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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: 

 

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. 

 

 

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.  

 

Задля підвищення правової свідомості, культури та 
освіченості молоді, фахівці провели конкурс 
студентських есе на тему «Безоплатна професійна 
правнича допомога – ефективний механізм захисту прав 
людей в Україні». Заступник директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у місті Києві Михайло Харін розповів 

студентам та курсантам про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 
МАЮ ПРАВО!», який покликаний інформувати українців про їхні права і навчити 
громадян ці права захищати. 

 

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


У межах загальнонаціонального правопросвітницького 
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. 

 

Локація системи безоплатної правової допомоги на 
фестивалі «Я МАЮ ПРАВО!» 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. 

 

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. 

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

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. 



Задля покращення надання правової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам київські центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги розпочинають співпрацю з 

благодійним фондом «Право на захист». 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

[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 квітня 2018 по 30 червня 2018 року начальником 

відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 

Миколою Личиком проведено 18 спостережень у судах першої інстанції за 

дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі. Крім того організовано та 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, опрацьовано інформацію щодо 

подань до комісії з оцінювання якості, за результатами якої порушень стандартів якості 

з боку адвокатів не встановлено. 

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

громадського захисту у кримінальних провадженнях 

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. 



 

[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:  

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 
 
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 

 
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 
 
 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.04.2018 по 30.06.2018 регіональним центром з надання 

БВПД у в місті Києві було видано 2012 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 24 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 3 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 1015 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 740 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

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

https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/vid-savchenko-znovu-pide-advokat.htm
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
https://www.youtube.com/watch?v=hd9xAGwMJZA


 


