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[1.1.] Посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад 
 

В Одесі обговорили шляхи усунення дискримінації у сфері реєстрації народження та смерті 
на окупованих територіях 

17 січня 2018 року представники Регіонального та одеських місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь у круглому столі на тему "Шляхи 
усунення дискримінації в сфері реєстрації фактів народження та смерті осіб на окупованих 
територіях України». 

Під час заходу відбулось оприлюднення результатів дослідження «Перешкоди в реалізації 
прав і свобод на окупованій території Кримського півострова та тимчасово непідконтрольних 

територіях Донецької та 
Луганської областей». 

Проект «Усунення 
дискримінації громадян 
України при реєстрації 
фактів народження та 
смерті, що відбулись на 
тимчасово окупованій та не 
контрольованих Урядом 
територіях України» 
реалізується за підтримки 
Фонду сприяння демократії 
Посольства США в Україні.   

Спікерами на заході 
виступили Віктор Вуйко, 
юрист кримської УГСПЛ в м. 
Херсоні, Олег Ільницький, 

доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка, асистент проекту Андрій Гнида. 

Участь в обговоренні прийняли представники Одеської обласної державної адміністрації, 
Головного територіального управління юстиції в Одеській області, центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, правозахисники, адвокати, представники громадських організацій, 
Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. 

Олег Ільницький зазначив, що якщо громадянину України потрібно зареєструвати факт 
народження або смерті, він звернеться до органів реєстрації актів цивільного стану (РАГС), і цього 
ж дня отримає відповідне свідоцтво. Але якщо факт народження або смерті відбудеться на 
тимчасово окупованій або непідконтрольній території (Кримський півострів, ОРДЛО), то 
громадянину України потрібно буде пережити низку поневірянь: спочатку звернутися до РАЦСу, 
отримати відмову, потім звернутися до суду, дочекатися позитивного рішення, і тільки після того 
з’явитися можливість, ще раз звернувшись до РАЦСу, отримати відповідне свідоцтво. Постає 
резонне запитання: чому для одних громадян України існує адміністративна процедура (через 
РАЦС), а іншим громадянам України ці ж факти народження або смерті потрібно доводити 
виключно через судову процедуру? 
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Правозахисники стверджують, що орієнтовна кількість фактів народження та смерті, що 
відбулися на окупованих або непідконтрольних територіях з 2014 року становить понад 372 тисячі 
випадків. За цей же час, офіційними українськими органами внесено тільки 31317 записів про 
факти народження або смерті на вищезазначених територіях. Менше 10%. Але з точки зору 
правозахисників, найгіршим у цій ситуації є те, що існує дискримінація за територією походження 
особи. 
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Керівник проекту Олег Ільницький відзначає, що «для держави України, яка декларує, що 
вона є правовою, будь-яка дискримінація є ганебним явищем, забороненим Конституцією 
України». 

Учасники круглого столу прийняли резолюцію, в якій відмітили, що чинний спосіб 
підтвердження актів цивільних станів, які виникли на тимчасово окупованій території, в порядку 
окремого провадження за правилами цивільного судочинства є заформалізованим, складним та 
фінансово обтяжливим для осіб. Його реалізація зумовлює виконання судами України невластивих 
їм функцій без належного правового обґрунтування фактичної потреби, неправомірності між 
запропонованими засобами та досягнутим результатом, з порушенням міжнародних стандартів та 
зобов’язань України в сфері прав людини. 

Регіональний центр провів інформаційну годину для працівників органів поліції 

25 січня 2018 року відбувся семінар для особового складу Шевченківського відділення 
Приморського відділу поліції у м. Одеси ГУНП в Одеській області на тему: «Законність 
затримання та своєчасне інформування Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги». 

Від Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області доповідачами 
виступили Олександр Мхітарян, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів, та начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Альбіна Гаврильчик. Від Управління забезпечення прав людини на 
заході виступив старший інспектор з особливих доручень відділу уповноважених Голови з питань 
контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Іван Рожкован. 
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Олександр Мхітарян зазначив, що з початку серпня 2016 року з метою забезпечення прав 
затриманих Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги співпрацює з 
підрозділом забезпечення прав людини територіальних органів Національної поліції. 

 

 

Головними завданнями співпраці є розгляд питань щодо виявлення фактів порушення 
строків інформування Центр органами та підрозділами поліції про випадки затримання осіб, а 
також попередження та недопущення випадків порушення права затриманих осіб на своєчасну 
безоплатну правову допомогу та захист. 
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Представник Центру підкреслив, що фактичним моментом затримання особи слід вважати 
будь-яке обмеження її права на вільне переміщення, про що негайно слід повідомляти 
Регіональний центр для своєчасного забезпечення такій особі правничої допомоги. Відмова 
затриманого від адвоката обов’язково повинна бути оформлена в присутності адвоката. 

Також розглянуті колізійні питання щодо надання правничої допомоги особам під час 
обшуку та щодо оформлення процесуальних документів за участю адвокатів, які надають 
безоплатну правову допомогу. 

Альбіна Гаврильчик розповіла присутнім, що з метою забезпечення належного надання 
правової допомоги затриманим особам, Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 
року № 1363 затверджено Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до вимог вказаного Порядку, 
негайно після фактичного затримання особи, суб’єкт подання інформації повідомляє про це 
відповідному Регіональному центру. 

Вона наголосила, що негайно після фактичного затримання особи уповноважена службова 
особа повинна повідомити Регіональному центру з надання БВПД за допомогою телефонного або 
іншого зв’язку відомості про затриманого. Після отримання повідомлення черговий центру 
призначає захисника та видає доручення. 

Також звернули увагу на зміст процесуальних рішень, які приймаються слідчими. 
Зауважили, що відповідно до норм чинного законодавства, захисник може бути залучений 
слідчими у випадках та в порядку, визначених статтями 49 та 53 КПК України з моменту набуття 
особою статусу підозрюваного. 

Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються Регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги цілодобово за телефоном (048) 726-22-23. 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103. 

До Регіонального центру завітали представники USAID та голова Цивільного трибуналу у 
Ванкувері 

25 січня 2018 року директорка 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги Світлана Клішина 
зустрілася з керівником Проекту 
USAID "Справедливе правосуддя" 
Девідом Майклом Воном та 
головою  Цивільного трибуналу у 
Ванкувері Шеннон Салтер. 

Шеннон Салтер є експерткою із 
вирішення спорів онлайн та 
адміністративного права з більше ніж 
10-річним досвідом роботи, голова 
Цивільного трибуналу у Ванкувері, 

Британська Колумбія, Канада – одного з перших у світі інтернет-судів. 
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Експертка відповідає за всі аспекти впровадження та реалізації цього інноваційного проекту 
з розширення доступу до правосуддя, у тому числі координуючи роботу більше 40 працівників та 
членів трибуналу, а також розробляючи технологічні онлайн-процеси. 

На зустрічі йшлося про роботу інтернет-суду, вирішення спорів онлайн з адміністративного 
права, технічні аспекти, та залучення до цього процесу системи безоплатної правової допомоги. 

 

Світлана Клішина виразила зацікавленість проектом та зазначила, що в Одеській області 
працює 32 офіси безоплатної вторинної правової допомоги, у яких можна впровадити елементи 
проекту. 

Вона зазначила, що кількість клієнтів щороку зростає, як і потреба в безоплатній юридичній 
інформації. Між тим, приміщення кожного центру безоплатної правової допомоги обладнане 
комп’ютерною технікою, за допомогою якої клієнти отримають доступ до електронних сервісів 
Міністерства юстиції України. Як зазначила директорка Центру, вирішення спорів онлайн покращує 
доступ до правосуддя. 

Світлана Клішина висловила пропозицію щодо категорій справ, які можна б було 
вирішувати за допомогою електронних інструментів на початковому етапі, а саме: справи щодо 
стягнення аліментів на утримання дитини та кредитні спори. 

Перевагами використання вирішення спорів онлайн для клієнтів системи безплатної 
правової допомоги є звільнення від сплати зборів, економія часу, легкозрозумілість процедури, 
просте використання онлайн форм, безоплатна юридична інформація 24/7. 
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Відбулося перше у цьому році засідання Комунікаційного комітету системи правосуддя 
Одеської області 

26 січня 2018 року Комунікаційний 
комітет системи правосуддя Одеської 
області визначив пріоритети своєї 
діяльності на засіданні, яке відбулося у 
приміщенні Територіального управління 
Державної судової адміністрації України 
в Одеській області. 

Комунікаційний комітет системи 
правосуддя був утворений на початку 
грудня 2017 року та є робочою групою, до 
складу якої входять установи місцевої 
влади, системи правосуддя і 

правоохоронних органів Одеського регіону. 

На засіданні сьогодні було обрано голову комітету - Йосипа Бронза, який є головою Ради адвокатів 
Одеської області. 

Організаційну роботу Комітету очолює директорка Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Світлана Клішина. 

У ході засідання члени Комітету  обговорювали такі питання, як створення Реєстру перекладачів та 
забезпечення присяжних у судових засіданнях. 

Формування списку присяжних та їх навчання 

Як зазначила Світлана Клішина, одним з  пріоритетних завдань Комітету є популяризація інституту 
присяжних серед населення. Йдеться про залучення пересічних громадян до розгляду разом з 
професійними суддями окремих категорій судових справ. 

За результатами проведеного аналізу судової реформи та внесених змін до чинного законодавства 
України, а також нормативного закріплення функціонування інституту присяжних та формування 
списків присяжних в Одеському регіоні, членами Комітету було вирішено проводити інформаційну 
кампанію, спрямовану на зацікавленість пересічних громадян подати документи для включення 
до списку присяжних. 

Взаємодія з місцевими радами 

Список присяжних повинен складатися з громадян, відібраних згідно із Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», віком від 30 до 65 років, що постійно проживають на території, на яку 
поширюється юрисдикція відповідного суду. Не підлягають внесенню до списків присяжних 
громадяни, визначені цим законом (хворі, недієздатні, судимі). 

Учасники засідання визначили за необхідність, організувати та провести зустріч представників 
органів місцевого самоврядування з метою обміну ними досвідом щодо формування ними списків 
присяжних (на сьогоднішній день чинним законодавством України не врегульовано питання 
порядку формування органами місцевої влади таких списків). 
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Результатом проведення такого круглого столу може стати проект порядку формування місцевими 
радами списків присяжних, який буде затверджений та взятий за основу. 

Навчання присяжних 

Члени Комітету дійшли згоди щодо питання навчання осіб, які на сьогоднішній день включені до 
списку присяжних. 

Світлана Клішина виступила з пропозицією проведення базового курсу навчальних 
тренінгів для присяжних щодо розгляду справ, які за ЦПК та КПК розглядаються за їхньої участі, на 
базі системи безоплатної правової допомоги. Темами для навчальних заходів можуть стати 
загальні питання судового процесу. 
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Проблема нестачі перекладачів для судових засідань 

Другим питанням на порядку денному засідання Комітету стало завдання формування Реєстру 
перекладачів та їх навчання збоку органів слідства. 

Було визначено, що найбільш затребуваними для участі у судових засіданнях є перекладачі з 
болгарської, румунської мов, а також мов пострадянських держав. 

Учасники зустрічі прийняли рішення, розробити проект атестації осіб, які претендують на участь у 
процесі, щодо вільного володіння зазначеними мовами - це пов’язано з тим, що наразі вищі 
навчальні заклади не готують фахівців з цих мов. 

На засідання також обговорювалися питання проведення робочих зустрічей і круглих столів 
з представниками прес-служб органів місцевої влади, системи правосуддя та правоохоронних 
органів для налагодження взаємодії між ними та формування об’єктивних спільних меседжей для 
суспільства. 

Також учасники зустрічі обговорили питання роботи з громадськими організаціями та питання 
забезпечення безпеки судів. Для створення належних умов здійснення правосуддя та 
забезпечення безпеки всіх учасників процесу, було вирішено розробити алгоритм взаємодії судів, 
органів поліції та Нацгвардії. 

На засіданні «Правового клубу» говорили про систему безоплатної правової допомоги в 
Одеській області 

26 січня 2018 року директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги виступила з докладом про напрямки роботи та досягнення системи БПД в 
Одеській області. 

Одеський правовий клуб, членом якого є директор Регіонального центру з моменту його 
заснування, є майданчиком для комунікації юристів, суддів та громадських діячів. 

На черговому засіданні Світлана Клішина 
розповіла, яким чином в Одеській області 
функціонують 32 офіси 
безоплатної  правової допомоги. 

У своєму докладі вона зазначила, що 
центри надають правову допомогу для 
соціально незахищених осіб у цивільних та 
адміністративних справах. Зокрема, в 
Одеській  області працює 7 місцевих 
центрів – три в Одесі та ще чотири у 
Арцизі, Ізмаїлі, Подільську та Роздільній. 

У віддалених населених пунктах, а саме у 
кожному районному центрі та місті 

обласного значення, населення обслуговують 25 бюро правової допомоги. Вони були  утворені у 
2016 році замість ліквідованих територіальних управлінь юстиції та працюють як відокремлені 
підрозділи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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«Система безоплатної правової допомоги створена саме для підтримки вразливих 
верств населення, це – соціальна програма, націлена на відстоювання інтересів людей, 
зокрема, уразливих їх груп», - підкреслила вона. 

Директорка Центру зазначила, що у Реєстрі адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу в Одеській області, налічується більш 400 адвокатів, з них 150 уклали контракти з 
центрами та надають свої послуги у кримінальних, цивільних та адміністративних справах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідаючи на питання інших членів Правового клубу, Світлана Клішина розповіла про 
механізми відшкодування витрат адвокатам. Вона зазначила, що при наданні юридичних послуг 
держава фактично лише компенсує в межах своїх можливостей витрати часу та фінансові витрати, 
які адвокати могли понести при наданні безоплатної правової допомоги. 

Незважаючи на все це, деякі наші партнери практикують навіть ведення справ на умовах pro bono, 
відчуваючи соціальну відповідальність.  

Усі адвокати пройшли конкурсний відбір та регулярне навчання, та надають безоплатну вторинну 
правову допомогу відповідно до встановлених стандартів якості. Дотримання цих стандартів 
постійно мониториться. 

Серед переваг роботи з системою - постійна практика, гарантоване відшкодування витрат, 
своєрідна реклама та розширення клієнтської бази, можливості для професійного навчання та 
підвищення кваліфікації завдяки системі тренінгів, семінарів, популяризація та поширення 
успішних практик адвокатів, які надають БПД тощо. 
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Представники одеських центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та ГО 
«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» обговорили напрямки спільної роботи 

07 лютого 2018 року у приміщенні ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» 
відбувся круглий стіл, під час якого керівники місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та громадської організації обговорили 
стратегічні напрямки спільної діяльності на 2018-2020 
роки. 

Мета зустрічі – взаємодія та координація спільної діяльності 
у 2018 році з надання допомоги внутрішньо переміщеним 
особам, біженцям та особам без громадянства. За 

результатами зустрічі було визначено пріоритетні напрямки співпраці. 

У листопаді 2017 року Президент Громадської організації «Десяте квітня» Марина 
Курочкіна та директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Одеській області Світлана Клішина підписали меморандум про співпрацю. Метою меморандума 
є консолідація зусиль, спрямованих на недопущення порушень прав і свобод людини задля 
ефективної реалізації права осіб на безоплатну правову та соціальну допомогу. 

У рамках домовленостей цього року заплановано проведення спільних заходів з обміну 
досвідом та кращих практик захисту прав внутрішньо переміщених осіб та біженців, а також 
проведення тренінгів для працівників відділів представництва місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Регіональний центр провів семінар для працівників органів поліції 

  08 та 22 лютого 2018 року проведені семінари для особового складу 
Портофранківського відділення поліції Приморського відділу поліції у м. Одесі ГУ НП, а також 
Суворовського відділу та Хаджибеївського відділення поліції Суворовського ВП в м. Одесі  ГУНП 
в Одеській області на тему: «Законність затримання та своєчасне інформування 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги».  

Від Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області доповідачами 
виступили Олександр Мхітарян, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та 

підвищення кваліфікації її 
надавачів, та начальник відділу 
організації надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги Альбіна Гаврильчик. 
Від Управління забезпечення 
прав людини на заході виступив 
старший інспектор з особливих 
доручень відділу уповноважених 
Голови з питань контролю за 
дотриманням прав людини в 
поліцейській діяльності Іван 
Рожкован. 
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Регіональний центр прийняв участь в обговоренні питань захисту прав ромського 
населення 

13 лютого 2018 року, у приміщенні Головного територіального управління юстиції, за 
круглим столом обговорювали можливі шляхи співпраці між Громадською організацією 
«Правозахисний ромський центр», органами юстиції та Регіональним центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області з метою захисту прав 
ромського населення. 

У зустрічі прийняли участь: голова ГО «Правозахисний ромський центр» Володимир 
Кондур, заступник директора Регіонального центру Вікторія Губко, начальник управління 
реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного 

територіального управління 
юстиції Надія Швець. 

Метою зустрічі було обговорення 
шляхів вирішення проблеми 
відсутності у ромів документів, 
посвідчуючих особу, зокрема 
паспорт та свідоцтво про 
народження. 

Як зазначив Володимир 
Кондур, деякі представники 
ромських меншин вже 20 років 
взагалі не мають жодних 
документів, таким чином, не 
мають права на реалізацію всіх 
соціально-економічних прав (на 
медичне обслуговування, 

працевлаштування, на отримання соціальної допомоги та пенсії), в тому числі і право дітей на 
освіту. 

Вікторія Губко зазначила, що за правовою інформацією, консультаціями та отриманням 
доступу до електронних сервісів Мін’юсту до місцевих центрів та бюро правової допомоги може 
звернутися кожен, зокрема й представники ромського населення. 

Що стосується вторинної правової допомоги, тобто представництва інтересів особи у суді чи 
органах місцевої влади, у такому випадку, згідно до п. 4 Постанови Верховного Суду України №5 
від 31.03.1995 р. «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне 
значення», у центри/бюро може звернутися представник такої особи при наявності у нього 
документів, а також представники організацій, коли за законом вони вправі звернутися до суду в 
інтересах інших осіб. 

На зустрічі представники органів юстиції та Регіонального центру домовилися щодо 
спільного проведення заходів з правової освіти для ромських меншин, а також розробки 
друкованих матеріалів (буклетів, пам’яток) для формування інформаційного стенду ГО 
«Правозахисний ромський центр». 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95
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Світлана Клішина: Клієнти системи безоплатної правової допомоги матимуть змогу 
отримати експертні послуги у судових справах на умовах “pro bono” 

«У місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги в наявності 
є справи, за якими неможливо в повному обсязі надавати вторинну правову допомогу у 
зв’язку з тим, що у клієнта недостатньо коштів для проведення експертизи. Відтепер 
клієнти системи безоплатної правової допомоги Одеської області матимуть змогу 
отримати експертні послуги безкоштовно», - зазначила директорка Регіонального центру. 

На прес-конференції сьогодні, 06 березня 2018 року, в приміщенні інформаційного 
агентства «Одеса-медіа», обговорили можливість клієнтів системи безоплатної правової допомоги 
в Одеській області отримати експертні послуги у судових справах на умовах “pro bono”. 

Відповіді на запитання журналістів надали директорка Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області Світлана Клішина, суддя 
Малиновського районного суду м. Одеси Сергій Черевко, голова «Союзу юристів Одеської 

області» Олександр Рябець, представник Одеського регіонального відділення Всеукраїнської 
громадської організації «Союз експертів України» Денис Бочкарьов. 

Як розповіли журналістам спікери заходу, для забезпечення рівного доступу громадян до 
безоплатної правової допомоги, Регіональний центр з надання БВПД та Одеське регіональне 
відділення ВСУ «Союз експертів України», вирішили розпочати співпрацю, в рамках якої першим 
кроком стане підписання Меморандуму. Документом передбачено надання експертних послуг 
для клієнтів системи безоплатної правової допомоги «pro bono». 

Сама ідея підписання Меморандуму виникла під час чергового засідання «Одеського 
правового клубу». Одеський правовий клуб, членами якого є сторони Меморандума, є 
майданчиком для комунікації юристів, суддів та громадських діячів, на якому обговорюються 
важливі для громади юридичні питання. 
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«Якщо держава гарантує забезпечення адвокатів перекладачами у судовому процесі на 
безоплатній основі, чому б не спробувати вирішити питання фінансування експертних послуг 
для соціально незахищених категорій населення?», - зазначила Світлана Клішина. 

 

Вона розповіла журналістам, що часом не буває можливості вирішити питання клієнта у 
зв’язку з його скрутним матеріальним становищем та необхідністю проведення експертизи: 
справи залишаються невирішеними, доступ до правової допомоги забезпечується не в повному 
обсязі. 

У місцевих центрах з надання БВПД в Одеській області в наявності є справи, за якими 
неможливо в повному обсязі надавати вторинну правову допомогу у зв’язку з тим, що у клієнта 
недостатньо коштів для оплати експертних послуг. 

На прес-конференції виступила клієнтка Другого одеського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (вул. Коблевська, 40). Жінка похилого віку, яка отримує 
пенсію по інвалідності в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для 
непрацездатних осіб, потребувала складання документів процесуального характеру для 
звернення до суду з метою знесення незаконно збудованої конструкції. Наразі вирішити її питання 
можна за допомогою проведення будівельно-технічної експертизи. 
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За даними Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 
України, нормативна вартість однієї експертогодини у 2017 році становила 5000 грн. 

Звісно, жінка, яка отримує пенсію по інвалідності в розмірі 1452 грн, не в змозі самостійно 
сплатити експертні послуги. Центр видав доручення адвокатові, який склав позов та клопотання до 
Приморського районного суду м. Одеси про призначення судової будівельно-технічної 
експертизи. 

В рамках «Правового клубу» сторони Меморандума розроблятимуть пропозиції та 
рекомендації щодо внесення змін до законодавства у сфері оплати винагороди експертам, які 
долучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

На погляд учасників «Правового клубу», це було б важливою гарантією дотримання прав і 
законних інтересів людини, яке має право на безоплатну правову допомогу, але в повній мірі не 
може втілити його в життя. 
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Переглянути відео прес-конференції: https://www.youtube.com/watch?v=sgQV_ay5-sc 

 

На семінарі для адвокатів-партнерів системи БПД Одеської області говорили про аспекти 
стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги 

107 адвокатів відвідали семінар - практикум з оцінки якості надання безоплатної 
правової допомоги сьогодні, 17 березня 2018 року, у приміщенні Ради адвокатів Одеської 
області (м. Одеса, вул. Жуковського 14). 

На семінарі були присутні адвокати, які співпрацюють з центрами надання безоплатної 
вторинної правової допомоги з 2015 року, а також нові адвокати-партнери, які нещодавно 
пройшли конкурсний відбір та почали працювати у системі БПД Одеської області на підставі 
укладених договорів з центрами. 

Відкрила захід директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Світлана Клішина, яка розповіла про мету та цілі впровадження стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Структуру та зміст стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
цивільному та адміністративному процесі розкрив сертифікований тренер, адвокат Віктор 
Головішин. 

https://www.youtube.com/watch?v=sgQV_ay5-sc
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ПЕРЕГЛЯНУТИ СТАНДАРТИ 

Нагадаємо, над розробленням Стандартів працювала робоча група у складі фахівців 
системи БПД, адвокатів та представників органів адвокатського самоврядування, науковців та 
представників громадського сектору. Проект Стандартів був фіналізований на зустрічі з 
представниками Національної асоціації адвокатів України (НААУ) 20 вересня та схвалений Радою 
адвокатів України 22 вересня 2017 року. 

Підтримку у розробленні Стандартів, зокрема у проведенні зустрічей робочих груп та 
практикумів надавали українсько-канадський проект «Доступна та якісна правова допомога в 
Україні», а також Українська фундація правової допомоги за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження». 

Також слід зазначити, що у системі надання безоплатної правової допомоги із 2014 року 
діють Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному 
процесі. 

На засіданні Комунікаційного комітету системи правосуддя Одеської області йшлося про 
формування інституту присяжних 

16 березня 2018 року у приміщенні Одеської 
міжрегіональної ресурсно-комунікативної платформи 
Координаційного центру з надання правової допомоги 
відбулося засідання міжвідомчого комітету системи 
правосуддя Одеської області під головуванням 
директорки Регіонального центру з надання БВПД 
Світлани Клішиної. 

На робочій зустрічі розглядався проект заявки щодо 
затвердження проекту популяризації професії присяжного в Одеському регіоні. 

На заході взяли участь члени міжвідомчого комітету системи правосуддя Одеської області: 
заступник голови Ради адвокатів Одеської області Андрій Костін, директорка Регіонального центру 
з надання БВПД Світлана Клішина, начальниця юридичного відділу Територіального управління 
ДСАУ в Одеській області Ніна Львова, головний спеціаліст юридичного управління апарату 
Одеської обласної ради Герман Роздорожний, представники Головного територіального 
управління юстиції в Одеській області Ольга Бондарюк та Юлія Коржова, начальниця управління 
«Одеська міжрегіональної ресурсно-комунікативна платформа» Ірина Бондаренко. 

На засіданні обговорили наступні питання: 

 Залучення органів місцевого самоврядування до роботи у комітеті; 
 Підготовка проекту анкети опитування присяжних з метою визначення інформаційних 

потреб, з якими вони будуть стикатися в роботі; 
 Аналіз кількості і якості присяжних і визначення потреб в них кожного суду, кількості 

розглянутих справ та середнього показника необхідної кількості присяжних в суді; 
 Аналіз та характеристика законодавчої бази з питань щодо роботи інституту присяжних; 
 Розроблення проекту інформаційного буклету. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1554-17
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/150-veresen-2017/2102-finalizovano-proekt-standartiv-iakosti-z-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-tsyvilnykh-ta-administratyvnykh-spravakh
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/150-veresen-2017/2102-finalizovano-proekt-standartiv-iakosti-z-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-tsyvilnykh-ta-administratyvnykh-spravakh
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/150-veresen-2017/2106-rau-skhvalyla-proekt-standartiv-iakosti-z-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-tsyvilnykh-ta-administratyvnykh-spravakh
http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/150-veresen-2017/2106-rau-skhvalyla-proekt-standartiv-iakosti-z-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-tsyvilnykh-ta-administratyvnykh-spravakh
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0337-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0337-14


22 
 

Комунікаційний комітет системи правосуддя був утворений на початку грудня 2017 року та є 
робочою групою, до складу якої входять установи місцевої влади, системи правосуддя і 
правоохоронних органів Одеського регіону. 
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На засіданні «Одеського правового клубу» презентували діяльність Одеської міжрегіональної 
ресурсно-комунікаційної платформи системи БПД 

23 березня 2018 року у приміщенні 
територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Одеській області, відбулось 
засідання «Одеського правового клубу», на якому 
учасники спільноти ознайомилися з завданнями та 
діяльністю Одеської міжрегіональної ресурсно-
комунікативної платформи Координаційного центру з 
надання правової допомоги. 

Від системи безоплатної правової допомоги в Одеській 
області на заході виступали директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Світлана Клішина та начальниця Управління «Одеська міжрегіональна 
ресурсно-комунікаційна платформа» Ірина Бондаренко. 

Вони зазначили, що Платформа призвана на підтримку усіх тих, хто працює на захисті прав 
людини у сфері правосуддя: представники структур, які працюють у сфері права, матимуть змогу 
користуватися можливістю проводити на її базі тренінги, зібрання або навчання.  
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[1.2.]   Розвиток людського потенціалу та правової спроможності місцевих 
центрів 

Для забезпечення росту знань, умінь та навичок працівників центрів, які можуть бути 
використані під час роботи, у звітному періоді проводилося узагальнення актуальних потреб в 
правових знаннях працівників місцевих центрів (відділи БППД, представництва, 
правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва. 

У звітному періоді Регіональним центром з надання БВПД в Одеській області було 
підготовлено та внесено до  довідково-інформаційної платформи “WikiLegalAid” 2 правові 
консультації на теми: 

 Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 

 Кримінально-правова характеристика катування за законодавством України. 

Крім того, підтримуються в актуальному стані 12 вже розміщених у 2017 році на платформі 
“WikiLegalAid”правових консультацій. 

26 лютого 2018 року на базі Одеської 
міжрегіональної ресурсно-комунікаційної 
платформи Координаційного центру правової 
допомоги представники відділів 
представництва місцевих центрів з надання 
БВПД в Одеській області вивчали питання 
спадщини у форматі робочої зустрічі «Як не 
втратити спадщину. Покроково». 
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З метою систематизації та поглиблення спеціальних знань і практичних навичок,  а також 
покращення стану імплементації Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
уповноважені відповідальні особи з питань доступу до інформації  Регіонального центру успішно 
закінчили безкоштовні онлайн-курси: 

 «Доступ до публічної інформації від А до Я» 

 «Доступ до публічної інформації для розпорядників», 

 «Доступ до публічної інформації для громадських активістів». 

 
[1.3.]   Налагодження взаємодії між регіональним та місцевими центрами 

 

У звітному періоді працівниками відділу забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів було проведено 3 кураторські години на теми: 

 Визначення напрямків розвитку відділів представництва місцевих центрів  з метою 
підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

 Актуальні питання прийому актів надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, узагальнення практики прийому актів місцевими центрами;  

 Обговорення стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги 
по ЦАС. 

02 лютого 2018 року головним бухгалтером Регіонального центру з надання БВПД в 
Одеській області Світланою Князюк було проведено кураторську годину для начальників відділів 
фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку місцевих центрів з надання 
БВПД щодо формування електронного кабінету клієнта органів казначейства. 

 

Відбулося засідання Керівної ради директорів системи надання БВПД Одещини 

05 березня 2018 року у 
приміщенні Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в Одеській 
області відбулося засідання Керівної 
ради директорів системи надання 
безоплатної правової допомоги 
Одещини. Засідання пройшло під 
головуванням директорки 
Регіонального центру Світлани 
Клішиної.   

Окрім членів Керівної ради на 
засіданні були присутні заступник 
директора Регіонального 
центру Вікторія Губко, начальник 
відділу фінансів, контрактно-
договірної роботи та бухгалтерського 

обліку Анна Пастухова та начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення 
кваліфікації її надавачів Регіонального центру Олександр Мхітарян. 
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Учасниками засідання визначено перелік процесуальних документів, які можуть підлягати 
оплаті за надану адвокатом безоплатну вторинну правову допомогу з метою забезпечення 
ефективного використання коштів державного бюджету. 

Запроваджений єдиний підхід до таких документів процесуального характеру, як: заява про 
долучення до матеріалів справи доручення центру/довіреності/квитанції про сплату судового 
збору; заява про ознайомлення з матеріалами справи; клопотання про розгляд справи в порядку 
спрощеного провадження; клопотання про відкладення розгляду справи; заява про видачі копії 
рішення суду/судового наказу; заявка на отримання судових повісток, повідомлень в 
електронному вигляді за допомогою SMS; адвокатський запит; заява на розгляд справи без участі 
сторін. 

Крім цього, на зустрічі обговорювали внесення можливих змін до річних планів діяльності 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також розроблення плану заходів 
щодо підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги працівниками відділів 
представництва місцевих центрів та адвокатами. 

Світлана Клішина зазначила про необхідність підвищення кваліфікації штатних юристів 
центрів за рахунок наявних ресурсів системи безоплатної правової допомоги в Одеській області, а 
саме: проведення тренінгів з питань надання правової допомоги на базі Одеської міжрегіональної 
ресурсно-комунікаційної платформи. Наразі вже було проведено кілька робочих зустрічей з 
фахівцями центрів та бюро правової допомоги по тематиці «Спадщина». 15 березня 2018 року 
планується провести тренінг із вивчення стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у цивільному та адміністративному процесі. 
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Щодо кадрового питання, директорка центру Світлана Клішина зазначила, що з метою якісного 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, кожне бюро правової допомоги повинне бути 
забезпечено як мінімум двома штатними юристами, кількість справ у яких не повинно 
перевищувати 20. 

На засіданні також було прийняте рішення, усі скарги на роботу адвокатів направляти до 
Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної вторинної 
правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги. 

Крім цього, на зустрічі обговорювали порядок розподілу виданих місцевими центрами 
доручень між адвокатами. 

Для забезпечення належної організації роботи Центрів відділом моніторингу діяльності 
місцевих центрів у звітному періоді здійснювався моніторинг діяльності Центрів: 

 Вивчення та аналіз результатів опитування суб’єктів права на безоплатну правову 
допомогу; 

 Вивчення та аналіз статистичної інформації щодо показників діяльності місцевих 
центрів; 

 Вивчення та аналіз інформації щодо виконання місцевими центрами річних планів з 
надання правової допомоги. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 березня 2018 року регіональним центром з 
надання БВПД в Одеській області було видано 1739 доручень адвокатам для надання БВПД, у 
тому числі:  

 30  – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 5 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 342 – особам, які відповідно до положень кримінального процесуального з-ва вважаються 
затриманим та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 1024 – для здійснення захисту за призначенням;  

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

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

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

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

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

 

 Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу виданих доручень за звітний період. 
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З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у продовж звітного 
періоду: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 16 судових засіданнях у кримінальних 
провадженнях; 

 проведено 7 бесід з клієнтами. 

 


