
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в місті Києві  річного плану діяльності на 2018 рік у І кварталі 
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[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. 
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[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 проведено ряд заходів, спільно з місцевими центрами, зокрема: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

[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. 

 

23 січня 2018 року в приміщенні Київського міського Центру 

роботи з жінками відбувся тренінг «Медіація як правовий 

інструмент в адвокатській діяльності» для адвокатів, які 

працюють в системі БПД, спеціалістів Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

київських місцевих центрів. 

 

25 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. 



 

27 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. 

 

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». 

 [1.3] Децентралізація системи БПД. 

З метою забезпечення надання належної якості послуг та недопущення порушень 
стандартів якості надання правової допомоги адвокатами, з 01 січня по 31 березня 
2018 року відділом забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації 
її надавачів проведено 18 спостережень у судах першої інстанції за дотриманням 
адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
кримінальному процесі. Крім того проведено 6 інтерв'ю із суб’єктами безоплатної 
вторинної правової допомоги, а саме обвинуваченими в кримінальному провадженні. 
Під час даних моніторингів порушень стандартів якості не виявлено, зауважень до 
роботи адвоката не надходило. 
Крім цього було розглянуто понад 16 скарг. 

 [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 

кримінільних 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. 

 [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:  

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/  
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.facebook.com/dobrogo.ranku.krayino/videos/194591317958076/
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  

 

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  
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.01.2018 по 31.03.2018 регіональним центром з надання 

БВПД у в місті Києві було видано 1981 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 41 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 7 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 1035 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 645 – для здійснення захисту за призначенням;  

 206 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

 5 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру;  

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

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

 42 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

 

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

