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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, зокрема: 

 
На базі Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика 17 березня 2017 року відбувся 
семінар на тему: «Правові механізми захисту професійних 
прав медичних працівників» за участі слухачів, інтернів 
Академії, науково-педагогічних працівників кафедри 
педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного 
права, представників факультету підвищення кваліфікації 

викладачів, студентського самоврядування Академії, а також за участі представників 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в м. Києві, 
фахівців Київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Протягом семінару було обговорено актуальні питання 
законодавчого забезпечення професійної медичної діяльності, 
правові механізми захисту професійних прав медичних 
працівників, можливості системи безоплатної правової 
допомоги у вказаному контексті. 
 

Також, з метою проведення заходів спрямованих на 
недопущення порушення права на захист затриманих та 
підозрюваних, Регіональним 
центром спільно з адвокатами 
системи БВПД проведено ряд 
робочих зустрічей із 
співробітниками столичних 

управлінь поліції, під час яких зауважено на необхідності 
дотримання Порядку інформування центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги про випадки 
затримання, адміністративного арешту або застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який 
затверджений постановою Кабінету міністрів України №1363 
від 28 грудня 2011 року, а також інші актуальні питання, що 
стосуються співпраці Регіонального центру та управлінь 
поліції міста Києва.  
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 29 березня 2017 року було проведено зустріч 
з мешканцями гуртожитку №3,4,5 Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупіка та представниками студентського 
самоврядування. Під час зустрічі було обговорено 
питання, що цікавили учасників та розповсюджено 
інформаційні матеріали. 

Також проінформовано представників громадськості про їх право на захист та 
порядку отримання безоплатної правової допомоги, надано відповіді, що є первинною 
правовою допомогою та вторинною правовою допомогою, про перелік суб’єктів права 
на безоплатну вторинну правову допомогу, про успішні приклади надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, про права затриманих, підозрюваних, обвинувачених та 
засуджених.  

З метою розповсюдження інформації про Конституційні прав а та обов’язки 
молодого покоління громадян та їх захист у системі БВПД, 29 березня 2017 року у 
вищому професійному училищі № 33 м. Києва, проведено відповідний семінар, який 
стосувався прав та обов’язків громадянина, зокрема обговорені теми стосувались 

обов’язку відбування військової служби, захисту 
незалежності і територіальної цілісності держави; не 
заподіяння шкоди природі та 
культурній спадщині, сплаті 
податків і зборів тощо. Також під 
час заняття були обговорені 

питання прав людини, зокрема неповнолітньої особи, на 
основі Конвенції ООН про права дитини, Конституції України 
та інших актів законодавства.  

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

З метою підвищення кваліфікації адвокатів системи БВПД, 
проведено ряд заходів спрямованих на підвищення їх 
кваліфікації, зокрема адвокатами-тренерами Ігорем 
Свєтлічним, та  Катериною Войтенко проведено семінар на 
тему: «Дії захисника під час 
спеціального (заочного) досудового 
розслідування кримінальних 

правопорушень і судового розгляду. Порядок застосування 
нормативно-правових актів та практики ЄСПЛ». 
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 Після внесення змін до Порядку оплати послуг та 
відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу  та  Методики обчислення 
розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу, внесених постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.12.2016 № 
1048, Регіональним центром 

проведено низку інформаційних заходів для адвокатів, з 
метою висвітлення актуальних змін, уточнено правила 
оформлення актів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, пояснено терміни подання звітів, а також роз’яснені 
типові та можливі помилки, які виникають під час здачі 
звітності. 
 

Також у звітному періоді проведено низку зустрічей із 
адвокатами з метою обговорення актуальних та проблемних 
питання, що виникають під час надання БВПД та типових 
скарг клієнтів. 

Під час зустрічі були обговорені 
проблемні питання та адвокатами 
запропонували практичні ідеї 
щодо покращення співпраці. 

 
Також з метою підвищення кваліфікації співробітників 
центру було проведено семінар  на тему: «Порядок 
прийняття громадян та взаємодія між відділами центру». 
Під час семінару зроблено короткий аналіз щодо 
практичних питань надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у зв`язку з 
розширенням категорії осіб, які можуть отримати безоплатну 
вторинну правову допомогу, питання взаємодії між відділами 
центрів та інші. 

За результатом зустрічі створено робочу групу з 
представників Центрів, для опрацювання: пам`ятки, 
протоколу зустрічей з клієнтом, анкети для опитувань та 
інших документів. 

З метою наповнення інформаційної платформи правових консультацій 
WikiLegalAid регіональним центром підготовлено дві статті на тему: «Застосування 
заходів виховного характеру відносно малолітніх осіб» та «Кримінальна 
відповідальність за зайняття гральним бізнесом». 

У статтях детально розписана інформація щодо порушених питань, та надано 
відповіді на питання що стосуються даної тематики. 
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[1.3] Децентралізація системи БПД. 

 
Протягом І кварталу 2017 року Регіональним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у місті Києві розроблено кошторис, штатний розпис, 
щомісячні плани асигнувань та розрахунки до кошторису на 2017 рік, які подано на 
розгляд до Координаційного центру. 

 
З метою забезпечення надання належної якості послуг та недопущення порушень 

стандартів якості надання правової допомоги адвокатами, з 01 січня  по 31 березня 
2017 року начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Личиком М.М. проведено 11 спостережень у судах першої та 6 
спостережень в апеляційній інстанції за дотриманням адвокатами стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі та 4 
зустрічі з суб’єктами безоплатної вторинної правової допомоги. Під час даних 
моніторингів порушень стандартів якості не виявлено. 

 
Також з метою контролю за дотриманням стандартів якості та недопущення 

порушення прав осіб, що звертаються до Регіонального та місцевих центрів міста 
Києва було розроблено анкети для інтерв’ювання клієнтів щодо рівня та стану надання 
БПД, розроблено пам’ятки для клієнтів та проведено ряд анкетувань.  

 
Проведено моніторинг скарг на Київські місцеві центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за 2016 рік. 

За результатами моніторингу встановлено, що за статистичними даними 
Координаційного центру за 2016 рік на діяльність Київських центрів з надання БВПД 
надійшло 28 скарг, що становить 0,33% від загальної кількості звернень. 

У звітному періоді проведена робоча зустріч із бухгалтерами та керівництвом 
місцевих центрів щодо питань проведення публічних закупівель, укладення контрактів 
з адвокатами та порядку оплати їх послуг.  

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

громадського захисту у кримінальних провадженнях. 

 
З метою підготовки до відкриття офісів громадського захисту Регіональним 

центром проведено аналіз відмов від адвокатів та аналіз причин відмов адвокатів від 
виїзду. 

Також проведено аналіз для визначення найбільш «проблемних» районів, з метою 
визначення територіального розміщення офісу, також проведено моніторинг цінової 
політики служб таксі для врахування у подальшому обґрунтуванні необхідності 
відкриття офісів.  

 



 [1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій. 

В І кварталі 2017 року Регіональним центром було 
запроваджено електронний документообіг, для 
дотримання контрольних строків виконання доручень та 
недопущення їх порушення, а також для систематизації 
вхідних та вихідних документів в електронному вигляді. 

 
 За звітній період було проведено розповсюдження інформації про систему 

безоплатної правової допомоги через засоби масової інформації, так:  

11 січня 2017 року директор Регіонального центру взяла участь у записі 
радіопрограми «Право на захист» на «Українському радіо»,  де розповіла про систему 
БПД та про розширення категорій громадян, яким надається безоплатна правова 
допомога. 

16 січня 2017 року взято участь у прямому ефірі каналу ТРК «Київ» під час 
програми «Громадська приймальня», де проінформовано глядачів про розширення 
категорій громадян, яким надається безоплатна правова допомога, а також про 
актуальні новини системи БПД. 

03 лютого 2017 року в Інтернет виданні «Большой Киев» було надруковано 
коментар директора Регіонального центру Оксани Василяки до статті на тему: «Не 
принимайте иски к сердцу». 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.01.2017 по 31.03.2017 регіональним центром з надання 

БВПД у в місті Києві було видано 1794 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 60 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 15 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

 695 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

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