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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: 

 

8 жовтня 2018 року відбулася зустріч керівництва 
Святошинського районного відділу філії Державної 
установи "Центр пробації" у м.Києві та Київській області  та 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в м. Києві щодо обговорення заходів з 
реалізації Меморандуму про співпрацю, метою якого є 
забезпечення реалізації права осіб на безоплатну правову 
допомогу та підвищення 

правової обізнаності громадян в реалізації своїх прав. Під 
час зустрічі було розроблено спільний план дій щодо 
реалізації Меморандуму, в якому передбачено не лише 
проведення спільних заходів, а й моніторинг актуальних 
питань, з яких звертаються до відділів пробації з метою 
підготовки відповідних консультацій та запровадження 
виїзних консультацій у відділах пробації в м. Києві.  

 

3 жовтня 2018 року на базі Третього київського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за участі та підтримки партнерів, а саме: 
директора Київського міського центру соціально-
психологічної допомоги Людмили Крупчинської та 
начальника Дарницького районного відділу з питань 
пробації філії державної установи «Центр пробації» у місті 
Києві та Київській області 

Наталі Гаркави, відбувся тренінг присвячений роботі з 
особами, які постраждали від домашнього насильства. До 
участі в тренінгу долучилися представники Четвертого 
київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.  

Необхідність проведення тренінгу була обумовлена 
тим, що на базі Третього та Четвертого київських місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у середині жовтня 
стартував пілотний проект по роботі з постраждалими від домашнього насильства та 
розпочали роботу Офіси захисту сімей у місті Києві.  



16 жовтня 2018 року відбулася презентація 
ініціативи «Сімейні радники». Це спільна 
ініціатива Міністерство юстиції України, 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги та громадськості.  

Сімейні радники – це активні громадяни, 
лідери суспільної думки у своїй громаді, яким 

довіряють, до яких прислуховуються. Оскільки Сімейні радники працюватимуть з 
вразливими категоріями громадян, вони проходять 
обов’язкове комплексне навчання, що враховує 
специфіку їхньої діяльності. Радники надаватимуть 
інформацію щодо прав громадян, порушення таких 
прав, зокрема, у сфері захисту сімей, прав дітей та 
осіб, які постраждали від домашнього насильства, у 
тому числі, через систему безоплатної правової 
допомоги. Першими сімейними радниками, які 
пройшли спеціальне навчання комунікаційним 
навичкам, стали відомі активістки Віта Чигрина та Наталія Боженко, а фактичним 
місцем надання ними консультацій став Третій київський місцевий центр з надання 
БВПД.  

24 листопада 2018 року відбулась зустріч керівництва 
Державної установи «Київський слідчий ізолятор» та 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в м. Києві. Під час зустрічі обговорили 
спільний план дій щодо реалізації Меморандуму про 
співпрацю, укладеного між Адміністрацією Державної 
кримінально-виконавчої служби України, Державною 
установою «Центр пробації» та Координаційним центром 
з надання правової допомоги.  Результатом зустрічі є 

домовленості щодо консолідації зусиль, спрямованих на співпрацю у сфері надання 
безоплатної правової допомоги особам, які відбувають 
покарання у виді позбавлення волі, тримаються під 
вартою в місцях попереднього ув’язнення або 
перебувають на обліку в уповноважених органах з питань 
пробації. Окрім того, сторони домовились про 
проведення спільних заходів, спрямованих на 
підвищення рівня правової поінформованості 
засуджених осіб щодо захисту своїх прав, зокрема, права 
на безоплатну правову допомогу та щодо розроблення та розповсюдження 
інформаційних матеріалів про права та соціальні гарантій ув’язнених осіб, а також їх 
розміщення в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, філіях Центру 
пробації, уповноважених органах з питань пробації.  



16 грудня 2018 року в Міжнародному виставковому 
конгрес-центрі "Український Дім" відбулась 
масштабна правопросвітницька подія: виставка-
форум "Правники-суспільству", участь у якій взяли 
представники Міністерства юстиції України, 
Безоплатної правової допомоги, Української Фундації 
Правової Допомоги, адвокати та юристи - з однією 
метою - в останній день офіційного Всеукраїнського 
тижня права надати правову допомогу всім тим, хто її 

потребує, консультуючи гостей та відвідувачів заходу. 
Конгрес-центр "Український Дім" у цей день перетворився на суцільний «майданчик 
консультацій» - проводились безкоштовні консультації від усіх учасників виставки-
форуму.     
    Представники чотирьох київських Місцевих та Регіонального центрів також надавали 
консультації усім бажаючим. За правовою допомогою приходили люди з різних 
областей країни, а питання торкалися як спадкового та 
трудового права, так і соціального захисту, і питань 
щодо оформлення земельних ділянок, податків та 
пенсій. Багато партнерів по заходу, консультуючи 
людей паралельно, звертались до наших 
співробітників з проханням надати адресу Місцевого 
центру чи Бюро в тому чи іншому куточку країни, 
спрямовуючи осіб, що до них звернулись, саме до 
системи безоплатної правової допомоги для 
вирішення їх питань по суті. А це найкраще свідчення 
того, що безоплатна правова допомога сьогодні - це дієва розгалужена мережа точок 
доступу до вирішення тих питань та запитів, що виникають у суспільстві. 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

9 листопада 2018 року, з метою обміну досвідом та 
прикладами кращих практик в наданні безоплатної 
правової допомоги, за сприяння 
Регіонального центру з надання БВПД у місті 
Києві,  команда Тернопільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
завітала до Другого київського місцевого центру. 
Здійснення таких зустрічей сприяє створенню 
ефективної системи управління правовими знаннями 

та розвитку людського потенціалу правничої спільноти. Робоча зустріч з фахівців 
місцевих центрів стала вдалим початком знайомства та сприяла позитивному обміну 
досвідом. Працівники Другого київського місцевого центру розповіли про порядок 



організації роботи у їх відділах та мали змогу дізнатися, як це відбувається у колег на 
Тернопільщині. Як зазначив в. о. директора Регіонального центру з надання БВПД у місті 
Києві Михайло Харін: «заходи з обміну досвідом дають можливість з’ясувати спільні 
проблеми, знаходити та вдосконалювати нові шляхи у пошуку дієвих механізмів 
вирішення проблемних питань, які виникають під час роботи». 

23 листопада 2018 року Третій київський 
місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги підписав договір про співпрацю з 
юридичної клінікою «Defendo» Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут ім.. Ігоря Сікорського». Під час 
зустрічі з керівником юридичної клініки, Бежевець 
Аллою Михайлівною,  старшим викладачем 
кафедри інформаційного права та права 

інтелектуальної власності, начальником юридичного 
управління НТУУ «КПІ», були обговорені основні 
умови співпраці та визначено коло питань, щодо яких 
можливо перенаправлення та порядок такого 
перенаправлення клієнтів Центру до Клініки. Крім 
того, досягнуто домовленості про залучення студентів 
юридичної клініки до проведення спільних заходів. 
Також, під час зустрічі були обговорені питання 
об’єднання зусиль щодо поширення інформації про 
проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», а особлива увага була приділена 
темі попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі.  

 13 грудня 2018 року в колонній залі Київської 
міської державної адміністрації відбулось 
урочисте підведення підсумків діяльності центрів 
безоплатної вторинної правової допомоги міста 
Києва за 2018 рік, що приурочене до 
Всеукраїнського тижня права. Під час заходу 
керівники центрів  представили для партнерів 
системи здобутки та напрацювання за рік який 
минає, оскільки довіра та партнерство є одними із 
основоположних принципів діяльності системи 
безоплатної правової допомоги. Так, захід було 

відкрито Першим заступником директора Координаційного центру з надання правової 
допомоги Оксаною Василякою, яка подякувала всім за активну учать у розбудові 
правової держави та за роботу кожного у напрямку підвищення правової свідомості та 
обізнаності громадян, а також розповіла про ініціативи Координаційного центру та 
перспективи подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги.  
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В продовження, виступив в.о. директора 
Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у місті Києві 
– Михайло Харін, який поділився з учасникам 
заходу новиною, яка є вагомою для всього 
громадянського та правничого суспільства, а 
саме: відкриття на загал довідково-
інформаційної платформи «WikiLegalAid», яка 
утворена Координаційним центром з надання 
правової допомоги у 2016 році, а над її 
створенням працювали понад 600 фахівців системи надання безоплатної правової 
допомоги з різних регіонів України та спрямована на підвищення правової свідомості та 
освіченості населення.  

Директори Київських місцевих центрів виступили для партнерів з презентаціями 
здобутків кожного із центрів. Леся Бурчак, яка є директором Першого київського 

місцевого центру, розповіла про виклики та 
перспективи в системі безоплатної правової 
допомоги у цивільних та адміністративних 
справах, оскільки система є динамічною у своєму 
розвитку, інноваційною та прагне постійного 
удосконалення діяльності. Директор Другого 
київського місцевого центру – Богдан 
Кушнір розповів про діяльність центрів з 
досягнення місії системи, а саме про заходи 
проведені задля посилення правових 

можливостей і правової спроможності соціально вразливих груп та спільнот. Доповнив 
його виступ директор Третього київського місцевого центру – Юрій Рудих, котрий 
акцентував увагу на новітніх ініціативах системи щодо протидії домашньому та 
гендерно зумовленому насильству, а саме у запровадженні  інституту «Сімейних 
радників», аже саме на базі Третього київського місцевого центру цей проект розпочав 
своє існування, після чого був поширений на інші регіони та вже демонструє свою 
ефективність. Завершив виступ директорів керівник Четвертого Київського МЦ – Сергій 
Бреус, розповівши про особливості доступу людей з інвалідністю до безоплатної 
правової допомоги у місті Києві, про  теперішній стан та перспективи розвитку. 

 
 19-20 грудня 2018 року у м. Києві відбувся перший 
захід у рамках співпраці Координаційного центру з 
надання правової допомоги з Фондом Макса Планка 
за міжнародний мир та верховенства права (Max 
Planck Stiftung für Internationalen Frieden und 
Rechtsstaatlichkeit). У дводенному тренінгу «Доступ 
до правосуддя та адміністративних послуг для 
внутрішньо переміщених осіб в Україні» взяли участь 
представники Координаційного центру, 
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Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві та 
юристи усіх чотирьох місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги міста, а також представники Секретаріату Уповноваженої Верховної Ради 
України з прав людини. 

В рамках заходу учасники були ознайомлені з 
актуальною міжнародною нормативно-правовою 
базою у цій сфері, релевантною практикою 
Європейського суду з прав людини та досвідом 
Республіки Колумбія, у якій, відповідно до даних 
УВКБ ООН, на початок 2018 року кількість ВПО 
становила близько 7,7 мільйонів з майже 43 
мільйонів населення, більшість з яких була змушена 
залишити свої домівки через збройні конфлікти з 

незаконними військовими формуваннями у період з 1995 по 2008 рік. Окрім того, 
начальниця відділу моніторингу прав ВПО Секретаріату Уповноваженої Наталія Тімоніна 
та старший стратегічний юрист БФ «Право на захист» Олег Тарасенко провели ряд 
експертних дискусій з представниками системи надання безоплатної правового 
допомоги, під час яких відбувся взаємний обмін досвідом у встановленні юридичних 
фактів для ВПО (зокрема – народження та смерті), захисті соціальних, громадянських та 
економічних прав, протидії дискримінації при працевлаштуванні, оренді житла та 
роботі з фінансовими організаціями. 

 [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 жовтня 2018 по 31 грудня 2018 року начальником відділу 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 

Миколою Личиком проведено 20 спостережень у судах першої інстанції за дотримання 

адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальному процесі. Крім того, 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. Порушень стандартів якості з боку адвокатів 

не встановлено. 

[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:  



5 листопада 2018 року   на веб-сайті «Юридичної Газети» розміщено матеріал 
про внесення змін до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, що спрощують 
механізм подання адвокатом документів для участі у конкурсі та конкретизують окремі 
питання його проведення: «Адвокатам, які залучаються для надання БВПД , спрощено 
доступ до участі у конкурсі». 
http://yur-gazeta.com/golovna/advokatam-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bvpd-
sproshcheno-dostup-do-uchasti-u-konkursi.html 

 

5 листопада 2018 року   на сайті новин «ТСН» (канал «1+1») розміщено 
інтерактивну мапу «Усі установи, які можуть допомогти жертвам домашнього 
насильства в Україні. Перша повна інтерактивна мапа», в якій представлені, серед інших, 
Центри з надання БВПД по всій країні, в тому числі Регіональний та Місцеві київські 
центри. 
https://tsn.ua/ukrayina/usi-ustanovi-yaki-mozhut-dopomogti-zhertvam-domashnogo-
nasillya-v-ukrayini-persha-povna-interaktivna-mapa-1243344.html?fbclid=IwAR1k4m2-
UszbkBPf2kIYBoE48CsEXnvwNFc-cfiLW9VijnTxhXQbnNrkgCo  

 
30 жовтня 2018 року на сайті «Українського друкованого часопису «Тиждень» - 

tyzhden.ua – опубліковано інформацію про завершення стадії дебатів у кримінальному 
провадженні про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича, якого 
захищає наданий Регіональним центром адвокат Рябовол: «Суд завершив дебати у 
справі про держзраду Януковича». 
https://tyzhden.ua/News/221928 

 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.10.2018 по 31.12.2018 регіональним центром з надання БВПД 

у в місті Києві було видано 2637 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 26 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 6 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 1404 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 765 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

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