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Наглядова рада матиме широкі 
повноваження. У тому числі здійс-
нюватиме контроль та моніторинг 
діяльності системи БПД, готувати-
ме подання щодо призначення та 
звільнення керівника Координа-
ційного центру, заслуховуватиме 
щорічний звіт щодо функціону-
вання системи БПД, зокрема фі-
нансовий. Крім того, надаватиме 
пропозиції Міністерству юстиції і 
Уряду щодо фінансування і роз-
витку системи БПД, ідентифіку-
ватиме та оцінюватиме політичні, 
фінансові та інші ризики, надава-
тиме рекомендації щодо їх запобі-
гання або вирішення.

Склад ради налічуватиме 
дев’ять осіб, і буде формуватися 
за принципом орієнтації на різно-
манітні компетенції кандидатів. 
Члени Наглядової ради Вони пра-
цюватимуть на громадських заса-
дах. Строк повноважень – макси-
мум п’ять років.

«Члени Наглядової ради від-
биратимуться на конкурсних за-
садах. Це мають бути досвідчені, 
компетентні люди бездоганної 
ділової репутації, які стежити-
муть за ефективною реалізаці-
єю державної політики у сфері 
надання БПД», – зазначив ди-
ректор Координаційного центру 
з надання правової допомоги 
Олексій Бонюк. 

Ці новації забезпечать відпо-
відність української системи БПД 
найкращим практикам і стандар-
там, які є у світі. Створення Наг-
лядової ради Координаційного 
центру – це гарантія стабільного 
та незалежного функціонування 
системи безоплатної правової до-
помоги в Україні, суспільної дові-
ри до неї.
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СИСТЕМА БПД ПОСИЛЮЄ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Презентована концепція 
Наглядової ради
Координаційного центру
з надання
правової допомоги. 

Наглядова рада – 
це ключовий елемент
нової моделі управління
системою БПД. 
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Пріоритетні напрями розвитку системи 
БПД на 2019 рік: спрощення доступу до 
правової допомоги шляхом забезпечення 
рівності та інклюзивності, розвиток вну-
трішніх та зовнішніх механізмів забезпе-
чення якості БПД, покращення правової 
спроможності громад та інноваційність.

Про це заявив директор Координацій-
ного центру з надання правової допомоги 

Олексій Бонюк під час панельної дискусії 
«Мін’юст та міжнародні партнери – втілює-
мо зміни разом. Результати 2018». 

Цього року також упроваджуватимуться 
нові проекти, які створять передумови за-
провадження в системі БПД нових сервісів. 
Ідеться про медіацію у справах неповно-
літніх, створення незалежних провайдерів 
БПД на базі юридичних клінік.

СИСТЕМА БПД ЗАПРОВАДИТЬ НОВІ СЕРВІСИ  
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 МЕРЕЖА СИСТЕМИ БПД ВДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ

«Йдеться про зміну форми 
точки доступу до правової до-
помоги з урахуванням потреб 
кожного громадянина та тери-
торіальної громади в цілому. 
Головна мета – підвищення 
ефективності управління сис-
темою БПД та оптимізація від-
повідних видатків з державного 
бюджету», – зазначив директор 
Координаційного центру з надан-
ня правової допомоги Олексій Бо-
нюк.

Рішення щодо удосконалення 
територіальної мережі системи 
надання БПД прийнято за резуль-
татами функціонального аналізу. 

Також підготовлено проекти 
наказів Координаційного центру 
з надання правової допомоги 
щодо оптимізації існуючої струк-
тури центрів з надання БВПД, 
об’єднавши сервісні відділи. Це 
дасть можливість скоротити адмі-
ністративні функції. Ресурси, що 
звільняться, будуть спрямовані 
на підвищення якості послуг, що 
надаються клієнтам системи БПД.

    Третій дніпровський МЦ з надання БВПД

    Другий криворізький МЦ з надання БВПД 

    Перший запорізький  МЦ з надання БВПД 

    Другий львівський  МЦ з надання БВПД 

    Перший миколаївський  МЦ з надання БВПД 

    Другий одеський  МЦ з надання БВПД 

    Другий полтавський  МЦ з надання БВПД 

    Третій харківський  МЦ з надання БВПД 

    Перший київський МЦ з надання БВПД 

       Криворізький МЦ
       з надання БВПД 

       Запорізький МЦ
       з надання БВПД 

       Львівський МЦ
       з надання БВПД 

       Миколаївський 
       МЦ з надання БВПД 

       Одеський МЦ
       з надання БВПД 

       Полтавський МЦ
       з надання БВПД 

       Харківський МЦ
       з надання БВПД 

       Лівобережний київський МЦ
       з надання БВПД 

       Правобережний київський МЦ
       з надання БВПД 

    Перший криворізький МЦ з надання БВПД 

    Другий запорізький МЦ з надання БВПД 

    Перший львівський МЦ з надання БВПД 

    Другий миколаївський  МЦ з надання БВПД 

    Перший одеський  МЦ з надання БВПД 

    Перший полтавський  МЦ з надання БВПД 

    Перший харківський  МЦ з надання БВПД 

    Четвертий київський  МЦ з надання БВПД 

    Другий київський  МЦ з надання БВПД 

    Третій київський МЦ з надання БВПД 

    Третій одеський  МЦ з надання БВПД 

    Другий дніпровський МЦ з надання БВПД 

    Перший дніпровський МЦ з надання БВПД 

       Дніпровський МЦ
       з надання БВПД

Дніпропетровська область

Запорізька область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Харківська область

м. Київ

22 місцеві центри з надання 
БВПД будуть реорганізовані
у 10 місцевих центрів
з надання БВПД
у Дніпропетровській,
Миколаївській, Полтавській, 
Запорізькій, Харківській, 
Львівській, Одеській
областях та м. Києві.



Координаційний центр з надан-
ня правової допомоги став пер-
шою державною інституцією, з 
якою українське представництво 
міжнародної правозахисної орга-
нізації Freedom House офіційно до-
мовилося про співпрацю. 

Угода про партнерство перед-
бачає організацію спільних захо-
дів, спрямованих на підвищення 
рівня правової поінформованості 
організацій та представників гро-
мадянського суспільства, органів 
державної влади та органів місце-
вого самоврядування. Важливим 

напрямком співпраці буде фасилі-
тація діалогу між громадянським 
суспільством та органами держа-
ної влади, зокрема – правоохо-
ронними. Майданчиком для цього 
виступатиме мережа правових 
клубів PRAVOKATOR.

«Система надання БПД має 
партнерські стосунки з близько 2 
тис. громадських організацій по 
всій країні. Ми активно розши-
рюємо сфери спільної діяльності 
і завжди є відкритими для нових 
партнерів з громадського секто-
ру», – зазначила перша заступ-

ниця директора Координаційного 
центру з надання правової допо-
моги Оксана Василяка.

За підсумками ХІ конкурсу з 
відбору адвокатів, які залуча-
ються для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 
понад 400 адвокатів включено 
до Реєстру адвокатів, які нада-
ють безоплатну вторинну пра-
вову допомогу.

Для участі в конкурсі адво-
кати реєструвалися онлайн, а 
також проходили дистанційний 
курс «Вступ до системи надання 

безоплатної правової допомо-
ги», оцінка за результатами яко-
го формувалася автоматично.

Конкурс проходив з 03 груд-
ня 2018 року по 31 січня 2019 
року відповідно до наказу Мі-
ністерства юстиції України від 
06.11.2018 № 3957/7 «Про про-
ведення конкурсу з відбору ад-
вокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги».

ПОНАД 400 АДВОКАТІВ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО СИСТЕМИ БПД
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Представники Мінюсту, систе-
ми БПД, правозахисних та громад-
ських організацій, міжнародних 
партнерів домовилися співпрацю-
вати в рамках правопросвітницької 
ініціативи «Я маю право голосу!». 
Спільні зусилля будуть спрямовані 
на інформування українців про ви-
борчі права. 

Проводитимуться правопро-
світницькі заходи для різних кате-
горій виборців: молоді, яка голо-
сує вперше, людей з обмеженими 
можливостями, внутрішньо пере-
міщених осіб, військовослужбов-
ців тощо. Відбуватимуться тре-
нінги для адвокатів та працівників 
системи БПД, розповсюджувати-
муться інформаційні матеріали 
про виборчі права.

 «Співпраця системи БПД, право-
захисних та громадських організа-
цій матиме ефект синергії. Разом ми 
здатні донести до кожного українця 

інформацію про те, як скористатися 
своїм виборчим правом та визначи-
ти майбутнє нашої країни», – наго-
лосив Олексій Бонюк.

ПРО ВИБОРЧІ ПРАВА ГОВОРИТИМУТЬ ЄДИНИМ ГОЛОСОМ

КЦ У ПАРТНЕРСТВІ З FREEDOM HOUSE 
ЗАЙМАТИМУТЬСЯ ПРАВОПРОСВІТНИЦТВОМ
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БПД В ДІЇ

НОВИНИ З РЕГІОНІВ

СУД ВТРИЧІ ЗМЕНШИВ КРЕДИТНУ ВИМОГУ 

У МИКОЛАЄВІ ВІДБУВСЯ «ПРАВОВИЙ CO-WORKING СИСТЕМИ БПД»

НА ЗАКАРПАТТІ ПОСИЛЮЮТЬ СПІВПРАЦЮ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ БІЖЕНЦІВ 

ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЮ ВИБОРЧІ ПРАВА – ДІЗНАЮТЬСЯ ЖИТЕЛІ КІРОВОГРАДЩИНИ 

УЧАСНИК АТО, ЯКОМУ ВІДМОВИЛИСЬ ВИПЛАТИТИ ЗАРПЛАТУ, ВИГРАВ СУД

В активі системи безоплат-
ної правової допомоги – ще одна 
успішна справа про оскарження 
судового рішення по стягненню 
заборгованості за договором кре-
диту. 

До Першого миколаївського 
місцевого центру з надання БВПД 
звернулась особо, яка має ста-

тус малозабезпеченої. Питання 
– оскарження судового рішення, 
відповідно до якого  людина мала 
виплатити стягнення у сумі понад 
74 тис. грн.  

За рішенням центру за цю 
справу взялася начальник відді-
лу представництва Вікторія Па-
зурчик. Вона підготувала відзив, 

де виклала часткове визнання та 
заперечення первісного позову 
банку в частині тіла кредиту, пе-
рерахованих відсотків та обґрун-
тування заперечень позовної за-
яви. У судових засіданнях відзив 
підтримано. Розмір стягнення 
зменшено у три рази – до 26,6 
тис. грн. 

У «Правовому co-working сис-
теми БПД», що відбувся за іні-
ціативи Регіонального центру з 
надання БВПД у Миколаївській 
області, взяли участь керівники 
юридичних клінік вищих навчаль-

них закладів Миколаєва та сту-
денти, долучені до їх роботи.

Під час заходу обговорені пріори-
тетні напрями співпраці юридичних 
клінік як незалежних провайдерів 
надання правової допомоги з сис-

темою БПД. Викладачі та студенти 
ознайомилися з довідково-інформа-
ційною платформою правових кон-
сультацій «WikiLegalAid», навчилися 
користуватися цим ресурсом під час 
надання правової допомоги. 

Підписаний Меморандум  про 
співпрацю між Регіональним цен-
тром з надання БВПД у Закар-
патській області та Міжнародним 
фондом охорони здоров’я та на-
вколишнього середовища «Регіон 
Карпат» NEEKA.

Серед напрямів співпраці – об-
мін інформацією щодо осіб без 

громадянства, шукачів притулку 
та біженців, які звертаються за 
безоплатною правовою допомо-
гою. Проводитимуться заходи з 
підвищення правової поінформо-
ваності вразливих груп населен-
ня. Йдеться і про підвищення фа-
хового рівня працівників системи 
БПД та адвокатів, які залучають-

ся для надання безоплатної пра-
вової допомоги. 

Працівники Мукачівського цен-
тру з надання БВПД та представ-
ники «Регіону Карпат» вже мають 
досвід співпраці – надання право-
вої допомоги ромському населен-
ню району. 

Документи, які необхідно брати 
на виборчу дільницю. Що робити 
в разі відсутності запрошення на 
вибори. Актуальні питання вибор-
чого законодавства. Про це та інші 
питання в межах інформаційної 
кампанії «Я маю право голосу!» 
інформували жителів Кіровоград-

щини фахівці Олександрійського 
місцевого центру з надання БВПД 
та бюро правової допомоги.

Під час правопросвітницьких 
заходів фахівці детально роз’яс-
нюють виборчі права громадян, 
способи їх реалізації та правово-
го захисту. Також наголошують 

на праві оскарження порушено-
го виборчого права. Інформують 
також про спрощення процедури 
голосування для громадян Укра-
їни, виборча адреса яких знахо-
диться на тимчасово окупованих 
територіях Донецької та Луган-
ської області. 

Український захисник звер-
нувся до Чернівецького місцевого 
центру з надання БВПД після того, 
як одне з акціонерних товариств 
Буковини після його звільнення 
відмовилось виплатити зарплату.

Адвокат Валентин Паланійчук 
довів, що відповідач був зобов’я-

заний виплачувати позивачу се-
редню зарплату у період проход-
ження ним військової служби. 

За результатом розгляду спра-
ви Шевченківський районний суд 
міста Чернівці зобов’язав робо-
тодавця виплатити чоловіку суму 
невиплаченої заробітної плати 

– понад 66 тис. грн. Окрім того, 
стягнути на користь  учасника 
АТО моральну шкоду у розмірі 3 
тис. грн. Керівництву акціонерно-
го товариства, яке відмовлялось 
виплатити заробітну платню, до-
ведеться сплатити ще й судовий 
збір в розмірі 704, 80 грн.  


