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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. 

 

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: 

 

  

   Кияни дізналися як захистити себе та родину від 
домашнього насильства. Саме на таку тему фахівцями 
Першого київського місцевого центру з надання БВПД 
проведена лекція-семінар під час сімейного фестивалю, 
який відбувся в місті Києві.   

Під час заходу Директор Першого київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бурчак Леся 
розповіла присутнім про зміни у національному законодавстві у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству, про перелік органів та установ, 
до яких можна звернутися у випадку проявів насильства та звернув увагу 
присутніх на перелік запобіжних заходів, що можуть бути застосовані до 
кривдника, а також про притягнення кривдника до кримінальної відповідальності 
у разі систематичних проявів насильства. 

 

 

   2 вересня 2018 співробітники київських місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги долучилися до 
загальноміської культурологічної акції «Юнь Києва 
запрошує». Метою заходу була популяризація 
безкоштовних соціальних послуг, залучення молоді до 

соціально-корисної діяльності. Команда Центрів знайомила відвідувачів акції з 
основними напрямами роботи системи безоплатної вторинної правової допомоги, 
розповіла про загальноукраїнський правопросвітницький проект «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

http://kyiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novini/kiyani-diznalisya-yak-zakhistiti-sebe-ta-rodinu-vid-domashn-ogo-nasil-stva
http://kyiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novini/kiyani-diznalisya-yak-zakhistiti-sebe-ta-rodinu-vid-domashn-ogo-nasil-stva


 

У межах  загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
фахівці київських центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги продовжили співпрацю з 
Міжнародним дитячим центром «Артек». Під час 
пізнавальних рольових ігор та правопросвітницьких 
бесід артеківці знайомились з основними положеннями 
законодавства про права дитини, розширюючи свої 

знання про права та обов’язки. Локації системи безоплатної правової допомоги 
на фестивалі навчали та розважали дітлахів. Також, фахівці проінформували 
артеківців про їхнє право на безоплатну вторинну правову   допомогу, 
зауваживши, що захист прав дітей в пріоритеті системи безоплатної правової 
допомоги. 

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

 

   16 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 перше виїзне 

консультування громадян на базі Комунального некомерційного підприємства 

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

Києва. 

 

   У зв’язку з необхідністю розширення доступу осіб до 

отримання безоплатної правової допомоги, участі в 

Єдиній мережі консультативних пунктів та 

інформаційно-ресурсних центрів з питань протидії 

домашньому насильству "Безпечна Дарниця", а також 

реалізації пілотного проекту «Поліна», який 

започаткований Національною поліцією для протидії домашньому насильству, 

відкрито дистанційний консультаційний пункт на базі Київського міського центру 

соціально-психологічної допомоги. До числа основних завдань Київського 

міського центру соціально-психологічної допомоги є надання соціально – 

педагогічних, психологічних, юридичних консультацій та здійснення соціального 

супроводу сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах; підтримка 



родин переміщених з тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО, 

а також попередження насильства в сім’ї. 

 

   Директори Регіональних центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) з усіх 

областей України мали нагоду покращити знання з 

публічної комунікації та інформування громадян про 

можливості, які надає система безоплатної правової 

допомоги. 

 

 [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 липня 2018 по 30 вересня 

2018 року начальником відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її надавачів Миколою Личиком проведено 16 

спостережень у судах першої інстанції за дотримання адвокатами стандартів 

якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному 

процесі. Порушень стандартів не виявлено. Крім того, проведено зустрічі із 

спеціалістами відділу представництва та адвокатам, які заключили контракти з 

Місцевими центрами, з метою роз’яснення змін до законодавства. Оприлюднено 

інформацію щодо успішного надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio 
до моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

 

    «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 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. 

 У вересні місяці поточного року централізовано по всій системі безоплатної 

правової допомоги запущено новий модуль інформаційно-аналітичної 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.  

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.07.2018 по 30.09.2018 регіональним 
центром з надання БВПД у в місті Києві було видано 2193 доручення адвокатам 
для надання БВПД, у тому числі:  

 75 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
 1 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
 1219 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
 617 – для здійснення захисту за призначенням;  
 269 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  
 3 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  
 5 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
 0 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК; 
 4 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.  


