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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: 

03 жовтня 2017 року в Третьому київському місцевому 
центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
відбувся прийом громадян за участі заступника Міністра 
юстиції України Гії Гецадзе, Начальника Головного 
територіального управління юстиції у місті Києві Станіслава 
Куценка, директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 

Оксани Василяки та директора Третього київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Юрія Рудих. 

 

10 жовтня 2017 року в Першому київському місцевому 
центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
відбувся прийом громадян за участі заступника Міністра 
юстиції України Гії Гецадзе, Начальника Головного 
територіального управління юстиції у місті Києві Станіслава 
Куценка, директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 

Оксани Василяки та директора Першого київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Лесі Бурчак. 

Під час прийому були надані роз’яснення щодо діяльності виконавчої служби, порядку 
ліквідації громадської організації, прав потерпілих у кримінальних провадженнях, 
питань самовільного будівництва та відповідальності за це, а також щодо пенсійного 
забезпечення та розподілу особового рахунку на сплату комунальних послуг. 

 

13 жовтня 2017 року у військовій частині 3066 Національної 
Гвардії України відбувся правопросвітницький захід за 
участю директора Регіонального центру Оксани Василяки, 
директора Другого київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Богдана Кушніра, 
та представниками Головного територіального управління 



юстиції у місті Києві. 

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
місті Києві виступила з презентацією щодо діяльності Регіонального центру та 
Київських міських центрів. 

 

18 жовтня 2017 року у Спеціалізованій школі №106 за участі 
заступника директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 
Ірини Радченко, начальника відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Євгенія Борсука 
відбувся правовпросвітницький захід на тему: «Безоплатна 
правова допомога: захисти себе – будь обізнаним». 

В рамках зустрічі учням були роз’яснені їх основні права та обов’язки, які передбачені 
нормами українського законодавства. Дітям було роз’яснено, як змінюються їх права, 
обов’язки та правова відповідальність у відповідності до віку. 

 

1 листопада 2017 року в Голосіївському УП ГУНП України в 
місті Києві директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києві 
Оксана Василяка та адвокат Роман Гайдай інформували 
співробітників управляння про роботу регіонального та 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та обговорювали питання, які найчастіше 

виникають під час організації співпраці з управлянням. 

 

4 грудня 2017 року в колонній залі Київської міської 
державної адміністрації відбулося урочисте відкриття 
Всеукраїнського тижня права 2017 та виставки-форму 
«Правники – суспільству». 

Спеціалісти Регіонального центру та київських місцевих 
центрів з надання безоплантої правової допомоги теж взяли 

участь в урочистому відкритті та розгорнули в приміщенні КМДА свій консультативний 
пункт для громадян, зокрема інформували і про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!". 

 



5 грудня 2017 року у Київському міському Центрі роботи з 
жінками, в рамках Всеукраїнського тижня права, відбувся 
фінал правничого брейн-рингу «Учні vs правозахисники». У 
фіналі перевіряли свої знання кращі учнівські команди міста 
Києва. 

 

 

6 грудня 2017 року в актовому залі Деснянської РДА 
відбулась лекція «Органи влади в Україні, їх функції та 
повноваження. До кого звертатись щоб реалізувати або 
захистити свої права?». Лекцію відвідали представники 
громади, мешканці Деснянського району та студенти вищих 
навчальних закладів. 

 

7 грудня 2017 року начальник відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального 
центру з надання БВПД у місті Києві Євгеній Борсук та 
начальник відділу представництва Третього київського 
місцевого центру з надання БВПД Владислав Шкурко, в 
рамках співпраці з бібліотеками Дарницького району, 

провели у приміщенні бібліотеки № 133  урок права «Хочеш людиною справжньою 
стати – наші закони навчись поважати» для учнів 9-Г класу гімназії «Діалог». 

 

 

12 грудня 2017 року до Дня благодійності в Україні, у 
Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ», 
відбулась благодійна акція з донорства крові. 

Участь у цьому заході взяли, Заступник Міністра юстиції 
України Гія Гіцадзе, начальник Головного територіального 
управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко, 

Головний лікар НДСЛ "ОХМАДИТ" Ірина Садов 'як, директор Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Оксана Василяка та 
керівники Київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Фахівцями центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом 
всього дня надавались правові консультації для батьків, чиї діти перебувають на 
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стаціонарному лікуванні, а також для медичних працівників щодо захисту їх прав, 
законних інтересів та на інші актуальні теми. 

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

06 жовтня 2017 року у приміщенні Академії 
адвокатури України відбулась відкрита бесіда 
присвячена святкуванню Дня Юриста, тема якої: 
"Сучасні виклики у роботі юриста та успішний досвід 
правопросвітницьких інновацій Міністерства юстиції 
України". Студенти мали змогу поспілкуватися з 

представниками Міністерства юстиції України, Регіонального та Другого київського 
місцевого центра з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головного 
територіального управління юстиції у м. Києві та координатором 
загальнонаціонального проекту "Я МАЮ ПРАВО". 

 

06 жовтня 2017 року Регіональним центром було 

організовано та проведено лекцію для адвокатів на тему: 

«Злочини у сфері службової діяльності». Доповідачем 

виступив адвокат Олександр Горошинський, який очолює 

комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги при 

Раді адвокатів міста Києва. 

 

20 жовтня 2017 року, в Регіональному центрі з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 
відбувся тренінг для працівників Регіонального центру та 
київських міських центрів. Захід було організовано 
Регіональним центром із залученням адвоката Лукацької 
Лілії Григорівни. 

Адвокат Лілія Лукацька ознайомила працівників з нормативно-правовими актами, 
якими регулюються питання щодо вирішення спорів по цивільним справам про 
виключення майна з-під арешту, та порядок зняття майна з-під арешту. Крім того, під 
час тренінгу було розглянуто ряд прикладів ведення судових справ та обговорювались 
проблемні питання законодавства та судової практики. 

 



25 жовтня 2017 року в Регіональному центрі з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 
відбувся тренінг для працівників Регіонального та київських 
місцевих центрів. Під час заходу адвокат Подкопаєва Ірина 
Анатоліївна ознайомила з практичними аспектами трудових 
спорів, а також відповіла на запитання співробітників 
центрів. 

 

27 жовтня 2017 року в приміщенні Академії Адвокатури 
відбувся круглий стіл на тему: «Як органи місцевого 
самоврядування та держава можуть відповісти на правові 
потреби громади?», організований київськими місцевими та 
регіональним центрами за сприяння Проекту «Доступна та 
якісна правова допомога в Україні». 

 

 

31 жовтня 2017 року у Регіональному центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбулася зустріч 

з представниками ГО «Центр медіації «Простір 

порозуміння» Ольгою Хмарук та Ольгою Шевчук. В 

результаті обговорення всіх дотичних питань було прийнято 

рішення про підписання меморандуму про співпрацю, 

зокрема навчання фахівців центрів та адвокатів, поширення інформаційної продукції 

та сприяння громадянам у вирішенні питань в позасудовий спосіб. 

 

8 листопада 2017 року в приміщенні Українського 

національного інформаційного агентства «Укрінформ» 

представники ГПО «Права людини» провели круглий стіл 

«Доступ до правосуддя осіб з порушенням психічного 

здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями 

в Україні». У цьому заході взяли участь директор 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в місті Києві Оксана Василяка, директор Четвертого київського 

місцевого центру з надання БВПД Сергій Бреус, начальник відділу правової інформації 

та консультацій Першого київського місцевого центру з надання БВПД Павло Попович 

та начальник відділу представництва Третього київського місцевого центру з надання 

БВПД Владислав Шкурко. 

 



15 листопада 2017 року в приміщенні Інституту права та 

післядипломної освіти Міністерства юстиції України відбувся 

тренінг для працівників юридичних служб центральних 

органів виконавчої влади «Надання безоплатної правової 

допомоги в кримінальних та цивільних справах». 

 

 

 

 

 

16 листопада 2017 року у приміщенні Третього київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги відбувся тренінг «Правила ефективної 

комунікації» для співробітників Регіонального центру та 

київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

17 листопада 2017 року відбувся тренінг для адвокатів на 

тему «Дью Дилідженс».У заході взяли участь і представники 

Регіонального центру з надання безоплатної правової 

допомоги в місті Києві. Під час тренінгу адвокат Юридичного 

бюро «Юротат» Сергій Лисенко говорив про поняття Дью 

Дилідженс як правової експертизи об’єктів цивільно-

правової угоди, про сфери її застосування, про цілі та 

завдання Дью Дилідженс як практики. Крім цього він навів приклади з власної 

адвокатської діяльності. 

 

23 листопада 2017 року директор Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана 

Василяка взяла участь у II Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Адаптація правової системи 

України до права Європейського Союзу: теоретичні та 

практичні аспекти», яка проходила у Полтавському юридичному інституті 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

 



23 листопада 2017 року делегація правозахисників з Албанії 

ознайомилася з досвідом створення та функціонування 

системи безоплатної правової допомоги в Україні. З цією 

метою вони приїхали до України, де спілкувалися із 

фахівцями та фахівчинями з Координаційного центру з 

надання правової допомоги, регіонального та місцевих 

центрів з надання БВПД, а також бюро правової допомоги. 

 

 

30 листопада 2017 року в Регіональному центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відбулася зустріч 

з представниками Українського Центру Медіації. Учасники 

зустрічі прийняли рішення про підписання меморандуму 

про співпрацю. 

 

 

1 грудня 2017 року в приміщенні Регіонального центру з 
надання безоплатної правової допомоги директор центру 
Оксана Василяка та директори київських місцевих центрів 
з надання БВПД обговорили можливості співпраці з 
директором Громадської правозахисної організації «Права 
людини» Віталієм Дроботуном. 

 

 

30 листопада 2017 року співробітники Регіонального 
центру та київських місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги відвідали 
тренінг з психології «Практика стресостійкості». 

 

 

 

1 грудня 2017 року в приміщенні Регіонального центру з 
надання безоплатної правової допомоги директор центру 
Оксана Василяка та директори київських місцевих центрів 
з надання БВПД підписали меморандум про співпрацю з 
Громадською організацією «Центр медіації «Простір 
порозуміння». 
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7 грудня 2017 року, в рамках проведення Всеукраїнського 
тижня права, представники Регіонального центру та 
київських місцевих центрів з надання БВПД відвідали 
відкриту лекцію судді-спікера Солом’янського районного 
суду міста Києва Марії Зелінської на тему «Правила 
поведінки судді та у суді». 

 

 

18 грудня 2017 року в приміщенні Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
директор центру Оксана Василяка та директори київських 
місцевих центрів з надання БВПД підписали меморандум 
про співпрацю з громадською організацією “Правозахисна 

організація “Права людини”, яка спеціалізується на захисті прав і свобод людини. 

 

 
21 грудня 2017 року представники Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
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». 

 

З метою наповнення інформаційної платформи правових консультацій 
WikiLegalAid регіональним центром підготовлено дві статті на тему: «Військова 
експертиза» та «Експертиза безпеки життєдіяльності». 

У статтях детально розписана інформація щодо порушених питань, та надано 
відповіді на питання що стосуються даної тематики. 

[1.3] Децентралізація системи БПД. 

 
З метою забезпечення надання належної якості послуг та недопущення порушень 

стандартів якості надання правової допомоги адвокатами, з 01 жовтня по 31 грудня 

2017 року відділом забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації 

її надавачів проведено 13 спостережень у судах першої та 5 спостережень в 



апеляційній інстанції за дотриманням адвокатами стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі. 

Крім того проведено 4 зустрічі з 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. 

Також було проведене електронне опитування клієнтів, яке запроваджене 

Регіональним центром, та проводилось спеціалістами місцевих центрів, в цілому воно 

показало позитивні результати роботи системи безоплатної правової допомоги, 

більшість з респондентів вказали на покращення доступу.  

Крім цього було розглянуто 10 скарг. 

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

громадського захисту у кримінальних провадженнях. 

27 грудня 2017 року у столиці відкрили офіс 
громадського захисника у кримінальних провадженнях – 
пілотний проект, який впроваджується у Києві, 
Рівненській та Вінницькій областях. 

[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:  

20 жовтня 2017 року інформаційно-правовий портал «Українське право» 
розмістив інформацію про робочу групу, яка напрацьовує зміни до закону про правову 
безоплатну допомогу. Серед учасників робочої групи – директор Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Оксана Василяка. 

http://ukrainepravo.com/news/ukraine/robocha-grupa-napratsovu-zmini-do-
zakonu-pro-pravovu-bezoplatnu-dopomogu-/ 

 
8 листопада 2017 року на веб-сайті радіо «Радіо Свобода» надрукований 

коментар директора Регіонального центру Оксани Василяки про призначення 
адвокатів  людям, за зверненням відповідного закладу психіатрії під час розгляду 
питання або про застосування, або про припинення, або продовження примусових 

http://ukrainepravo.com/news/ukraine/robocha-grupa-napratsovu-zmini-do-zakonu-pro-pravovu-bezoplatnu-dopomogu-/
http://ukrainepravo.com/news/ukraine/robocha-grupa-napratsovu-zmini-do-zakonu-pro-pravovu-bezoplatnu-dopomogu-/


заходів медичного характеру, в інформаційному матеріалі «Суддя може не бачити 
людину, яку направляє на примусове психіатричне лікування – дослідження» 

https://www.radiosvoboda.org/a/28842808.html 
 

8 листопада 2017 року інформаційний портал «Укрінформ» розмістив на своїй 
сторінці відео з круглого столу «Чи мають доступ до правосуддя люди з обмеженими 
інтелектуальними можливостями?», в якому взяла участь директор Регіонального 
центру Оксана Василяка. 

https://www.youtube.com/watch?v=thwrDP9MgWM 
 

17 листопада 2017 року директор Регіонального центру Оксана Василяка взяла 
участь у юридичній консультації громадської приймальні на телеканалі ТРК «Київ». 

https://kievtv.com.ua/programmy/item/11-gromadska-prijmalnya 
 
1 грудня 2017 року на веб-сайті ГПО "Права людини" розміщено матеріал «ГПО 

«Права людини» на шляху до меморандуму про співпрацю з центрами безоплатної 
правової допомоги». 

http://prava-lyudyny.org/gpo-prava-lyudyny-na-shlyahu-do-memorandumu-pro-
spivpratsyu-z-tsentramy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/ 

12 грудня 2017 року інформаційний портал "Громадський Простір" розмістив 
матеріал «Дня благодійності в Україні відбулась благодійна донорська акція «Мін’юст з 
тобою однієї крові». 

https://www.prostir.ua/?news=dnya-blahodijnosti-v-ukrajini-vidbulas-blahodijna-
donorska-aktsiya-minyust-z-toboyu-odnijeji-krovi 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.10.2017 по 31.12.2017 регіональним центром з надання 

БВПД у в місті Києві було видано 1661 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

• 32 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 7 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

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

• 593 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

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

 

https://www.radiosvoboda.org/a/28842808.html
https://www.youtube.com/watch?v=thwrDP9MgWM
https://kievtv.com.ua/programmy/item/11-gromadska-prijmalnya
http://prava-lyudyny.org/gpo-prava-lyudyny-na-shlyahu-do-memorandumu-pro-spivpratsyu-z-tsentramy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
http://prava-lyudyny.org/gpo-prava-lyudyny-na-shlyahu-do-memorandumu-pro-spivpratsyu-z-tsentramy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
https://www.prostir.ua/?news=dnya-blahodijnosti-v-ukrajini-vidbulas-blahodijna-donorska-aktsiya-minyust-z-toboyu-odnijeji-krovi
https://www.prostir.ua/?news=dnya-blahodijnosti-v-ukrajini-vidbulas-blahodijna-donorska-aktsiya-minyust-z-toboyu-odnijeji-krovi

