
щодо прав громадян, порушення таких прав, зокрема, у сфері 
захисту сімей, прав дітей та осіб, які постраждали від 
домашнього насильства, у тому числі, через систему 
безоплатної правової допомоги. Першими сімейними 
радниками, які пройшли спеціальне навчання комунікаційним 
навичкам, стали відомі активістки Віта Чигрина та Наталія 
Боженко, а фактичним місцем надання ними консультацій став 
Третій київський місцевий центр з надання БВПД.  

17 жовтня 2018 – Директор Центру Ю. Рудих, 

начальник відділу представництва В. Шкурко та головний 

спеціаліст відділу правової інформації та консультацій О. 

Міщенко, разом із представниками Центру сім’ї Дарницького 

району провели виїзне консультування на території парку 

«Таращанець».  

Під час заходу були надані правові консультації усім 

бажаючим, а також проведено презентацію системи БВПД. 

На базі Центру відбувалася зустріч з представниками ГО 

«Спілка інвалідів Великої вітчизняної війни, збройних сил і 

малозабезпечених». Під час зустрічі представникам ГО було 



розказано про функціонування системи БВПД, суб’єктів права на БВПД, а також обговорені основні 

засади реалізації проекту «ЯМП!» 

18 жовтня 2018 року відбувся кар’єрний форум-2018 «Живи та працюй в Україні» (м. Київ, вул. 
Нововокзальна, 17 на базі Інституту підготовки кадрів Державної 
служби зайнятості). Учасниками заходу були: представники органів 
влади, роботодавці, навчальні заклади, громадські організації, центр 
соціальних служб, районні управління освіти та інші зацікавлені 
структури, які виступали з цікавими та змістовними доповідями на 
теми пов’язані з профорієнтацією та працевлаштуванням. З вітальним 
словом до учасників форуму звернулися 
заступник Голови Державної служби 
зайнятості  (Центрального апарату) 

Жовтяк Юлія, директор Київського міського 
центу зайнятості Білич Віктор, ректор Інституту 
підготовки кадрів Державної служби зайнятості 
України Войтович Родмила, начальник 
Головного територіального управління юстиції 
в місті Києві Куценко Станіслів. 

19 жовтня 2018 року пройшла робоча зустріч представників Першого 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Деснянського районного відділу філії Державна установа 

«Центр пробації» в місті Києві та Київській області. 

  Провідний інспектор Деснянського районного відділу філії Державна 

установа «Центр пробації» в місті Києві та Київській області Яна Компанець 

ознайомила учасників зустрічі з основними завданнями та функціями 

пробації та повідомила, що пробація розпочинається одразу після 

застосування судом покарання, альтернативного позбавленню волі, і містить 

в собі здійснення наглядових і соціально-виховних заходів щодо засуджених. 

19 та 26 жовтня,  2, 9 та 16 листопада 2018 року проведено заняття в межах юридичного 
факультету Університету третього віку Територіального центру соціального обслуговування населення 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з 
тем: «Особливості укладення договору дарування», «Порядок 
укладення договору довічного утримання», «Способи 
забезпечення виконання зобов’язань», «Судова системи 
України», «Спадкування за законом». 
23 жовтня 2018 року 
фахівці Четвертого 
київського місцевого 
центру відвідали  

спеціалізовану школу-інтернат № 18 м. Києва для дітей зі 
зниженим слухом, де провели правничий семінар з основ 
толерантності. На заході роз’яснювали концепції походження 
прав людини та держави, особливостей толерантного 
спілкування та основ демократії. 

25 жовтня 2018 року фахівці Центру в Центральній районній бібліотеці ім. Достоєвського 
організували правничий семінар з теми: «Міжнародні механізми захисту прав людини». На заході 
учасники могли дізнатися про компетенцію Європейського суду з прав людини, умови подання скарги 
до Європейського суду з прав людини, стратегічні рішення Європейського суду з прав людини, порядок 
захисту прав людини в Комісії Організації об’єднаних націй з прав людини. 

 

 
 

 



25 жовтня 2018 року в рамках загальнонаціонального право просвітницького проекту «Я маю 
право!» співробітниками Другого київського місцевого центру проведено захід на тему: «Учнівське 
самоврядування: юридичні аспекти», запроваджений в рамках 
Європейського тижня місцевої демократії. Захід проводився для 
учнів 10 класу школи №165 м. Києва. Юристи детально розповіли 

про важливі аспекти учнівського 
самоврядування в школі та 
важливість участі кожного з 
учнів у шкільному 
самоврядуванні. Діти із 
захопленням слухали зазначену 
інформацію та задавали безліч 
запитань щодо самоврядування 
з юридичної точки зору. Після проведеної теоретичної частини, 
учням було запропоновано пройти тест на виявлення лідерських 
якостей та назвати головні якості лідера. Після чого клас був 

розподілений на дві групи, кожній з яких потрібно було обрати лідера та представити його перед 
«громадою». За підсумками гри було обрано старосту 10 класу. 

28 жовтня 2018 року 
працівники Другого київського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Київському палаці 
для дітей та юнацтва 
розповсюджували інформацію 
про систему БВПД, було 
роздано: буклети БВПД, 
“правові орієнтири для кожної 
дитини”, “я маю право”  також 

всім охочим були роздані “паспорти дитини” в яких засвідчувались їх права. Проводилось опитування 
підлітків на знання основ права та своїх прав. Підлітки приймали участь у змаганнях та конкурсах БВПД 
переможці отримали у нагороду чашки та спортивні сумки с логотипом БВПД. 

31 жовтня 2018 року в приміщенні Дніпровської районної філії Київського міського центру 
зайнятості відбувся правопросвітницький захід для безробітних  «Семінар 
для осіб старше 45 років» щодо правових аспектів призначення на посаду 
та звільнення осіб передпенсійного віку.  

Начальник відділу правової інформації та 
консультацій Першого київського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Попович Павло Борисович розповів присутнім про 
особливості укладення трудового договору, які 
істотні умови даного виду договорів при різних 

режимах праці, особливості укладання договорів працівниками передпенсійного 
віку, нарахування, перерахування та сплати ЄСВ. Фахівець відповів на численні 
запитання присутніх.  

Питання стосувалися нарахування ЄСВ підприємствами, які продовжували 
працювати на території тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної 
республіки Крим; нарахування страхового стажу особам, які відбували покарання у вигляді позбавлення 
волі; зарахування на посаду особи, якій залишилось 2 місяця до досягнення пенсійного віку. 



4 листопада 2018 року  – Н. Власенко - начальник 

відділу правової інформації та консультацій, на прохання 

голови правління ЖБК «ЖБК-3», провела 

правопросвітницький захід для мешканців Дніпровського 

району, з приводу правил благоустрою територій дворів та 

облаштування місць для збирання сміття.     Членам ЖБК 

було надано допомогу у складанні колективного звернення 

до відповідних установ щодо облаштування місць для 

збирання сміття, а також були обговорені питання 

адміністративної відповідальності за недотримання вимог 

законодавства про благоустрій. 

 

6 листопада 2018 року  на базі Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації за ініціативи Служби у справах дітей та сім'ї Київської міської 
державної адміністрації, а саме завідувача сектором сімейної політики Служби 
у справах дітей та сім'ї КМДА Гонтаренко Олени Василівни відбувся тренінг 
щодо роботи з особами, які постраждали від домашнього насильства. До участі 
в тренінгу долучилися представники Другого  київського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги  директор Другого  
київського місцевого центру з надання БВПД. 

Під час тренінгу усі присутні змогли приміряти на себе ролі кожної із 
сторін конфлікту (факту домашнього насильства), відчути емоції кожної зі 
сторін конфлікту та сформувати первинні навички для налагодження 
комунікації з постраждалими особами. Говорячи про роль та функції системи 
БПД, директор Другого місцевого центру з надання БВПД Богдан Кушнір 
нагадала присутнім про її становлення та розвиток, а також про те, хто має 
право на отримання правових послуг як первинної так і вторинної правової 

допомоги. Він наголосив, що одним із пріоритетних напрямів право 
просвітницької роботи, яку проводять фахівці системи БПД, визначено тему щодо запобігання та 
попередження домашнього насильства.  

У контексті прийняття Закону України «Про запобігання та протидію домашнього насильства» 
особи, які постраждали від насильства, набули права на отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Це, безумовно, сприятиме 
більш ефективному захисту прав жертв домашнього насильства, у 
тому числі, шляхом забезпечення надання їм безоплатної вторинної 
правової допомоги. За словами Б. Кушніра налагодження взаємодії 
центрів з надання БВПД з іншими органами та установами, на які 
покладено функції із здійснення заходів у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству з метою максимально ефективного 
забезпечення захисту прав та надання допомоги постраждалим. 
Фахівці Другого  київського місцевого центру з надання БВПД 
розповіли про досвід роботи щодо долучення фахівців центру до 
консультування на громадян  з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної 
дискримінації, а також про те, з якими викликами вже вдалося впоратися. 

9 листопада 2018 року  директор Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги провів проведення оглядової екскурсії у Конституційному Суді України 
для представників право просвітницького проекту “Моя професія - юрист”, учнів шкіл Деснянського, 
Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Солом’янського, Святошинського, Подільського, 
Голосіївського та Шевченківського районів м. Києва та ПТУ м. Києва. 



13 листопада 2018 року, 
директор Другого київського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги провів у 
міській спеціалізованій 
молодіжній бібліотеці 
“Молода гвардія” лекцію на 
тему боулінг та протидія 

йому учням 10 класів. Також були роздані буклети на тему протидія булінгу. 
7 листопада  2018 року в київській 

школі №29 ( вул.. Калнишевського, 3-а) 

стартував початок циклу 

правопросвітницьких заходів у рамках 

волонтерської програми GoCamp. 

Першим учасником цієї програми стала 

середня загальноосвітня школа №29, де 

співробітники столичної юстиції спільно з 

працівниками Першого київського місцевого центру ознайомили дітей з їхніми правами, розповіли, як 

протидіяти булінгу та не стати учасником цькувань. 

 Підліткам було запропоновано переглянути відео, в якому у художній формі було розкрито 

проблему булінгу та різні варіанти поведінки учасників ситуації.  Після перегляду учні взяли участь у 

правовому квесті.  

До командної роботи долучились 

очільник столичної юстиції Станіслав 

Куценко директор Першого 

київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Леся Бурчак, 

директор школи №23 Олена Гурська. 

22 листопада 2018 року директор Кушнір Б.С.  та 
працівники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
прийняли участь у тренінгу: Земельна просвіта рамках 
проекту «Підтримка прозорого управління земельними 
ресурсами в Україні» в приміщенні інституту Права та 
освіти післядипломного навчання Мінюсту України для 
юристів системи з надання безоплатної допомоги, 
направлений на розвиток знань та навичок в сфері 
земельних правовідносин і просвіти працівників, які 
надають громадянам послуги у земельній сфері 
відповідно до меморандуму про співробітництво між 
Міністерством юстиції України, Координаційним 
центром з надання правової допомоги, Державним 
підприємством «Національні інформаційні системи» та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 

Під час проведення тренінгу були розглянуто питання правочинів із земельними ділянками с/г 
призначення, особливості приватизації та спадкування земельних ділянок, захист прав на земельну 
ділянку у досудовому та судовому порядку. 

 

https://www.facebook.com/gocampua/?__tn__=K-R&eid=ARB-n_AAmZad2S5abGTGnuUUfzRpR77ExnVzGazVGD5THmZIszb-lXhPrrF00m8BO-jhe1gassydjoEK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBFBYCZ6fwNgCB0yxWIQx0CUniMZjKo6GNfWy3dPXkxmlGEhwHIhQCZv8jm1XvUBQc6NKcPseYDL6UXcOEyxqol7Zn1mA_xOzh6AjW70ElmD_Oia54NDCDCeK_2xVZXCgrMgUn56Xkwwc8i4ItUSODIceECBfsqFQwPy3ZKO9RqJdeOCWV-ayJ0MB-fHKBn5uRSg4Vsjcx-QP8RQwpJdzN2uH0


22 листопада 2018 року - участь директора Кушніра Б.С. 
у роботі круглого столу на тему: «Законодавчі питання мобінгу і 
булінгу в Україні» під головуванням заступника голови Комітету 
соціальної політики Сергія Капліна, секретаря Комітету народного 
депутата Наталії  Веселової та інших  нормо творців, практиків та 
інших народними депутатами обговорювали законодавчі питання 
мобінгу (вид утиску та цькування на роботі з метою виживання 
людини з займаної посади)  та булінгу в Україні.  

За результатами круглого столу 
планується створення робочої групи по 
вдосконаленню законодавчої бази. 
27 листопада 2018 року головний спеціаліст відділу представництва 
прийняла участь у тренінгу з питань моніторингу порушення прав підлітків 
та молоді, які ведуть ризиковану поведінку за підтримки МБФ "Альянс 
громадського здоров"я", МБФ "СНІД Фонд СХІД-ЗАХІД) та ВБО "Конвіктус-
Україна"  в рамках проекту "Підлітки поза увагою" для представників 
громадських та державних установ, медиків  кабінетів Довіри, фахівців служб 
пробаціїм.Києва  та області, які надають послуги підліткам та молоді, які є 
сиротами та полу сиротами та мають досвід споживання  психоактивних 
речовин, вчиняли злочини, переживали або коїли насилля. 

 

23 та 30 листопада, 7 грудня 2018 року проведено 
заняття в межах юридичного факультету Університету 
третього віку Територіального центру соціального 
обслуговування населення Солом’янської районної в місті 
Києві державної адміністрації з тем: «Спадкування за 
заповітом», «Особливості виконання судових рішень», 
«Порядок розгляду звернень громадян». 
29 листопада 2018 року фахівці Четвертого Центру в 
Центральній районній бібліотеці ім. Достоєвського 
організували 
правничий 

семінар з 
теми: 

«Особисті немайнові права людини». На заході учасники 
могли дізнатися про особливості права на особисте життя 
та його таємницю, захист інтересів фізичної особи при 
проведенні фото-, кіно-, теле- та відео- зйомок; охорони 
інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях 
та в інших художніх творах; права на таємницю 
кореспонденції; права на використання імені. 

21 листопада 2018 року фахівці Центру на базі Бібліотеки 
імені Новікова-Прибоя організували «Школу активних 
громадян» – правопросвітницького заходу для учнів 
київських шкіл. Участь в заході взяли понад 30 учнів 9-11 
класів. Про механізми участі громадян у прийнятті 
загальнодержавних рішень розповідали фахівці Центру. 
Також вони пояснювали дітям про юридичну природу прав 
людини, алгоритм отримання безоплатної правової 
допомоги, толерантність, як засадничий принцип розвитку. 



25 листопада 2018 року відбулась зустріч керівництва Державної установи «Київський слідчий 
ізолятор» та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в м. Києві. Під час зустрічі обговорили спільний 
план дій щодо реалізації Меморандуму про співпрацю, укладеного 
між Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби 
України, Державною установою «Центр пробації» та Координаційним 
центром з надання правової допомоги.  Результатом зустрічі є 
домовленості щодо консолідації зусиль, спрямованих на співпрацю у 
сфері надання безоплатної правової допомоги особам, які 
відбувають покарання у виді позбавлення волі, тримаються під 

вартою в місцях попереднього 
ув’язнення або перебувають на 
обліку в уповноважених органах з питань пробації. Окрім того, 
сторони домовились про проведення спільних заходів, 
спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості 
засуджених осіб щодо захисту своїх прав, зокрема, права на 
безоплатну правову допомогу та щодо розроблення та 
розповсюдження інформаційних матеріалів про права та соціальні 
гарантій ув’язнених осіб, а також їх розміщення в установах 
виконання покарань, слідчих ізоляторах, філіях Центру пробації, 
уповноважених органах з питань пробації.  

30 листопада 2018 року у ЦРБ ім. П. А. Загребельного та бібліотеці 
№151 відбулися інформаційні години  «Я маю право» - для осіб кожного віку з 
метою підняття рівня правової культури та набуття громадянами необхідного 
рівня правових знань, надання громадянам безоплатної правової допомоги в 
партнерстві з Перший київський місцевий центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
Перший київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги надав консультації громадянам  з правових питань. 

3 грудня 2018 року – О.Міщенко головний спеціаліст відділу правової 

інформації та консультацій провів спільний захід із завідувачкою бібліотеки № 

156 для школярів ліцею «Інтелект». Під час заходу були підняті теми булінгу, 

домашнього насильства, розказано про заходи запобігання проявам булінгу, а 

також про систему БВПД і про те, що діти на сьогоднішній день є одними із 

суб’єктів права на БВПД. 

5 грудня 2018 року фахівці Центру 
взяли участь у правопросвітницькому заході у київській школі № 
12 для дітей з вадами психічного розвитку, де пояснювали учням 
про перелік їх конституційних прав, а також механізмів боротьби 
з булінгом у школі. 

6 грудня 2018 року – головний 

спеціаліст відділу правової інформації та 

консультацій спільно з начальником 

Дарницького районного відділу з питань 

пробації філії державної установи «Центр 

пробації» у місті Києві та Київській 

області Наталі Гаркави провели заняття 

для учнів першого класу СЗШ № 105 що був присвячений правилам дорожнього руху та обережному 

поводженню на дорозі.  



6 грудня 2018 року головний 
спеціаліст відділу 
представництва Ю. Мирончук 
завітала до Молодіжної 
бібліотеки “Молода гвардія” та 
прочитали лекцію для учнів 8 
класу гімназії НПУ ім.. 
Драгоманова у міській 
спеціалізованій щодо 
відповідальності неповнолітніх. 
Крім того, головний спеціаліст 
відділу представництва Ю. 
Мирончук 10 грудня 2018 
року провела зустрічі в двох 
ЗОШ з учнями  старших класів 
с. Лісники та с. Ходосівка 
Києво-Святошинського району  
Київської області на тему: 
«Протиправне посягання на 
статеву недоторканість дітей і 
підлітків: як діяти і запобігти». 

7 грудня 

2018 року – директор Центру та начальник відділу 

правової інформації та консультацій в рамках 

реалізації проекту «ЯМП!» та плідної співпраці з 

Дарницьким районним відділом з питань пробації 

філії державної установи «Центр пробації» у місті 

Києві та Київській області, відвідали Національну 

фотовиставку «Пробація – можливості для змін». 

7 грудня 2018 року на базі Святошинської філії 
Київського міського центру зайнятості центру 
зайнятості було проведено навчальний семінар 
для безробітних з теми: «Безоплатна правова 

допомога на захисті прав пошукачів роботи». На заході пошукачів роботи ознайомили з їх правами та 
обов’язками, а також порядком отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

6-7 грудня 2018 року – проходила інформаційна кампанія  " Права 
військовослужбовців", ініційована центром  в межах проекту "Я МАЮ 
ПРАВО!" та спрямована на інформування військовослужбовців та 
учасників бойових дій про їхні права. У рамках зустрічі у військових 
частинах 3030 та 3066  директор центру Б. Кушнір  роз'яснював 
військовослужбовцям,  учасникам бойових дій та ветеранам порядок 
отримання безоплатної правової допомоги,  земельної ділянки, надав 
інформацію щодо  існуючих пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг, проїзд, медичне обслуговування тощо. Учасники заходів мали 
нагоду дізнатися про основні пільги для захисників Вітчизни, зокрема, 

право  на отримання первинної та вторинної правової допомоги; 
першочергове відведення земельних ділянок для ведення 
будівництва житлового будинку та господарських будівель та ведення 
садівництва; будівництва гаражів; знижки на оплату користування 
житлом, комунальними послугами; безкоштовний проїзд міським, 
приміським і міжміським автотранспортом та додатково міжміським 
залізничним, водним, повітряним або автомобільним в обидва 
напрямки, щорічну разову грошову допомогу,  безоплатне медичне 
забезпечення тощо. 



10 грудня 2018 року фахівці Центру організували церемонію 
нагородження фіналістів Конкурсу есе з теми: «Права людини та 
толерантність – основа розвитку успішної країни». Загалом в період з 5 
листопада по 2 грудня участь у конкурсі взяли 52 учні з 25 загальноосвітніх 
навчальних закладів. Переможці отримали дипломи та цінні подарунки. 
Також на заході були нагороджені подяками кращі студенти (курсанти) – 
члени столичних правничих клінік. 

11 грудня 2018 року фахівці центру взяли участь в науково-
практичній конференції Інституту права та суспільних відносин Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна» з теми: «Права 
людини: історія та сучасність». 

11 грудня 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого 
центру взяли участь в організації правничого брейн-рингу «Я – 

правозахисник!». Під час брейн-рингу старшокласники 
відповідали на питання, що стосувалися базових прав людини, 
історії розвитку правничих думок, основ конституційного ладу 
України та визначних етапів національного державотворення. 
Перемогу у правничому брейн-ринзі, з незначним відривом 
голосів, здобули: 1 місце – команда «Законослухняні» (Школа І-
ІІІ ступенів №206 імені Леся Курбаса); 2 місце – команда 
«Правозахисники» (Середня загальноосвітня школа №253); 3 
місце – команда «Діка» (Середня загальноосвітня школа №297). 

Також забезпечено роботу мобільних та дистанційних 
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги громадян у 

Голосіївській філії Київського міського центру зайнятості, Центральній районній бібліотеці імені Ф.М. 
Достоєвського, Українському товаристві глухих, Київському міському центрі крові, офісі громадської 
організації «Ла Страда – Україна» , Київському міському центрі по роботі з жінками, Центрі пробації 
Солом’янського району м. Києва та Центральній спеціалізованій бібліотеці для сліпих ім. М. 
Островського, офісі громадської організації «Коаліція захисту прав людей з інвалідністю з 
інтелектуальними вадами». 

10 грудня 2018 – директор Центру Ю.Рудих та головний спеціаліст відділу представництва Я. 

Миколаєнко в рамках всеукраїнського тижня права та з нагоди Міжнародного дня прав людини в рамках 

всесвітньої компанії «16 днів проти насильства» спільно з Центром сім'ї Дарницького району,  було 

проведено зустріч з людьми літнього віку «Протидія насильству: виклики та перспективи». Під час 

зустрічі учасники дізнались про зміни в законодавстві щодо попередження гендерно-зумовленого 

насильства, куди вони можуть звертатись в разі необхідності захисту своїх прав або людей, що стали 

жертвою насильства. 

Також під час зустрічі були розглянуті питання щодо 

нарахування/перерахування пенсій, захисту майнових прав, 

нарахування субсидій тощо. Учасники мали змогу обговорити 

хвилюючі питання як у колі, так і під час приватної бесіди з 

юристами. 

11 грудня 2018 року – начальники відділів організаційної 

роботи, юридичного 

забезпечення 

діяльності 

персоналу Н. 

Гапинець та відділу 

правової інформації 

та консультацій Н. Власенко, за підтримки партнерів 

Дарницького відділу пробації та Центру сім’ї провели 

правничий квест для учнів спеціалізованої школи № 12. 

13 грудня 2018 року - директор Центру та головний 

спеціаліст відділу представництва в рамках всеукраїнського 

тижня права прийняли участь у презентації офіційного 



відкриття бази правових консультацій WikiLegalAid для широкого кола користувачів. До участі в заході 

були долучені представники Юридичної клініки «Defendo» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 
16 грудня 2018 року працівники центру головний 
спеціаліст відділу представництва Ю. Мирончук та головний 
спеціаліст відділу правової інформації та консультацій В. 
Корока приймали участь у КВЕСТ «Територія 
справедливості» в рамках Всеукраїнського тижня права на 
території на території «Зимової країни» (ВДНГ). 

В рамках казкового  учасники розгадували правові 
загадки, брали 
участь у правовій 
лотереї, проходили 
тест на визначення 
рівня правової 

грамотності, 
відповідали на правові питання різного рівня складності та з 
різних сфер життєдіяльності. Найкмітливіші - отримували 

подарунки! 

Захід проводився за ініціативи Міністерства юстиції 
України разом з Головним територіальним управлінням 
юстиції у місті Києві та Другим Київським центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за підтримки USAID Ukraine - USAID Україна. 

16 грудня 2018 року в Міжнародному виставковому конгрес-
центрі "Український Дім" відбулась масштабна 
правопросвітницька подія: виставка-форум "Правники-
суспільству", участь у якій взяли представники Міністерства 
юстиції України, Безоплатної правової допомоги, Української 
Фундації Правової Допомоги, адвокати та юристи - з однією 
метою - в останній день офіційного Всеукраїнського тижня права 
надати правову допомогу всім тим, хто її потребує, консультуючи 
гостей та відвідувачів заходу. Конгрес-центр "Український Дім" у 
цей день перетворився на суцільний «майданчик консультацій» 
- проводились безкоштовні консультації від усіх учасників 
виставки-форуму.     

    Представники чотирьох київських Місцевих та Регіонального 
центрів також надавали консультації усім бажаючим. За 
правовою допомогою приходили люди з різних областей країни, 
а питання торкалися як спадкового та трудового права, так і 
соціального захисту, і питань щодо оформлення земельних 
ділянок, податків та пенсій. Багато партнерів по заходу, 
консультуючи людей паралельно, звертались до наших 
співробітників з проханням надати адресу Місцевого центру чи 
Бюро в тому чи іншому куточку країни, спрямовуючи осіб, що до 
них звернулись, саме до системи безоплатної правової допомоги 
для вирішення їх питань по суті. А це найкраще свідчення того, 
що безоплатна правова допомога сьогодні - це дієва 
розгалужена мережа точок доступу до вирішення тих питань та запитів, що виникають у суспільстві.  

28 грудня 2018 року в Центрі соціально-
психологічної реабілітації дітей №1, Служби у 
Справах Дітей і Сім’ї, Виконавчого Органу 
Київської Міської Ради (КМДА) відбулася лекція 
для підлітків на тему: «Бути юристом цікаво». 
Перед дітьми виступила директор Першого 
київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Леся Бурчак. Вона розповіла дітям  про 



важливу функцію юристів у суспільстві, проінформувала про діяльність Центрів з надання БВПД , 
ознайомила підлітків з їх правами та обов’язками.    Адвокат Ігор Свєтлічний  розповів про особливості 
адвокатської діяльності та наголосив на важливості адвокатської праці. 

 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД.  

18 січня 2018 року у Регіональному центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві відбулося 

засідання Керівної ради міста Києва під головуванням директора 

Регіонального центру Оксани Василяки. Участь у засіданні взяли 

директори київських місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Леся Бурчак, Богдан Кушнір, Юрій 

Рудих, Сергій Бреус та секретар Керівної ради, заступник 

начальника відділу моніторингу діяльності місцевих центрів 

Регіонального центру з надання БВПД у місті Києві Світлана 

Чернецька. 

18 січня 2018 року працівники Третього київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з метою 

обговорення подальшої співпраці, завітали до Центру сім'ї 

Дарницького району міста Києва. Під час зустрічі її учасники 

домовились про організацію спільних заходів, а також про залучення 

фахівців до зустрічей з представниками громади для сприяння 

вирішення проблемних питань в районі. 

26 січня 2018 року адвокати, 

які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу та 

представники Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у місті Києві і київських місцевих 

центрів взяли участь у тренінгу «Особливі потреби та права осіб 

з психічними та інтелектуальними порушеннями в системі 

правосуддя», який організувала громадська організація 

“Правозахисна організація “Права людини” в рамках проекту 

«Сприяння ефективному використанню права на доступ до 

правосуддя осіб з порушеннями психічного здоров’я та 

обмеженими інтелектуальними можливостями». 

29 січня 2018 року в приміщенні Координаційного центру з 
надання правової допомоги, відбувся навчальний практикум 
«Впровадження в системі безоплатної правової допомоги стандартів 
якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
цивільному, адміністративному процесах та представництва у 
кримінальному процесі», присвячений змінам у законодавстві в 
системі безоплатної правової допомоги. 



1 лютого 2018 року Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві з робочим 

візитом відвідали заступник Міністра юстиції Гія Гецадзе та 

начальник Київського управління юстиції Станіслав Куценко. 

Також у зустрічі взяли участь адвокати системи безоплатної 

вторинної правової допомоги Аліна Самарець, Марія Камінська, 

Олексій Дрюк, Руслан Кульшенко, Ігор Свєтлічний та Микола 

Могуренко. 

1 та 2 лютого 2018 року 

Регіональний центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві за 

підтримки громадської організації «Інсайт», ГО Центр "Соціальна 

Дія", адвокатського об’єднання «Праве» та Tides foundation 

організував дводенний тренінг для адвокатів системи БВПД на 

тему: «Дискримінація та злочини на ґрунті ненависті. Особливості 

надання правової допомоги постраждалим». 

 
15 та 16 лютого 2018 року в 

приміщенні Координаційного 

центру з надання правової допомоги відбулися зустрічі з адвокатами, 

які починають співпрацю з системою БПД. Зокрема адвокати 

познайомились з фахівцями Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві та київських 

місцевих центрів і детальніше дізналися про роботу у системі БПД. 

26 лютого 2018 року в 

приміщенні Дарницької районної в 

місті Києві державної адміністрації відбулося засідання робочої групи 

з питань впровадження новітніх форм і методів роботи з питань 

попередження насильства в сім’ї, в якому взяли участь директор 

Третього київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юрій Рудих, представники структурних 

підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

та Дарницького управління поліції Головного управління 

Національної поліції в місті Києві. Основним питанням для розгляду 

стала проблематика організації правової допомоги жертвам домашнього насильства. 

26 лютого 2018 року в приміщенні Інституту права та 

післядипломної освіти Міністерства юстиції України відбувся тренінг 

для керівників та спеціалістів юридичних служб міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, щодо питань надання 

безоплатної правової допомоги в кримінальних та цивільних справах. 

3 березня 2018 року у приміщенні 

Першого київського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

відбувся семінар «Формування 

звітності у цивільних та кримінальних справах» для адвокатів, які 

співпрацюють з Центром. 



6 березня 2018 року директор Другого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Богдан 

Кушнір взяв участь в науково-практичному семінарі "ЦПК України: 

новели та практика застосування". Захід відбувся на базі Академії 

праці, соціальних відносин і туризму. 

23 березня 2018 року в 

приміщенні Київської міської 

державної адміністрації відбувся 

Круглий стіл «Шляхи реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у місті Києві у 2018-

2019 роках». Участь у заході взяли директор Регіонального центру з 

надання БВПД у місті Києві Оксана Василяка, заступник директора 

Михайло Харін та директори київських місцевих центрів Богдан 

Кушнір та Юрій Рудих. 

27 березня 2018 року 

заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у місті Києві Михайло Харін та 

директор Четвертого київського місцевого центру Сергій Бреус 

взяли участь у прес-конференції «Доступ до правосуддя осіб з 

психічними та інтелектуальними порушеннями: проблеми та 

перспективи», яку організувала Громадська організація «Права 

людини». 

27 березня 2018 року 

Директор Третього київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Рудих та головний 

спеціаліст відділу правової інформації та консультацій Олександр 

Міщенко взяли участь в засіданні круглого столу, який був 

присвячений питанням взаємодії районних у місті Києві органів 

юстиції та органів опіки та піклування, служб у справах дітей з 

питань захисту прав та законних інтересів дітей. Організував захід 

Дарницький районний у місті Києві відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

місті Києві. 

26 березня 2018 року з метою об’єднання зусиль по 

реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та поширення інформації про проект 

і центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

для широкої аудиторії, фахівці Третього київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

домовилися про розміщення соціальних роликів 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України на 

інформаційних табло у приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. 

29 березня 2018 року в Дніпровській 

райдержадміністрації 

відбулось засідання 

Київської міської 

координаційної ради з 

питань запобігання 

насильству в сім'ї, 

гендерної рівності та 

протидії торгівлі 

людьми. Участь у засіданні взяли директор Першого київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 



допомоги Леся Бурчак, начальники районних відділів (управлінь) у справах сім'ї, молоді та спорту, 

Служби у справах дітей Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, представники 

районних управлінь освіти, Управління патрульної поліції в місті Києві та громадських організацій. 

13 квітня 2018 року директор Першого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Леся Бурчак на запрошення громадського руху «Всі разом» 

(http://vsirazom.ua/cabinet/) взяла участь у засіданні «Кабінету експертів» до якого входять 

кваліфіковані спеціалісти з різних галузей суспільного життя, правники, журналісти, представники 

органів державної влади. 

18 квітня 2018 року начальник відділу правової інформації та 

консультацій Третього київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Ніна Власенко, на запрошення Деснянського 

районного управління освіти міста Києва, взяла участь у семінарі-

практикумі «Викладання нового предмету «Громадянська освіта» у 10 

класах. Вимоги сьогодення», що проходив на базі спеціалізованої школи 

№ 250. 

16 квітня 2018 року начальник відділу 

представництва Третього київського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Владислав 

Шкурко та головний спеціаліст відділу 

організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Ярослав Кваша 

в якості вільних слухачів взяли участь у судовому засіданні про 

позбавлення права користування житловим приміщенням в 

Святошинському районному суді міста Києва. 

23 квітня 2018 року, з метою 

розширення мережі партнерів та 

доступу до безоплатної правової 

допомоги, головний спеціаліст 

відділу правової інформації та 

консультацій Третього київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Міщенко завітав 

до Київського міського військового комісаріату. 

 Прийнято рішення про 

створення дистанційного 

консультативного пункту Третього київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги на базі Київської 

місцевої прокуратури №3. Попередні домовленості про функціонування 

пункту досягнуті під час зустрічі між представниками установ. 

 
 Задля покращення надання 

правової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам київські центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги розпочинають співпрацю з 

благодійним фондом «Право на захист». 

 



З 11 по 12 червня 2018 року, відповідно до плану-графіку 

проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, відбувся другий 

етап конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києві. Конкурсна 

комісія з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в місті Києві, розглянула 60 кандидатур 

адвокатів, які зареєструвалися для проходження конкурсу. Конкурсна 

комісія розглядала кандидатів, оцінюючи їх за критеріями стажу 

адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосованих до них дисциплінарних стягнень та 

враховуючи результат проходження дистанційного курсу «Вступ до 

системи надання безоплатної правової допомоги». Цей етап пройшов 

без персональної участі адвокатів. 

25 червня 2018 року, в приміщенні Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 

заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу Олена Базяк провела семінар 

для колективу центру. 

 Асоціація українських 

моніторів дотримання прав людини 

в діяльності правоохоронних органів презентувала щорічний огляд 

стану дотримання прав людини в діяльності поліції, який містить 

загальний виклад системних проблем та можливі шляхи їх подолання. 

В обговоренні актуальних питань взяв участь в.о. директора 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у місті Києві Михайло Харін. 

10 серпня 2018 року, в 

приміщенні Третього київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, відбувся семінар 

для співробітників  київських місцевих центрів, на тему: 

«Окремі аспекти та особливості захисту за ст. 130 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення», який провів 

адвокат, випускник програми «Адвокат Майбутнього», 

партнер АО «Арго», віце-президент ГО «Антикорупційний 

Підприємницький Фронт» Михайло Рейзін. У ході семінару, 

Михайло Володимирович, висвітлив найактуальніші питання 

та дієві механізми оскарження протоколів про правопорушення, обов’язки працівників поліції при 

перевірці особи на стан алкогольного сп’яніння, особливості застосування спеціальних технічних 

засобів для встановлення ознак сп’яніння у водія, які медичні установи можуть проводити тести на 

наявність слідів алкоголю чи наркотичних засобів в організмі водія, а також поділився власним досвідом 

та відповів на численні питання слухачів.  

4 жовтня 2018 року фахівці Центру провели правничий 
семінар для студентів Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна», під час якого поінформували 
молодь про становлення та розвиток системи безоплатної 
правової допомоги, перелік суб’єктів права на безоплатну 
вторинну правову допомогу, компетенції місцевих та 
регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  



8 жовтня 2018 року директор Другого київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняв 
участь у нараді в Голосіївській пробації щодо обговорення співпраці 
у зв’язку з підписанням меморандуму про співпрацю між БПД та 
пробацією. 

8 жовтня 2018 року працівники Другого київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги провели вуличне 
інформування у ТРЦ                      
“DreamTown”. 

Працівники центру провели інформування громадян щодо діяльності 
мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
відповідали на запитання, надавали консультації щодо приватизації землі, 
вступу у спадщину, поновлення 
втрачених документів та з інших питань.  
 8 жовтня 2018 року директор Другого 
київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги прийняв участь у нараді з 
Подільською, Оболонською та 

Шевченківською пробаціями щодо проведення спільних заходів.  
10–11 жовтня 2018 року 
директор Центру провів спільні 
наради з керівниками відділів (секторів) уповноважених органів з 
питань пробації в м. Києві щодо посилення співпраці у сфері надання 
БВПД особам, які перебувають на обліку в уповноважених органах з 
питань пробації. Підчас наради обговорено питання щодо 
забезпечення утворення роботи дистанційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги у приміщеннях уповноважених органів 
з питань пробації в Печерському, Голосіївському, Оболонському, 
Подільському, Шевченківському та Київським у секторі ювенальної 

пробації, визначено теми спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 
поінформованості засуджених осіб щодо захисту своїх прав на 2018-2019 роки. 

9 листопада 2018 року, з метою обміну досвідом та прикладами кращих практик в наданні 
безоплатної правової допомоги, за сприяння 
Регіонального центру з надання БВПД у місті Києві,  команда 
Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги завітала до Другого київського 
місцевого центру. Здійснення таких зустрічей сприяє створенню 
ефективної системи управління правовими знаннями та розвитку 
людського потенціалу правничої спільноти. Робоча зустріч з 
фахівців місцевих центрів стала вдалим початком знайомства та 
сприяла позитивному обміну досвідом. Працівники Другого 
київського місцевого центру розповіли про порядок організації 
роботи у їх відділах та мали змогу дізнатися, як це відбувається у 
колег на Тернопільщині. Як зазначив в. о. директора 
Регіонального центру з надання БВПД у місті Києві Михайло Харін: «заходи з обміну досвідом дають 
можливість з’ясувати спільні проблеми, знаходити та вдосконалювати нові шляхи у пошуку дієвих 
механізмів вирішення проблемних питань, які виникають під час роботи».  
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15 листопада 2018 року відбулась  зустріч  директора Першого 
київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та директора Центру у справах сім’ї та жінок Деснянського 
району міста Києва Бачек Тетяни Леонтіївни. В процесі були обговорені 
актуальні правові проблеми: об’єднання зусиль Центру БВПД та Центру у 
справах сім’ї та жінок;  ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, 
безкоштовні юридичні консультації для осіб, що потребують допомоги. 
23 листопада 2018 року Третій 
київський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги підписав договір про 

співпрацю з юридичної клінікою «Defendo» Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут ім.. Ігоря Сікорського». Під час зустрічі з керівником 
юридичної клініки, Бежевець Аллою Михайлівною,  старшим 
викладачем кафедри інформаційного права та права 
інтелектуальної власності, начальником юридичного управління 

НТУУ «КПІ», були 
обговорені основні умови 
співпраці та визначено коло питань, щодо яких можливо 
перенаправлення та порядок такого перенаправлення клієнтів 
Центру до Клініки. Крім того, досягнуто домовленості про 
залучення студентів юридичної клініки до проведення спільних 
заходів. Також, під час зустрічі були обговорені питання 
об’єднання зусиль щодо поширення інформації про проект 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», а особлива увага 
була приділена темі попередження домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі.  

29 листопада 2018 року фахівці Центру відвідали 
Національну академію внутрішніх справ, де поспілкувалися з 
курсантами щодо практичних аспектів їх правового захисту. На 
заході курсантів ознайомили з компетенції державних установ: 
головних територіальних управлінь юстиції, центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та органів поліції. 

7 грудня 2018 року фахівці 
відвідали Національний 
авіаційний університет, в якому провели провопросвітницький 
семінар для студентів з теми: «Сучасні державні сервіси». На заході 
студентів також ознайомили з напрямками роботи місцевих центрів 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, категоріям 
осіб, хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу, а 
також алгоритмом доступу до електронних сервісів Міністерства 
юстиції України.  



12 грудня 2018 року в колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулось урочисте 
підведення підсумків діяльності центрів безоплатної вторинної правової допомоги міста Києва за 2018 

рік, що приурочене до Всеукраїнського тижня права. Під час 
заходу керівники центрів  представили для партнерів 
системи здобутки та напрацювання за рік який минає, 
оскільки довіра та партнерство є одними із основоположних 
принципів діяльності системи безоплатної правової 
допомоги. Так, захід було відкрито Першим заступником 
директора Координаційного центру з надання правової 
допомоги Оксаною Василякою, яка подякувала всім за 
активну учать у розбудові правової держави та за роботу 
кожного у напрямку підвищення правової свідомості та 
обізнаності громадян, а також розповіла про ініціативи 
Координаційного центру та перспективи подальшого 
розвитку системи безоплатної правової допомоги.  

В продовження, виступив в.о. директора 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у місті Києві – Михайло Харін, який 
поділився з учасникам заходу новиною, яка є вагомою для 
всього громадянського та правничого суспільства, а саме: 
відкриття на загал довідково-інформаційної 
платформи «WikiLegalAid», яка утворена Координаційним 
центром з надання правової допомоги у 2016 році, а над її 
створенням працювали понад 600 фахівців системи 
надання безоплатної правової допомоги з різних регіонів 
України та спрямована на підвищення правової свідомості 
та освіченості населення.  

Директори Київських місцевих центрів виступили для 
партнерів з презентаціями здобутків кожного із центрів. Леся Бурчак, яка є директором Першого 

київського місцевого центру, розповіла про виклики та 
перспективи в системі безоплатної правової допомоги у 
цивільних та адміністративних справах, оскільки система є 
динамічною у своєму розвитку, інноваційною та прагне 
постійного удосконалення діяльності. Директор Другого 
київського місцевого центру – Богдан Кушнір розповів про 
діяльність центрів з досягнення місії системи, а саме про 
заходи проведені задля посилення правових можливостей і 
правової спроможності соціально вразливих груп та 
спільнот. Доповнив його виступ директор Третього 
київського місцевого центру – Юрій Рудих, котрий 
акцентував увагу на новітніх ініціативах системи щодо 
протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, 
а саме у запровадженні  інституту «Сімейних радників», аже 

саме на базі Третього київського місцевого центру цей проект розпочав своє існування, після чого був 
поширений на інші регіони та вже демонструє свою ефективність. Завершив виступ директорів керівник 
Четвертого Київського МЦ – Сергій Бреус, розповівши про особливості доступу людей з інвалідністю до 
безоплатної правової допомоги у місті Києві, про  теперішній стан та перспективи розвитку. 

http://wiki.legalaid.gov.ua/


 19-20 грудня 2018 року у м. Києві відбувся перший захід у 
рамках співпраці Координаційного центру з надання правової 
допомоги з Фондом Макса Планка за міжнародний мир та 
верховенства права (Max Planck Stiftung für Internationalen 
Frieden und Rechtsstaatlichkeit). У дводенному тренінгу «Доступ 
до правосуддя та адміністративних послуг для внутрішньо 
переміщених осіб в Україні» взяли участь представники 
Координаційного центру, Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві та юристи 
усіх чотирьох місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги міста, а також представники 
Секретаріату Уповноваженої Верховної Ради України з прав 

людини. 
В рамках заходу учасники були ознайомлені з актуальною 

міжнародною нормативно-правовою базою у цій сфері, 
релевантною практикою Європейського суду з прав людини 
та досвідом Республіки Колумбія, у якій, відповідно до даних 
УВКБ ООН, на початок 2018 року кількість ВПО становила 
близько 7,7 мільйонів з майже 43 мільйонів населення, 
більшість з яких була змушена залишити свої домівки через 
збройні конфлікти з незаконними військовими 
формуваннями у період з 1995 по 2008 рік. Окрім того, 
начальниця відділу моніторингу прав ВПО Секретаріату 
Уповноваженої Наталія Тімоніна та старший стратегічний 
юрист БФ «Право на захист» Олег Тарасенко провели ряд 
експертних дискусій з представниками системи надання 
безоплатної правового допомоги, під час яких відбувся взаємний обмін досвідом у встановленні 
юридичних фактів для ВПО (зокрема – народження та смерті), захисті соціальних, громадянських та 
економічних прав, протидії дискримінації при працевлаштуванні, оренді житла та роботі з фінансовими 
організаціями. 

 

 [1.3] Децентралізація системи БПД.  
  

З метою забезпечення надання належної якості послуг та недопущення порушень стандартів якості 

надання правової допомоги як адвокатами, так і спеціалістами відділу представництва, в період з 01 

січня 2018 року по 31 грудня 2018 року начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Миколою Личиком проведено 20 спостережень у судах першої 

інстанції за дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у кримінальному процесі. Крім того, проведено зустрічі із спеціалістами відділу представництва, 

опрацьовано інформацію подану адвокатами у актах, щодо дотримання стандартів якості. Оприлюднено 

інформацію щодо успішного надання безоплатної вторинної правової допомоги. Порушень стандартів 

якості з боку адвокатів не встановлено.  

 

 

11 вересня 2018 – в приміщенні Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві, 

відбулася робоча зустріч для співробітників відповідних відділів 

Київським місцевих центрів, щодо кадрових питань, а саме – 

щодо складу документів особових справ (які саме відбулися 

зміни згідно наказу Мінюсту від 04.07.2018 № 2277/5), 

військового обліку працівників (звірка особових карток форми П-

2) та Класифікатора професій (приведення назви посад у 

відповідність до Класифікатора професій). 



29 листопада 2018 року в Міжнародному конгрес-центрі 

«Українській дім»  Виставка-форум «Я маю право на нове життя». 

Захід відбувався за сприяння Головного територіального управління 

юстиції в м. Києві спільно з громадською організацією «Союз Золотий 

Вік України», благодійною організацією «Міжнародна асоціація 

«Об’єднані Україною», Всеукраїнською молодіжною громадською 

організацією «Соціалістичний Конгрес Молоді».  Захід відкрили: 

Денис Чернишов - заступник міністра юстиції України та Станіслав 

Куценко - керівник Головного територіального управління юстиції у 

місті Києві. 

Всі бажаючі мали змогу отримати безкоштовні юридичні 

консультації які надавав Перший київський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, переглянути 

художні роботи автори яких  перебувають в місцях несвободи та 

перебувають на обліку органів 

пробації. В рамках проведення 

форуму відбулася презентація 

короткометражної документальної стрічки «Небо над головами». 

Фільм розповідає про долю вихованця, який відбував покарання у 

Прилуцькій виховній колонії, в аспекті співвідношення життя в місці 

несвободи та після звільнення.  Після перегляду фільму між 

глядачами та гостями заходу відбулося досить активне спілкування 

та обговорення проблем.   

 

 

[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 

до моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях  

7 та 8 лютого 2018 року зі Стандартами якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 
адміністративному адвокати, що залучені до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та працівники відділів представництва 
київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги ознайомлювались процесах та представництва у 
кримінальному процесі. Крім цього присутнім адвокатам 
запропонували долучитися до пілотного проекту Офіс громадського 
захисника, завдання якого підвищувати професійну кваліфікацію 
адвокатів, які надають БВПД у кримінальних провадженнях. 

26 лютого 2018 року заступник директора Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті 

Києві Ірина Радченко та начальник відділу забезпечення якості 

правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Микола 

Личик провели робочу зустріч з адвокатами, які починають 

співпрацювати з системою БПД, під час якої розповіли про організацію 

процесу надання безоплатної вторинної правової допомоги та про 

пілотний проект Офісу громадського захисника. 



Правники з Киргизької Республіки відвідали Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві. 
Під час візиту гості, серед яких представники Мін’юсту, 
Верховного суду та адвокатури Киргизької республіки, перш за 
все дізналися про особливості щоденної роботи чергової 
часини центру, яка цілодобово приймає повідомлення про 
затримання осіб та залучає адвокатів для надання безоплатної 
правової допомоги. Крім цього гостям розповіли про пілотний 
проект Офісу громадського захисника, завданням якого є 
підвищення якості надання БВПД у кримінальних 
провадженнях, запровадження інституту наставництва. 

 «Приблизно дві тисячі українців стали жертвами 

торгівлі людьми в Росії, вони зараз перебувають у СІЗО або вже відбувають покарання» - зазначила 

голова ГО «Фундація «Гармонізоване суспільство» Наталія Грищенко розпочинаючи робочу зустріч, 

що відбулася у межах проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні». Серед учасників робочої 

групи були і батьки жертв торгівлі людьми. Мова йшла про небезпечні заробітки, під час яких українці 

потрапляють у пастки наркодилерів у Росії, оскільки людей фактично примушують до злочинної 

діяльності. Так, молоді люди віком 20-35 років, спокусившись на гарний заробіток, виїхавши за кодон 

на роботу, стають втягненими у наркобізнес.  

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій.  

 
 За звітній період було проведено розповсюдження інформації про систему безоплатної правової 

допомоги через засоби масової інформації, так:   

25 січня 2018 року вийшла стаття в щотижневій київській газеті «Сільське життя» під назвою 

«Допоможуть безкоштовно». 

30 січня 2018 року директор Першого київського місцевого центру Леся Бурчак дала коментар 

на тему «Насильство в сім’ї» для ранкової програми «Ранок» телеканалу «ICTV». 

https://ranok.ictv.ua/ua/videos/vipusk-611-30-01-2018/  
 
31 січня 2018 року опубліковані інформаційні матеріали в трьох виданнях про графік 

консультування спеціалістів Четвертого київського місцевого центру з надання БВПД. 

http://svyat.kievcity.gov.ua/news/25823.html  
https://kyivtoday.xyz/kiyani-otrimayut-bezoplatnu-dopomogu-yuristiv-u-lyutomu/  
https://vechirniykiev.com.ua/news/kyyany-otrymayut-bezoplatnu-dopomohu-yurystiv-u-lyutomu  
 

8 лютого 2018 року директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у місті Києві Оксана Василяка взяла участь у ранковому ефірі телеканалу «ua:перший». Вона 
розказала про систему безоплатної правової допомоги. 

https://www.facebook.com/dobrogo.ranku.krayino/videos/194591317958076/  
 

9 лютого 2018 року головний спеціаліст відділу правової інформації і консультацій Першого 
київського місцевого центру з надання БВПД Олександр Заремба озвучив коментар у програмі "Головна 
Тема" телеканалу «Україна» на тему «Перерахунок пенсій: як отримати більше? 

https://www.youtube.com/watch?v=XKxpgJdf1LE  
 

12 лютого 2018 року вийшов сюжет на ТРК «Київ» у програмі "Служба порятунку" на тему 

https://ranok.ictv.ua/ua/videos/vipusk-611-30-01-2018/
http://svyat.kievcity.gov.ua/news/25823.html
https://kyivtoday.xyz/kiyani-otrimayut-bezoplatnu-dopomogu-yuristiv-u-lyutomu/
https://vechirniykiev.com.ua/news/kyyany-otrymayut-bezoplatnu-dopomohu-yurystiv-u-lyutomu
https://www.facebook.com/dobrogo.ranku.krayino/videos/194591317958076/
https://www.youtube.com/watch?v=XKxpgJdf1LE


"Надання БВПД". 
https://www.youtube.com/watch?v=w9RDjZCHO-U  
 

12 лютого 2018 року у Блозі суспільно-правової інформації Бібліотеки імені М. Костомарова ЦБС 
Шевченківського району м. Києва опублікований матеріал "Безоплатна правова допомога юристів для 
киян у лютому" з графіком консультацій Четвертого київського місцевого центру з надання БВПД. 

http://biblio-nivki-pdg.blogspot.com/2018/02/Bezoplatna-pravova-dopomoha-iurystiv-dlia-kyian-u-
liutomu.html#more  
 

13 лютого 2018 року Офіційний веб-сайт Святошинської районної в місті Києві державної 
адмінстрації опублікував матеріал "Спеціалісти Святошинської районної філії центру зайнятості провели 
черговий семінар". 

http://svyat.kievcity.gov.ua/news/25993.html  
 

15 лютого 2018 року опублікована стаття в щотижневій київській газеті «Сільське життя» на 
тему «Спадщина на земельну ділянку». 

 
22 лютого 2018 року директор Регіонального центру Оксана Василяка взяла участь у прес-

брифінгу в Українському кризовому медіацентрі, вона прокоментувала тиск на адвоката Івана Ангеліна 
у справі захисту Віктора Януковича. 

http://uacrisis.org/ua/64657-case-of-viktor-yanukovych  
 

20 березня 2018 року офіційний веб-портал Національної академії внутрішніх справ розмістив 
на своїй сторінці матеріал про діяльність Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у місті Києві. 

 
https://www.naiau.kiev.ua/news/oznajomlennya-klinicistiv-%E2%80%9Cde-jure%E2%80%9D-

200318.html  
 

15 березня 2018 року директор Першого київського місцевого центру з надання БВПД Леся 
Бурчак розповіла про київські центри з надання БВПД та загальнонаціональний правопросвітницький 
проект «Я МАЮ ПРАВО!» в ефірі телеканалу «МАРС-ТВ». 

https://www.youtube.com/watch?v=PB-ggW44740  
 

22 березня 2018 року опублікована стаття в щотижневій київській газеті «Сільське життя» на 
тему «Пенсійна реформа: чи покращить вона життя простих громадян». 

 
27 березня 2018 року інформаційне агентство «Укрінформ» опублікувало на своїй сторінці 

матеріал "Доступ до правосуддя осіб з психічними та інтелектуальними порушеннями. Проблеми та 
перспективи", в якому розміщений коментар директора Четвертого київського місцевого центру з 
надання БВПД Сергія Бреуса. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2427961-dostup-do-pravosudda-osib-z-psihicnimi-ta-
intelektualnimi-porusennami-problemi-ta-perspektivi.html  
 

29 березня 2018 року адвокат системи БПД Лілія Лукацька взяла участь у радіопередачі «Твоє 
право» на «Українському радіо», вона говорила про оформлення спадщини. 

http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=1924482  
 

У травневому  номері газети «Дарницькі вісті» опублікована стаття « Відповідальність осіб, які 
ухиляються від сплати аліментів». 

https://drive.google.com/drive/folders/13-57OpuCL3kxMEzlJxuW7C1wu9aniq0n 
 

22 травня 2018 року в ефірі телеканалу «Київ» прозвучав коментар директора Другого 
київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Богдана Кушніра на 
тему «Відшкодування шкоди завданої внаслідок ДТП». 

https://www.youtube.com/watch?v=yd68Sb_SCRk 

https://www.youtube.com/watch?v=w9RDjZCHO-U
http://biblio-nivki-pdg.blogspot.com/2018/02/Bezoplatna-pravova-dopomoha-iurystiv-dlia-kyian-u-liutomu.html#more
http://biblio-nivki-pdg.blogspot.com/2018/02/Bezoplatna-pravova-dopomoha-iurystiv-dlia-kyian-u-liutomu.html#more
http://svyat.kievcity.gov.ua/news/25993.html
http://uacrisis.org/ua/64657-case-of-viktor-yanukovych
https://www.naiau.kiev.ua/news/oznajomlennya-klinicistiv-%E2%80%9Cde-jure%E2%80%9D-200318.html
https://www.naiau.kiev.ua/news/oznajomlennya-klinicistiv-%E2%80%9Cde-jure%E2%80%9D-200318.html
https://www.youtube.com/watch?v=PB-ggW44740
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2427961-dostup-do-pravosudda-osib-z-psihicnimi-ta-intelektualnimi-porusennami-problemi-ta-perspektivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2427961-dostup-do-pravosudda-osib-z-psihicnimi-ta-intelektualnimi-porusennami-problemi-ta-perspektivi.html
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=1924482
https://drive.google.com/drive/folders/13-57OpuCL3kxMEzlJxuW7C1wu9aniq0n
https://www.youtube.com/watch?v=yd68Sb_SCRk


 
23 травня 2018 року   на веб-сайті «Обозреватель» розміщено матеріал про підстави для 

відкликання адвоката, який співпрацює з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у місті Києві у справі Надії Савченко. 

https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/vid-savchenko-znovu-pide-advokat.htm 
 

3 червня 2018 року в прямому ефірі телеканалу «Київ» прозвучав коментар директора Другого 
київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Богдана Кушніра під 
час фестивалю «Я МАЮ ПРАВО!». 

https://www.youtube.com/watch?v=73MIbJeZSlg 
 

4 червня 2018 року інформаційний портал «Укрінформ» розмістив матеріал «Спогади до річниці 
процесу про держзраду «легітимного», в якому проаналізували роботу адвокатів системи БПД, що діяли 
за дорученнями Регіонального центру у справі Віктора Януковича. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2454265-anukovic-golovnogo-mozku-spogadi-do-ricnici-
procesu-pro-derzzradu-legitimnogo.html 

 
10 червня 2018 року в інтернет-газеті «Телекритика» було опубліковано правничі коментарі 

фахівців Четвертого київського місцевого центру щодо ситуацій з порушеннями прав журналістів та 
захисту їх прав. 
   http://ru.telekritika.ua/society/spravochnik-zhurnalista-chto-delat-esli-vas-byut- 688911 
 

28 червня 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру на радіо "Голос Києва" 
(105 FM) виступили з питання можливостей отримання безоплатної правової допомоги за рахунок 
державних коштів та змісту правоосвітніх заходів. Зокрема, було проінформовано про перелік суб’єктів 
права на безоплатну вторинну правову допомогу, а також роботи всеукраїнського котакт-центру 
системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103. 
  

26 червня 2018 року у газеті «Дарницькі вісті» №4 була опублікована стаття «Пільгове 
молодіжне кредитування». У статті викладені актуальні аспекти щодо придбання житла молодими 
громадянами України на пільгових умовах. 
 

2 липня 2018 року відбулася публічна презентація діяльності київських місцевих центрів з 

надання БВПД присвячена річниці  діяльності центрів.  

https://www.youtube.com/watch?v=hd9xAGwMJZA 

 
2 липня 2018 року в Українському кризовому медіа-центрі відбувся брифінг за участі в.о. 

директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 
Михайла Харіна та директорів київських місцевих центрів з надання БВПД. 

https://www.youtube.com/watch?v=hd9xAGwMJZA 
 

2 липня 2018 року в Українському кризовому медіа-центрі відбувся брифінг за участі в.о. 
директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 
Михайла Харіна та директорів київських місцевих центрів з надання БВПД. 

https://www.youtube.com/watch?v=hd9xAGwMJZA 
 

2 липня 2018 року  відбулось інтерв’ю директора Бурчак Л.І. та начальника відділу правової 

інформації та консультації Поповича П.Б. для «5 каналу». 

 
12 липня 2018 року Інформаційну кампанію із популяризації безоплатної правової допомоги 

презентували в Києві. 
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=79016 
 

13 липня 2018 року виступ директора Бурчак Л.І. та адвоката системи БВПД Кальної О.П.  для 

каналу Інтер «Подробности»: http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13- 

2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/  

https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/vid-savchenko-znovu-pide-advokat.htm
https://www.youtube.com/watch?v=73MIbJeZSlg
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2454265-anukovic-golovnogo-mozku-spogadi-do-ricnici-procesu-pro-derzzradu-legitimnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2454265-anukovic-golovnogo-mozku-spogadi-do-ricnici-procesu-pro-derzzradu-legitimnogo.html
http://ru.telekritika.ua/society/spravochnik-zhurnalista-chto-delat-esli-vas-byut-%20688911
https://www.youtube.com/watch?v=hd9xAGwMJZA%20
https://www.youtube.com/watch?v=hd9xAGwMJZA
https://www.youtube.com/watch?v=hd9xAGwMJZA
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=79016
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/
http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/


 
23 липня 2018 року фахівці Четвертого Центру на радіо "Голос Києва" (105 FM) 

поінформували киян щодо порядку проведення повірки лічильників та прав споживачів під час такої 

процедури.  

https://www.facebook.com/goloskyjeva/videos/1868940763144382/  

 

21 серпня 2018 року начальником відділу правової інформації та консультацій Н. Власенко у 

серпневому випуску газети «Дарницькі вісті» була  опублікована стаття - «Скасували або затримали 

авіарейс».  

 

У вересні місяці поточного року, централізовано по всій системі безоплатної правової допомоги 

запущено новий модуль інформаційноаналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової 

допомоги (КІАС) для місцевих центрів, що значно покращило обмін інформацією між структурними 

підрозділами системи БПД та позитивно відобразиться на швидкості обробки даних, зручності подання 

звітності та обміну документацією в електронному вигляді.  

 15 жовтня 2018, на базі Центру проходила презентація офісу захисту сімей. Дані офіси будуть 

працювати з особами постраждалими від домашнього насильства, у роботі офісів будуть приймати 

участь громадські радниці та представники державної виконавчої служби. У презентації взяли участь 

директор Центру Ю.Рудих, представники Міністерства юстиції України: заступник міністра юстиції 

Іванна Смачило, представники Координаційного центру з надання правової допомоги: директор Центру 

Олексій Бонюк та перші сімейні радники Віта Чигрина та Наталія Боженко. 

 
30 жовтня 2018 року на сайті «Українського друкованого часопису «Тиждень» - tyzhden.ua – 

опубліковано інформацію про завершення стадії дебатів у кримінальному провадженні про державну 
зраду колишнього президента Віктора Януковича, якого захищає наданий Регіональним центром 
адвокат Рябовол: «Суд завершив дебати у справі про держзраду Януковича». 
https://tyzhden.ua/News/221928 
 

5 листопада 2018 року   на веб-сайті «Юридичної Газети» розміщено матеріал про внесення 
змін до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, що спрощують механізм подання адвокатом документів для 
участі у конкурсі та конкретизують окремі питання його проведення: «Адвокатам, які залучаються для 
надання БВПД , спрощено доступ до участі у конкурсі». 
http://yur-gazeta.com/golovna/advokatam-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bvpd-sproshcheno-dostup-do-
uchasti-u-konkursi.html 

 
5 листопада 2018 року   на сайті новин «ТСН» (канал «1+1») розміщено інтерактивну мапу «Усі 

установи, які можуть допомогти жертвам домашнього насильства в Україні. Перша повна інтерактивна 
мапа», в якій представлені, серед інших, Центри з надання БВПД по всій країні, в тому числі 
Регіональний та Місцеві київські центри. 
https://tsn.ua/ukrayina/usi-ustanovi-yaki-mozhut-dopomogti-zhertvam-domashnogo-nasillya-v-ukrayini-
persha-povna-interaktivna-mapa-1243344.html?fbclid=IwAR1k4m2-UszbkBPf2kIYBoE48CsEXnvwNFc-
cfiLW9VijnTxhXQbnNrkgCo  
 

6 листопада 2018 – освітлення роботи офісу «Сімейних радників» на базі Центру. Сюжет було 

відзнято ТРК Київ, випущено в ефір 06.11.2018 о 18.30 під назвою «Якщо друга половина тиран». 

 

19 листопада 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру в прямому ефірі 
поінформували киян на радіо "Голос Києва" (105 FM): 

щодо відповідальності за примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань та 
правового захисту від «колекторів» (07:15); 

щодо відповідальності за відсутність зареєстрованого місця проживання (10:30). 
 

23 листопада 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру в прямому ефірі 
поінформували киян на радіо "Голос Києва" (105 FM): 

https://www.facebook.com/goloskyjeva/videos/1868940763144382/
https://www.facebook.com/goloskyjeva/videos/1868940763144382/
https://tyzhden.ua/News/221928
http://yur-gazeta.com/golovna/advokatam-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bvpd-sproshcheno-dostup-do-uchasti-u-konkursi.html
http://yur-gazeta.com/golovna/advokatam-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bvpd-sproshcheno-dostup-do-uchasti-u-konkursi.html
https://tsn.ua/ukrayina/usi-ustanovi-yaki-mozhut-dopomogti-zhertvam-domashnogo-nasillya-v-ukrayini-persha-povna-interaktivna-mapa-1243344.html?fbclid=IwAR1k4m2-UszbkBPf2kIYBoE48CsEXnvwNFc-cfiLW9VijnTxhXQbnNrkgCo
https://tsn.ua/ukrayina/usi-ustanovi-yaki-mozhut-dopomogti-zhertvam-domashnogo-nasillya-v-ukrayini-persha-povna-interaktivna-mapa-1243344.html?fbclid=IwAR1k4m2-UszbkBPf2kIYBoE48CsEXnvwNFc-cfiLW9VijnTxhXQbnNrkgCo
https://tsn.ua/ukrayina/usi-ustanovi-yaki-mozhut-dopomogti-zhertvam-domashnogo-nasillya-v-ukrayini-persha-povna-interaktivna-mapa-1243344.html?fbclid=IwAR1k4m2-UszbkBPf2kIYBoE48CsEXnvwNFc-cfiLW9VijnTxhXQbnNrkgCo


щодо новел в національному законодавстві стосовно порядку реєстрації місця проживання 
(17:15) 

 
4 грудня 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру в прямому ефірі 

поінформували киян на радіо "Голос Києва" (105 FM): 
щодо відповідальності перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку 

доставлення пасажира до пункту призначення (07:15); 
 

21 грудня 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру в прямому ефірі 
поінформували киян на радіо "Голос Києва" (105 FM): 

щодо рішення Київської міської ради про недопущення політичної діяльності та політичної 
агітації в загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва (17:15). 

 

22 грудня 2018 року на телеканал «Інтер» вийшов сюжет про систему безоплатної правової 

допомоги, який було знято  у Першому київському місцевому центрі з надання БВПД.  
 

23 грудня 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру поінформували громадян 
на програмі «По обіді шоу», що транслювалося на телеканалі «UA: Перший»: 

щодо шляхів протидії шахраям. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv7SuW4alvM&feature=youtu.be&t=717&fbclid=IwAR0rrPngL
s-ynuL6he2zFkSAtRZlW8joUsE6PtxhFUT57w5nhbyHKvbbMLI 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.  
 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру  
 

За оперативною інформацією з 01.01.2018 по 31.12.2018 року Регіональним центром з 

надання БВПД у місті Києві було видано 8823 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:   

• 166 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;   

• 17 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;   

• 4673 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;   

• 2767 – для здійснення захисту за призначенням;   

• 1019 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;   

• 27 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру;   

• 15 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);   

• 3 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 КПК;  

• 136 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv7SuW4alvM&feature=youtu.be&t=717&fbclid=IwAR0rrPngLs-ynuL6he2zFkSAtRZlW8joUsE6PtxhFUT57w5nhbyHKvbbMLI
https://www.youtube.com/watch?v=Yv7SuW4alvM&feature=youtu.be&t=717&fbclid=IwAR0rrPngLs-ynuL6he2zFkSAtRZlW8joUsE6PtxhFUT57w5nhbyHKvbbMLI
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі категорій осіб 

              

№ 
з/п 

Категорії осіб 
Кількість опрацьованих звернень 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

Разом 

за рік 

1 
Особам, до яких застосовано 

адміністративне затримання 
41 24 75 26 166 

2 
Особам, до яких застосовано 

адміністративний арешт 
7 3 1 6 17 

3 

Особам, затриманим за підозрою у 

вчиненні злочину та/або стосовно яких 
обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою 

1035 1015 1219 1404 4673 

4 Для здійснення захисту за призначенням 645 740 617 765 2767 

5 
Для участі у проведенні окремихї 
процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях 

206 203 269 341 1019 

6 
У процедурах з продовження, зміни або 
припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру 

5 10 3 9 27 

7 
У процедурах, пов'язаних з видачею 

особи (екстрадицією) 
0 1 5 9 15 

8 

У разі вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до статті 
537 КПК 

0 1 0 2 3 

9 

Особам, засудженим до покарання у 

вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі 

42 15 4 75 136 

10 Разом за всіма категоріями осіб 1981 2012 2193 2637 8823 

 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром впродовж 2018 року: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 72 судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях; 

 проведено 73 бесіди з клієнтами; 
 проведено 111 анонімних анкетувань адвокатів; 
 поведено ______ перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 
 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру  

 

За період з 1 січня по 31 грудня 2018 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні 
було опрацьовано 18’215 звернень клієнтів, що потребували правової допомоги. 

 



 

 

 

Розподіл розглянутих звернень Клієнтів в розрізі МЦ 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

              

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих звернень 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

IV 
квартал 

Разом 
за рік 

1 МЦ 1 1106 1258 1487 1254 5105 

2 МЦ 2 1026 1255 573 632 3486 

3 МЦ 3 535 887 1209 1431 4062 

4 МЦ 4 1472 1246 1541 1303 5562 

5 Разом за всіма центрами 4139 4646 4810 4620 18215 
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МЦ 1; 5105; 28%

МЦ 2; 3486; 19%

МЦ 3; 4062; 22%

МЦ 4; 5562; 31%



 

Таблиця 3. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

  

№ 

з/п 
Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

Разом 

за рік 

1 Соціальне забезпечення 654 604 625 485 2368 

2 Житлове право 328 531 646 657 2162 

3 Сімейне право 471 684 707 512 2374 

4 Спадкове право 236 299 299 461 1295 

5 Земельне право 63 121 187 132 503 

6 Договірне право 196 259 315 285 1055 

7 Трудове право 142 217 212 234 805 

8 Адміністративне право 500 261 281 267 1309 

9 Інше цивільне право 953 1002 1008 1011 3974 

10 Виконання судових рішень 63 130 121 109 423 

11 Інші питання 618 590 548 694 2450 

12 Неправові питання 1 36 17 5 59 

13 Разом 4225 4734 4966 4852 18777 

 

до 18 років; 35

від 18 до 35 років; 
2114

від 35 до 60 років; 
5199

понад 60 років; 3816

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання 
БВПД за віком



 

 

В 2018 році клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого цивільного 3’974 (21,16%) 
права, з інших питань 2’450 (13,05%), сімейного 2’374 (12,64%), соціального забезпечення 2’368 
(12,61%), житлового 2’162 (11,51%),  адміністративного 1’309 (6,97%), спадкового 1’295 (6,9%), 
договірного 1’055 (5,62%), трудового 805 (4,29%), земельного 503 (2,68%), , з питань виконання 
судових рішень 423 (2,25%) та з неправових питань 59 (0,31%).  

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, було зареєстровано від 
малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) 
1582 (61%), інвалідів 398 (15%), ВПО 298 (11%) та ветеранів війни 295 (11%).  
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Таблиця 4. Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями 

осіб, які мають право на отримання БВПД 

              

№ 

з/п 
Вік клієнтів 

Кількість звернень до місцевих центрів за 
рік 

МЦ 1 МЦ 2 МЦ 3 МЦ 4 

Разом 

за рік 

1 Учасники бойових дій 130 62 43 60 295 

2 Інваліди 185 88 47 78 398 

3 Біженці 13 2 0 2 17 

4 ВПО 152 0 52 94 298 

5 Діти, позбавлені батьківського піклування 2 1 3 6 12 

6 Особи, середньомісячний сукупний дохід сім'ї 
яких нижчий суми прожиткового мінімуму 

672 280 294 336 1582 

7 Разом за всіма центрами 1154 433 439 576 2602 

 
 
 
 
 

Учасники бойових дій; 
295; 11%

Інваліди; 398; 15%

Біженці; 17; 1%

ВПО; 298; 11%

Діти, позбавлені 
батьківського 

піклування; 12; 1%

Особи, 
середньомісячний 

сукупний дохід сім'ї 
яких нижчий суми 

прожиткового 
мінімуму; 1582; 61%

Розподіл клієнтів місцевих центрів за категоріями осіб, які 
мають право на отримання БВПД



 
 

Таблиця 5. Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 
віком (за 2018 рік) 

              

№ 
з/п 

Вік клієнтів 
Кількість звернень до місцевих центрів за рік 

МЦ 1 МЦ 2 МЦ 3 МЦ 4 

Разом 
за рік 

1 до 18 років 19 0 8 8 35 

2 від 18 до 35 років 415 422 662 615 2114 

3 від 35 до 60 років 1186 1716 1085 1212 5199 

4 понад 60 років 1068 1446 360 942 3816 

5 Разом за всіма центрами 2688 3584 2115 2777 11164 

 
 

Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги за 2018 рік було: 

 здійснено 366 виїздів мобільних пунктів консультування; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів 

мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 1’361 осіб, в тому числі 
534 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 827 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 12 органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам 
БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з 
якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 8’286 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено у ЗМІ 51 інформаційний матеріал з питань надання БВПД. 
 надано 183 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 проведено ___ правопросвітницьких заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

до 18 років; 35

від 18 до 35 років; 
2114

від 35 до 60 років; 
5199

понад 60 років; 3816

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання 
БВПД за віком



 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих дистанційних 
пунктів доступу до БПД в розрізі МЦ 

              

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та 
діючих дистанційних пунктів  

доступу до БПД/кількість осіб, що 
скористалися їх послугами 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

Разом 

за рік 

1 МЦ 1 20 15 14 14 63 

2 МЦ 2 16 23 0 2 41 

3 МЦ 3 20 14 31 38 103 

4 МЦ 4 41 37 45 36 159 

5 Разом за всіма центрами 97 89 90 90 366 

 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

              

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної 

допомоги 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

Разом 

за рік 

1 МЦ 1 0 0 0 0 0 

2 МЦ 2 0 0 0 0 0 

3 МЦ 3 3 3 3 3 12 

4 МЦ 4 0 0 0 0 0 

5 Разом за всіма центрами 3 3 3 3 12 

 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані адвокатами в розрізі 
МЦ 

              

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість опрацьованих звернень 

І 
квартал 

ІІ 
квартал 

ІІІ 
квартал 

IV 
квартал 

Разом 
за рік 

1 МЦ 1 716 522 648 749 2635 

2 МЦ 2 673 558 500 684 2415 

3 МЦ 3 221 542 276 254 1293 

4 МЦ 4 631 338 534 440 1943 

5 Разом за всіма центрами 2241 1960 1958 2127 8286 

 

 



Таблиця 9. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання 
БВПД 

              

№ 
з/п 

Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, 
розміщених у ЗМІ 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

Разом 

за рік 

1 МЦ 1 3 3 3 3 12 

2 МЦ 2 3 3 3 3 12 

3 МЦ 3 3 3 3 3 12 

4 МЦ 4 3 3 3 6 15 

5 Разом за всіма центрами 12 12 12 15 51 

 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

За 2018 рік РЦ та МЦ було фактично профінансовано на 16’591’600,00 грн., що становить 100% від 

передбачених кошторисом видатків на даний період. 

 

 

 

 

За 2018 рік адвокатам, які надають БВПД в місті Києві, було оплачено 16’446’409,63 грн. Обсяг 

зареєстрованих фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2018 року становив 50’055,24 грн. 

Кредиторська заборгованість заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду складає 

50’055,24 грн. 
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Виплати адвокатам за надані послуги 

 

 

 

Виплати адвокатам за надані послуги та зареєстровані фінансові 

зобов’язання 

 

 

Так, за 2018 рік видатки на оплату послуг адвокатів по кримінальним провадженням становили 

15’038’474,72 грн. (91,4%), а по цивільно-адміністративним справам – 1’407’934,55 грн. (8,6%). Загалом 

16’446’409,30 грн. 

Виплати адвокатам у 2017 році становили 7’472’859,17 грн. (90,1%) на оплату послуг по кримінальним 

провадженням та 821’311,38 грн. (9,9%) по цивільно-адміністративним справам. Загалом 8’294’170,55 грн. 
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