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Відповідні зміни до Положення про 
Координаційний центр внесені на за-
сіданні Кабінету Міністрів 20 березня. 
Це новий етап функціонування системи 
безоплатної правової допомоги.

Безпосередньо моніторинг, оцінку 
ефективності, а також пропозиції Уряду 
щодо бюджетування на наступні роки 
роботи системи безоплатної правової 
допомоги здійснюватиме незалежна 
Наглядова рада, яка буде формуватися 
на публічному конкурсі.

Також вона визначатиме стратегічні 
напрями розвитку системи БПД, здійс-
нюватиме нагляд за її діяльністю. Крім 
того, схвалюватиме річні плани діяль-
ності та звіти Координаційного центру, 
оцінюватиме діяльність його директора. 
Одним з її пріоритетів стане ідентифі-
кація та оцінювання ризиків (політич-
них, фінансових та інших), рекомендації 
щодо шляхів їх запобігання та вирішен-
ня, а також пропозиції щодо мінімізації 
можливих негативних наслідків.

Наглядова рада складатиметься з 
дев’яти членів, які будуть виконувати 
свої обов’язки на громадських засадах. 
Строк повноважень – максимум п’ять 
років. Членів Наглядової ради обира-
тиме на конкурсній основі комісія. До 
складу конкурсної комісії входитимуть 
представники міжнародних партнерів 
системи БПД.

Незалежний від уряду орган – нагля-
дову або консультативну раду системи 
безоплатної правової допомоги – мають 
більшість західних країн, зокрема членів 
Ради Європи, США, Канади
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найуспішніших
соціальних проектів
Уряду

Незалежна Наглядова рада системи БПД 
– це посилення довіри до сервісів та 
проектів системи (відновне правосуддя у 
справах неповнолітніх, офіси захисту сім’ї,  
Practice ready legal education та ін.)

система бпд
Наглядова рада - це  підтримка і розвиток 
місії, бачення та цінностей безоплатної 
правової допомоги, незалежність, 
неупередженість системи БПД

міністерство
юстиції
Наглядова рада – це  колегіальність та 
відкритість у прийнятті рішень, ефективне 
та прозоре формування і реалізація 
державної політики у сфері надання 
безоплатної правової допомоги 

Система БПД -      
це можливість
отримати якісну
правову допомогу
та ефективне
представництво
інтересів для
соціально-вразливих
верств населення

Міністр юстиції України Павло Петренко: «Ми запускаємо 
сьогодні цей процес для того, щоб дійсно українська система 
безоплатної правової допомоги була однією з найкращих у 
світі. І найголовніше – щоб українські громадяни щороку, без 
будь-якого політичного впливу і маніпуляцій отримували якіс-
ний захист від держави через систему безоплатної правової 
допомоги».

 
Директор Координаційного центру з надання правової 

допомоги Олексій Бонюк: «Наглядова рада – це колегіальність 
та відкритість у прийнятті рішень щодо діяльності системи БПД. 
Цей незалежний орган управління посилить суспільну довіру до 
сервісів та проектів, які ми упроваджуємо»

Рішенням Уряду запроваджується нова форма управління системою БПД. Буде створена 
Наглядова рада Координаційного центру з надання правової допомоги. 
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 МЕРЕЖА СИСТЕМИ БПД ВДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ

«Йдеться про зміну форми точ-
ки доступу до правової допомоги з 
урахуванням потреб кожного гро-
мадянина та територіальної гро-
мади в цілому. Головна мета – під-
вищення ефективності управління 
системою БПД та оптимізація від-
повідних видатків з державного 
бюджету», – зазначив директор 
Координаційного центру з надання 
правової допомоги Олексій Бонюк.

Прийняттю рішення передував 
функціональний аналіз кожного 
процесу та можливостей його вдо-
сконалення, декілька етапів обго-
ворень. 

Для громадян мережа точок до-
ступу до правової допомоги не змі-
ниться. Водночас реформується 
формат їхньої роботи, враховуючи 
реальну потребу в конкретному ре-
гіоні. Місцеві центри, розташовані 
в одному населеному пункті, об’єд-
нані зі збереженням точки доступу 
та всіх сервісів, які вони надавали. 
Окремі центри будуть реорганізо-

вані в бюро правової допомоги, а 
деякі бюро змінять форму роботи 
на дистанційну.

Ключові зміни торкнуться ор-
ганізації роботи місцевих центрів. 
Саме з орієнтацією на потреби 
громадян та зі застосуванням 
комплексного підходу до вирішен-
ня проблем будуть перебудовані 
процеси надання послуг.

Найменше зміни торкнуться 

кадрового потенціалу системи. 
Об’єднання фахових підрозділів 
не означатиме скорочення пра-
цівників, які бачать себе в коман-
ді. Натомість працівники будуть 
орієнтовані на результат, а не на 
рівень посади. Зміни дадуть мож-
ливість підвищити оплату праці, 
запровадивши нові критерії заохо-
чення та «гарантований мінімум» 
для юристів.

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

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СТАВ АКРЕДИТОВАНИМ 
ТРЕНІНГОВИМ ПАРТНЕРОМ НААУ

Підвищення кваліфікації адвокатів – головна мета 
меморандуму про співпрацю, що уклали Координа-
ційний центр з надання правової допомоги та Націо-
нальна асоціація адвокатів України.

Меморандум передбачає проведення спільних за-
ходів з підвищення кваліфікації адвокатів. До навчаль-
них заходів, які організує Координаційний центр, мо-
жуть залучатися усі адвокати, незалежно від того, чи 
включені вони до Реєстру адвокатів, які надають безо-
платну вторинну правову допомогу. Проте адвокати, 
які надають БВПД, мають переважне право участі.

Програми Координаційного центру з підвищення 
кваліфікації адвокатів проходитимуть акредитацію 
НААУ. Тренери, експерти, лектори, доповідачі отри-
мають сертифікат. Акредитація та сертифікація осіб, 
заходів, професійних програм Координаційного цен-

тру є безоплатною. За результатами участі в таких 
акредитованих заходах адвокати отримають серти-
фікат про підвищення кваліфікації.
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 КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Що спільного та відмінного між системами безоп-

латної правової допомоги канадської провінції Онта-
ріо та України? Що з закордонного досвіду ми могли 
б використати в Україні? Відповіді на ці та інші запи-
тання отримали працівники системи БПД, які у складі 
української делегації відвідали канадську провінцію 
Онтаріо. Навчальний візит проходив за підтримки 
проекту «Доступна та якісна правова допомога в 
Україні».

Для України вкрай важливим є досвід успішних 
країн у сфері правосуддя та правової допомоги. Кана-
да – один із ключових партнерів системи БПД в Укра-
їні, що допомагає у розвитку людського потенціалу 
та, власне, у формуванні моделі системи. З останніх 
спільних надбань – це концепція Наглядової ради, під-
тримана українським Урядом. 

«Під час цього візиту досвід переймали представ-
ники команд правових клубів PRAVOKATOR та партне-
ри системи, для яких важливі насамперед інноваційні 
проекти у сфері доступу до правосуддя», - зазначив 
директор Координаційного центру з надання правової 
допомоги Олексій Бонюк.

Українська делегація вивчала передовий канад-
ський досвід щодо посилення правової спроможності 
громад, інновацій у сфері надання послуг з БПД, під-
вищення правової обізнаності, захисту прав вразли-
вих груп та розвитку партнерств на рівні громад.

Учасники делегації дізналися про різні варіанти ор-
ганізації роботи правових установ в Онтаріо. Зокре-
ма, відвідали клініки з надання правової допомоги. 
Для правових клубів PRAVOKATOR цікавим був дос-
від Зони правових інновацій у реалізації стартапів. Та-
кож – досвід залучення волонтерів до роботи системи 
правової допомоги в Онтаріо.

Отримати документи, які можуть підтвердити, що ви маєте право на 
безоплатну вторинну правову допомогу (зокрема, довідки з органів 
фіскальної служби, пенсійного фонду), можливо онлайн за допомогою ЕЦП,  
який прирівнюється до власноручного підпису.

MINISTRY

МІНІСТЕРСТВО
ЮСТИЦІЇ

ОТРИМАЙТЕ ЕЛЕКТРОННИЙ
ЦИФРОВИЙ ПІДПИС (ЕЦП) 

ЯК ОТРИМАТИ ЕЦП:

ЩОБ МАТИ ШВИДКИЙ ДОСТУП ДО ДОКУМЕНТІВ,
ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВО
НА БЕЗОПЛАТНУ ВТОРИННУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

ВАРІАНТ 1

ВАРІАНТ 2

ВАРІАНТ 3

Подальші інструкції - на сайтах  КНЕДП.

! Наявне паперове пенсійне посвідчення можна замінити на електронне. Водночас перехід на новий 
тип документу не є обов’язковим, раніше видані пенсійні посвідчення продовжують бути дійсними.

Якщо Ви клієнт Приватбанку - через Приват24 

Звернувшись до одного з кваліфікованих 
надавачів електронних довірчих послуг (КНЕДП) 

Пенсіонерам - отримати разом з 
електронним пенсійним посвідченням

Усі послуги        Бізнес       Завантажити сертифікат        І далі за інструкціями

Пенсійний фонд України

ПЕНСІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ №

Список усіх КНЕДП є за посиланням:  
https://www.czo.gov.ua/ca-registry

Збережіть ЕПЦ на жорсткий диск чи на USB-флеш-накопичувач, придумайте для нього пароль

Електронне пенсійне посвідчення поєднує функції пенсійного посвідчення
та банківської платіжної картки, містить електронну інформацію
про власника та ЕЦП. 
Щоб його отримати, зверніться до найближчого територіального органу ПФУ.
Виготовляється впродовж 30 робочих днів з дня подання заяви про його виготовлення і видається 
в обраному відділенні банку. 

ЕЦП створюється за заявкою разом з електронним пенсійним посвідченням.
Власник повинен пам’ятати PIN-код для додатка ЕЦП. 

0 800 213 103
цілодобово  безкоштовно в межах України

 ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС СПРОСТИТЬ
   ДОСТУП ДО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Використання електронно-
го цифрового підпису значно 
спрощує доступ до документів, 
які підтверджують право лю-
дини на безоплатну вторинну 
правову допомогу. Координаці-
йний центр з надання правової 
допомоги підготував детальне 
роз’яснення, як отримати елек-
тронний цифровий підпис.

«Разом із зверненням про 
надання БВПД людина має по-
дати документи щодо належ-
ності її до однієї із вразливих 
категорій осіб, які мають пра-
во на таку допомогу. Зокрема, 

це довідки з органів фіскаль-
ної служби, Пенсійного фонду. 
Електронний цифровий підпис 
дає змогу, не виходячи з дому 
чи офісу, отримати ці докумен-
ти», – розповів директор Коорди-
наційного центру з надання пра-
вової допомоги Олексій Бонюк.

Підписаний ЕЦП електронний 
документ має таку саму юридич-
ну силу, як і звичний паперовий 
документ, який людина підписує 
власноруч. Використання елек-
тронного підпису – це економія 
часу, оскільки людині не треба 
везти паперові документи.
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НОВИНИ З РЕГІОНІВ
ФАХІВЦІ СИСТЕМИ БПД ДОЛУЧИЛИСЯ ДО ПРОЕКТУ ЩОДО ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ

«СОНЯЧНІ ДІТКИ» ОТРИМАЛИ ПАСПОРТИ ПРАВ ДИТИНИ

ПРО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

На Одещині розпочалася реа-
лізація проекту «Протидія булінгу 
у шкільному середовищі». Його 
мета – попередження проявів на-
сильства та агресії серед дітей, 
розвиток навичок працівників 
шкіл улагоджувати конфліктні си-

туації між учнями, а також збіль-
шення обсягу знань школярів про 
булінг та заохочення їх до протидії 
цьому явищу. 

Для працівників шкіл Одесь-
кого регіону проводитимуться 
каскадні тренінги з питань іден-

тифікації випадків булінгу, реа-
гування та попередження. Буде 
розроблена та впроваджена про-
грама інтерактивних занять для 
учнів. У відкритому доступі буде 
викладена добірка інформаційних 
матеріалів щодо протидії булінгу.

Фахівці Сарненського міс-
цевого центру з надання БВПД 
Рівненської області провели 
правороз’яснювальну роботу із 
батьками «сонячних діток». Низ-
ка правопросвітницьких заходів 
відбулася у Сарненській районній 
бібліотеці для дітей. 

Батьки дітей із синдромом Дауна 
дізналися, куди звертатися, у разі 
виникнення потреби,  за правовими 
послугами, хто має право на безоп-
латну вторинну правову допомогу. 
Їм також розповіли про інформацій-
ну кампанію «Відповідальне батьків-
ство». Завдяки роботі дистанційно-

го пункту консультування батьки 
«сонячних дітей» отримали безо-
платні правові консультації. 

Щоб малеча та їхні батьки зна-
ли свої права та як їх захищати, 
юристи Сарненського МЦ вручи-
ли «сонячним діткам» Паспорти 
прав дитини.

До Всесвітнього дня боротьби 
з захворюванням на туберкульоз, 
який відзначається 24 березня, 
фахівці Бериславського місцевого 
центру з надання БВПД Херсон-
ської області та районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді провели вуличну акцію «Ту-
беркульоз стосується кожного».

Організатори акції розповіли 
про шляхи передачі, лікування та 
запобігання захворюванню, про 
права та обов’язки хворих на ту-
беркульоз та інфікованих мікобак-
теріями туберкульозу відповідно 
до Закону України «Про протидію 
захворюванню на туберкульоз».

За даними ВООЗ, третя части-

на населення планети інфікована 
мікобактерією туберкульозу. Що-
річно на планеті виявляють 8-9 
млн осіб, які вперше захворіли на 
цю підступну хворобу, а помирає 
від неї близько півтора мільйо-
на людей, абсолютна більшість з 
яких – мешканці країн, що розви-
ваються.

Юридична клініка «Pro bono» Донецького національ-
ного університету ім.В.Стуса залучилася до пілотного 
проекту, що передбачає утворення на її базі незалеж-
ного провайдера безоплатної правової допомоги.

Юрклініка «Pro bono» ДонНУ – це другий партнер, 
після юрклініки Київського національного університе-

ту ім.Т.Шевченка, що долучається до надання БПД. 
Зараз система БПД запроваджує в Україні повний 
цикл practice-ready legal education.

Студенти Донецького національного університету, 
які долучаються до роботи юрклініки, проходитимуть 
виробничу та переддипломну практики в центрах з 
надання БВПД. Вони також стажуватимуться у комі-
тетах Національної асоціації адвокатів України. Для 
студентів будуть розроблені навчальні програми і 
дистанційні курси. Окрім того, науково-викладацький 
склад та фахівці системи БПД братимуть участь у 
спільних заходах.

Пілотний проект утворення незалежного провай-
дера безоплатної правової допомоги на базі юри-
дичних клінік буде поширений на всю Україну. Така 
співпраця підвищить доступність правової допомоги 
для громадян, сприятиме своєчасності та якості пра-
вових консультацій.

 ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ДонНУ ЗАЛУЧИЛАСЯ ДО НАДАННЯ БПД


