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«Ми створюємо нову модель 
управління системою надання 
безоплатної правової допомоги 
через незалежну Наглядову раду. 
Раніше доводилось використо-
вувати різноманітні платформи 
та механізми для того, 
щоб отримати експерт-
ну допомогу в процесі 
розвитку системи БПД, 
зараз ми сподіваємося, 
що новостворений ор-
ган сприятиме забезпе-
ченню ефективної робо-
ти в сфері захисту прав 
громадян та у реалізації 
перспективних завдань 
розвитку», – зазначив 
директор Координаці-
йного центру з надан-
ня правової допомоги 
Олексій Бонюк.

Наглядова рада дія-
тиме в інтересах систе-
ми надання безоплатної правової 
допомоги та суспільства загалом. 
Крім власне нагляду за діяльніс-
тю системи, новий орган забез-
печить незалежність управління. 
У комплексі це має підвищити 
довіру громадськості до системи 
надання безоплатної правової до-
помоги.

Наглядова рада формується у 
складі дев’яти членів з урахуван-

ням різних спеціальних компе-
тенцій (серед яких – управління 
людськими ресурсами, ведення 
та управління змінами, управ-
ління фінансами, публічна служ-
ба, правнича діяльність та інші). 

Члени Наглядової ради повинні 
мати бездоганну ділову репута-
цію, вищу освіту, досвід роботи не 
менше п’яти років у визначених 
сферах. Строк повноважень чле-
нів Наглядової ради не може пе-
ревищувати п’яти років. Третина 
складу Наглядової ради оновлю-
ється один раз на два роки.

До складу конкурсної комісії для 
проведення конкурсу щодо обран-

ня членів Наглядової ради увійдуть 
вісім осіб: чотири є працівниками 
Мін’юсту, інші чотири рекомендо-
вані міжнародними партнерами, 
що тривалий час співпрацюють з 
Координаційним центром.   

Очікується, що най-
ближчим часом буде 
сформовано конкурсну 
комісію та прийнято рі-
шення про проведення 
конкурсу з відбору чле-
нів Наглядової ради. 
Процес відбору членів 
ради буде публічним, 
зокрема на офіційних 
веб-сайтах Мін’юсту та 
Координаційного центру 
буде оприлюднено ого-
лошення про проведен-
ня конкурсу, інформація 
про кандидатів, допуще-
них до співбесіди, ре-
зультати конкурсу. 

«Система надання безоплатної 
правової допомоги отримає до-
датковий експертний пул у вигляді 
Наглядової ради. Вона здійснюва-
тиме і необхідний консультацій-
ний супровід, і певний нагляд за 
роботою системи надання БПД. 
Таке посилення команди буде від-
чутним і для наших клієнтів, і для 
суспільства загалом», – переко-
наний Олексій Бонюк.
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звернення до 

центрів з надання 
БВПД

з 2015 року

Наказами Міністерства юстиції України затверджені Положення про Нагля-
дову раду Координаційного центру з надання правової допомоги та Порядок 
проведення конкурсу щодо обрання її членів. Ці важливі документи завершу-
ють етап формування нормативної бази для утворення Наглядової ради.

НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ УТВОРЕННЯ 
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ СФОРМОВАНА



Учасниками тімбілдин-
гу стали 16 нових чле-
нів спільноти експертів 
«WikiLegalAid», п’ять дос-
відчених експертів плат-
форми, а також два гро-
мадських радники, які 
мають бажання навчитися 
працювати з платформою, 
популяризувати її серед 
мешканців своїх громад.

Нині на платформі 
«WikiLegalAid» розміщено 
понад 1,5 тис. актуальних 
правових консультацій. Та-
кож там містяться посилання 

на нормативні акти, зразки 
процесуальних документів, 
посилання на судові рішен-
ня. Починаючи з 13 груд-
ня минулого року, коли 
довідково- інформаційна 
платформа «WikiLegalAid» 
була відкрита для широ-
кого загалу за адресою 
wiki.legalaid.gov.ua, кіль-
кість переглядів сторінок 
склала понад 591,8 тис.

Тепер йдеться про но-
вий етап розвитку україн-
ської правничої Вікіпедії. 
Фахівці, які створюють 

2

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги    

Початковий етап охоплює 
перевірку якості надання бе-
зоплатної первинної правової 
допомоги у цивільних та ад-
міністративних справах. Ре-
зультати пілотного оцінюван-
ня, а також уже напрацьовані 
рекомендації для підвищення 
якості правової допомоги, бу-
дуть доведені до працівників 
системи.

Порядок надання БПД за-
кріпив, що правова інфор-
мація надається за вибором 
клієнта усно або письмово. 
При цьому консультації та 

роз’яснення з правових пи-
тань надаються працівниками 
виключно письмово. І це дає 
змогу контролювати якість, 
наданої правової допомоги. 
Застосування механізмів 
аналізу, наставництва та під-
вищення кваліфікації може 
гарантувати клієнту, що 
його очікування будуть ви-
правдані. 

Другий етап – перевір-
ка якості надання вторинної 
правової допомоги юристами 
системи БПД – розпочнеться 
вже найближчим часом.

ЗАПУЩЕНО ПРОЦЕС PEER REVIEW В СИСТЕМІ БПД

СПІЛЬНОТА АВТОРІВ
ПРАВНИЧОЇ ПЛАТФОРМИ
«WIKILEGALAID» СТАЛА БІЛЬШОЮ

Письмові консультації, які надаються юристами місцевих центрів та бюро правової допомоги, 
в цілому відповідають Порядку надання безоплатної̈ правової допомоги працівниками місцевих 
центрів з надання БВПД, затвердженого Координаційним центром у січні цього року. До такого вис-
новку дійшла Комісія з експертно-правничої оцінки під час свого засідання, на якому затверджено 
звіти пілотних перевірок якості надання первинної правової допомоги.

та редагують «WikiLegalAid», гово-
рили про популяризацію її серед гро-
мадськості як ефективного механізму 
правопросвітництва та вирішення пра-
вових проблем людей. Йшлося також 
про можливість та шляхи залучення 
надавачів безоплатної правової допо-
моги, адвокатів, провайдерів соціаль-
них послуг та інших експертів-прак-
тиків до наповнення платформи 
«WikiLegalAid».

Як має розвиватися довідково-інформаційна плат-
форма правових консультації «WikiLegalAid»? Як стати 
автором цієї правничої Вікіпедії? Ці та інші питання обго-
ворювалися під час тімбілдингу для «вікінгів» – авторів 
довідково-інформаційної платформи правових консуль-
тації «WikiLegalAid



Починаючи з січня 2017 року 
від внутрішньо переміщених осіб 
надійшло понад 16,4 тис. письмо-
вих звернень про надання безоп-
латної вторинної правової допо-
моги. Найпоширеніші проблеми, 
які турбують ВПО, – соціальне 
забезпечення, оформлення права 
власності та спадкові питання. 

Якщо у 2017 році ВПО подали 
до центрів та бюро правової до-
помоги понад 4,8 тис. письмових 
звернень, то у 2018 році їхня кіль-
кість зросла на третину і переви-
щила 6,7 тис. За вісім місяців цьо-
го року кількість звернень ВПО 
склала понад 4,9 тис. Найчастіше 
вони зверталися щодо вирішення 
різного роду спорів у сфері ци-
вільного законодавства (44,3%), з 
питань сімейного (19,2%) та адмі-
ністративного права (10,7%). 

Працівники місцевих центрів у 

Донецькій та Луганській 
областях систематично 
виїжджають до гумані-
тарно-логістичних цен-
трів, що розташовані в 
районах контрольних 
пунктів в’їзду-виїзду, 
де консультують грома-
дян. Починаючи з жовтня 
2017 року фахівці систе-
ми БПД здійснили 846 ви-
їздів в райони контроль-
но-пропускних пунктів, 
під час яких надали пра-
вову допомогу понад 13,7 
тис. громадян. 

«Надання правової 
допомоги внутрішньо 
переміщеним особам 
має свою специфіку. Тому ми по-
стійно проводимо навчання фа-
хівців системи БПД та адвокатів, 
які надають вторинну правову до-

помогу цій категорії громадян», 
– зазначив заступник директора 
Координаційного центру з надан-
ня правової допомоги Олександр 
Баранов.

Для клієнтів системи безоплат-
ної правової допомоги надруко-
вана серія буклетів щодо захисту 
законних прав та інтересів осіб 
з інвалідністю в Україні. Буклети 
розроблені та виготовлені за під-
тримки українсько-канадського 
проекту «Доступна та якісна пра-
вова допомога в Україні».

«Люди з інвалідністю досить 
часто потрапляють у проблемні 
правові ситуації та звертаються 
до системи безоплатної правової 
допомоги за захистом своїх прав. 
Майже 14% людей, які зверну-
лися торік до місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, – це особи 
з інвалідністю. Саме тому ін-
формація щодо їхніх прав край 
важлива», – зазначив директор 
Координаційного центру за на-
дання правової допомоги Олек-
сій Бонюк.

Вcю серію буклетів направле-
но до центрів з надання БВПД 
та бюро правої допомоги в усіх 
регіонах України для викори-
стання під час тематичних пра-

вопросвітницьких заходів та 
розповсюдження серед парт-
нерських організацій, які опіку-
ються питаннями захисту осіб з 
інвалідністю.
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ПОНАД 16,4 ТИС. ВПО ЗВЕРНУЛИСЯ
ЗА ЗАХИСТОМ СВОЇХ ПРАВ

ЦЕНТРИ З НАДАННЯ БВПД ОТРИМАЛИ БУКЛЕТИ
ПРО ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ



«Питання комунікацій для нас 
особливе. У нас 30 центрів та 
бюро правової допомоги, чотири 
з них – в Одесі. Ми формували 
офіси так, щоб вони були терито-
ріально якомога доступниішими 
для наших клієнтів», – розповідає 
директорка Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в Одеській об-
ласті Світлана Клішина.

Всі заходи для працівників сис-
теми БПД проходять на двох ло-
каціях – південній та північній. На-
приклад, в Ізмаїлі та Одесі.

З початку цього року Регіо-
нальний центр видав адвокатам 
понад 4 тис. доручень для надан-
ня БВПД.

«У середньому у нас по області 
50-60 виїздів адвокатів на добу. Є 
райони, де взагалі не проживають 
адвокати. Тому ми залучаємо за-
хисників з сусідніх районів та Оде-
си», – говорить Світлана Клішина.

Ще одна особливість Одещини 
– кордони з Румунією, Молдовою, 
невизнаною Придністровською 
Молдавською республікою, мор-
ські порти та курорти. До регіону 
потрапляє багато громадян іно-
земних держав та осіб без грома-
дянства. Під час перевірок тери-
торії ринків.

«Це особлива категорія справ, 
де якісне представництво інтере-
сів клієнтів потребує спеціальних 
знань та навичок. У квітні цього 

року юристи та адвокати системи 
БПД взяли участь у тренінгу для 
тренерів на тему «Правовий за-
хист біженців: юридичні знання та 
дидактика». Навчання проводи-
лося БФ «Право на захист» спіль-
но із Агентством ООН у справах 
біженців в Україні. Тепер вони в 
якості тренерів передають отри-
мані знання своїм колегам із сис-
теми БПД. 

Регіональну специфіку має й 
реалізація на Одещині пілотного 
проекту «Програма відновлення 
для неповнолітніх, які є підозрю-
ваними у вчиненні злочину». Тут 
є багато викликів – часові рамки 
етапів програми відновлення, по-
декуди значні відстані, які мусять 
подолати учасники програми – 
психологи, медіатори, потерпілі, 
підозрювані».

На Одещині реалізується ще 
один проект – «Забезпечення до-
ступу вразливих груп населення 
до медіації у сімейних та спад-
кових спорах». Одеса стала пер-
шим в Україні містом, де клієнти 
системи БПД можуть безоплатно 
скористатись послугами медіато-
рів на базі Одеського місцевого 
центру з надання БВПД.

Сімейні спори – досить поши-
рена категорія питань, з якими 
мешканці Одещини звертають-
ся до системи БПД. І тут також 
є своя особливість – звернен-
ня щодо стягнення аліментів з 

моряків. Адже багато одеситів 
працюють на суднах іноземних 
власників. Проте особливос-
ті стягнення аліментів з бать-
ків-моряків на утримання дитини 
прямо не врегульовані чинним 
законодавством України. Тому 
такі звернення є специфічною 
категорією справ.

Одеські «особливості» систе-
ми БПД цим не обмежуються. Ре-
гіональний центр розташований 
у будівлі, що була зведена 1903 
року. Цей будинок – пам’ятка ар-
хітектури. Сім року тому туди за-
селився Регіональний центр, а до 
цього розташовувався відділ При-
морського РАЦСу. Цікава деталь 
– Світлана Клішина зараз працює 
у тому самому кабінеті, в якому 
проходила церемонія укладання її 
шлюбу. 

А ще в офісі Регіонального 
центру живе рудий кіт. В цьому 
нічого особливого немає, адже це 
Одеса – місто котів)).
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Наші інтерв’ю

НЕЛЕГАЛИ, МОРЯКИ ТА ВІДСТАНІ: 
     ПРАВОВА ДОПОМОГА НА ОДЕЩИНІ
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Специфіка Одеської області – протяжність кордонів, багатона-
ціональне населення, значна кількість мігрантів, туристичний се-
зон. Тому надання безоплатної правової допомоги в регіоні має 
свої особливості. Це позначається на роботі центрів та бюро пра-
вової допомоги Одещини.  

Одеська область найбільша в Україні за площею і за протяж-
ністю з півночі на південь – 580 км. Відстань від найвіддаленіших 
населених пунктів в районні центри досягає 80 км.



НОВИНИ З РЕГІОНІВ

У КРИВОМУ РОЗІ ПРОВЕЛИ СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ПОТРЕБ ГРОМАДИ 

ВІД СТЕРЕОТИПІВ І СЕКСИЗМУ – ДО ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА:
ЯК РОЗІРВАТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

ПРАВОВИЙ УРОК У ХАРКІВСЬКОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ

Що думають криворіжці про 
свої права? Які правові потреби 
мають? Де варто покращити пра-
вопросвітницьку діяльність всім 
без винятку установам? Чому ак-
туально інформувати людей про 
доступ до безоплатної правової 
допомоги в Кривому Розі? Відпо-
віді на ці та багато інших питань 
отримав Криворізький місцевиий 
центр з надання БВПД завдяки 
дослідженню, яке провела кафе-
дра соціології та економіки Кри-
ворізького державного педагогіч-
ного університету.

Результати показують, що у 
третини з досліджуваних виника-
ли правові проблеми, а у майже 
8% - проблема і досі залишається 
невирішеною.

Найпоширенішими є проблеми у 
сфері комунального обслуговуван-
ня (21,5%), на другому місці – право-

ві проблеми у сфері земельних пра-
вовідносин (11,2%), потім – у сфері 
спадкових відносин (10,4%).

Понад 40% респондентів по 
правову допомогу чи консуль-
тацію готові звертатися до ад-
вокатів. На другому місці стоять 
Центри з надання безоплатної 
правової допомоги – 15,4%. На 
третьому місті опинилися «знайо-
мі» респондентів (13,6%).

Щодо обізнаності населення 
міста про діяльність Центру з на-
дання безоплатної правової до-
помоги, то 20,5% відповіли, що  
про це чули, а 6,9% респондентів 
зазначили, що вже зверталися до 
центру безоплатної правової до-
помоги по допомогу.

Також, як показало досліджен-
ня, незважаючи на широку дер-
жавну інформаційну кампанію 
про Єдиний контакт-центр систе-
ми безоплатної правової допомо-
ги, лише 1/5 частина респондентів 
знає його номер. Майже полови-
на респондентів зазначила, що 
це – корисна інформація (49,5%) і 
лише 8,2% респондентів не вірять 
у можливість отримання ґрунтов-
ної консультації телефоном. Вра-
ховуючи, що центр працює з 2017 
року, можна сказати, що це про-
гресивний результат.

Він – Кен, вона – Барбі, він – 
сильна половина людства, вона ж 
– слабка, він – дерево посадить, 
зведе будинок, вона ж – продов-
жить рід людський та берегтиме 
домашнє вогнище… Як розпізна-
ти гендерні стереотипи і як реагу-
вати на приховані та явні ознаки 
насильства, говорили представ-
ники Регіонального центру з на-
дання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Волинській 
області та партнери під час ген-
дерної медіа-кав’ярні «Від стерео-

типів і сексизму – до домашнього 
насильства: як розірвати взаємо-
зв’язок», що відбулась у межах 
Літньої школи практичної журна-
лістики.

Учасники обговорили питання 
передумов та ознак домашнього 
насильства, конкретні приклади 
реагування на нього, особливості 
роботи сімейних радників у відпо-
відному напрямку тощо.

На зустрічі також було презен-
товано «Порадник із гендерної 
чутливості українських медіа».

Напередодні Дня Незалежнос-
ті Регіональний та місцевий центр 
з надання БВПД на Харківщині 
спільно з ГТЮ у Харківській об-
ласті провели правовий урок та 
ігри у Харківському оздоровчому 
таборі «Факел».

Фахівчині Харківського місце-
вого центру обговорили з дітьми 
практичні ситуації, які можуть 
виникнути в родині, у спілкуван-
ні з друзями, однокласниками 
тощо. Розповіли, що таке безоп-

латна правова допомога, куди, за 
яким телефоном слід звертатися 
у разі виникнення неординар-
них ситуацій. Прокоментували 
інформацію, подану в буклетах, 
які охоче розібрали підлітки. 
Молодші діти складали склас-
ти з окремих літер слова, які 
позначають права дитини. На-
самкінець діти отримали знач-
ки із символікою системи бе-
зоплатної правової допомоги та  
«Паспорт дитини».
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БПД В ДІЇ

Захист прав споживачів кому-
нальних послуг – одне з найакту-
альніших питань для мешканців 
Кривого Рогу, з яким вони найчас-
тіше звертаються до системи БПД. 
Допомагає розібратися у юридич-
них тонкощах фахівець Криворізь-
кого місцевого центру з надання 
БВПД Володимир Шишов. На його 
рахунку – багато успішних кейсів. 

Ще у 2017 році громадянці Те-
тяні В., особі з інвалідністю, через 
заборгованість припинили газопо-
стачання. Борг виник через те, що 
нарахованої субсидії не вистачало 
для оплати за газ. Людина, яка має 

проблеми зі здоров’ям і невеликі 
статки, опинилась в ситуації, коли 
проблематично навіть їжу приго-
тувати. Жінка самостійно не могла 
дістатись до центру, тож юрист від-
відував жінку вдома. 

Фахівець системи БПД підго-
тував звернення до Національної 
комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у галузі енергетики та 
комунальних послуг. Як наслідок 
– жінці було підключено газ. Ще 
два роки знадобилось Володими-
ру Шишову, щоб у судах першої та 
апеляційної інстанцій довести свою 
правову позицію. І от Дніпровський 
апеляційний суд підтвердив непра-
вомірність відключення газу у си-
туації пані Тетяни В., Тепер їй має 
бути компенсовано збитки у якості 
недоотриманого природного газу у 
сумі понад 11,8 тис. грн. 

Під час роботи дистанційного 
пункту доступу до безоплатної пра-
вової допомоги у Бахмутській уста-
нові виконання покарань №6 звер-
нувся засуджений, який попросив 
допомоги у складанні апеляційної 
скарги на рішення суду про поз-
бавлення його батьківських прав. 
За справу взялася начальник Бах-
мутського бюро правової допомоги 
Оксана Болотюк. 

Позов до клієнта ґрунтувався 
на тому, що він не цікавиться жит-
тям своїх дітей, не бере участь в їх 
вихованні. А зараз знаходиться в 
установі виконання покарань і не 
спілкується з ними. Суд не звернув 

увагу на те, що орган опіки запе-
речував проти позбавлення його 
батьківських прав. Позивач не на-
вів, чим саме позбавлення бать-
ківських прав буде корисним для 
дітей. Не надав переконливі до-
кази винної поведінки відповідача 
щодо ухилення від виконання своїх 
обов’язків по вихованню дитини.

Як зазначила Оксана Болотюк, 
позбавлення батьківських прав є ви-
ключною мірою, яка тягне за собою 
серйозні правові наслідки як для 
батьків, так і для дитини. Тому такий 
захід допускається лише тоді, коли 
змінити поведінку батьків у кращий 
бік неможливо, і лише при наявності 

вини в їхніх діях.
Взявши до уваги ці обставини, 

колегія суддів дійшла висновку, що 
позбавлення відповідача батьків-
ських прав щодо обох дітей як край-
ній захід впливу є передчасним.

До Вишневського місцевого 
центру з надання БВПД звернула-
ся громадянка, яка не встигла у ви-
значений законом строк прийняти 
спадщину. 

Її батько помер на окупованій 

території. Жінка разом зі своєю ро-
диною переїхала на Київщину. Зго-
дом вона звернулась зі свідоцтвом 
про смерть батька, яке було ви-
дане на тимчасово окупованій те-
риторії, до нотаріуса з метою при-
йняття спадщини. Однак їй було 
відмовлено, оскільки цей документ 
є недійсним і не створює правових 
наслідків. Жінці довелося знову 
отримувати свідоцтво про смерть 
батька. Звернувшись повторно до 
нотаріуса для прийняття спадщи-
ни, з’ясувалось, що шестимісяч-
ний строк для прийняття спадщи-

ни пропущений. 
Працівник місцевого центру Ма-

рина Лещенко підготувала позовну 
заяву до суду з проханням визна-
чити додатковий строк в два місяці 
для подання заяви про прийняття 
спадщини до нотаріальної контори 
після смерті батька.

Завдяки професійним діям фа-
хівчині системи БПД, зібраним 
доказам по справі, позовну за-
яву задоволено. Суд продовжив 
термін для прийняття спадщини, 
визнавши причини пропуску по-
важними. 

НА ЗАХИСТІ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ДОПОМОГЛИ ЗАСУДЖЕНОМУ ЗАХИСТИТИ БАТЬКІВСЬКІ ПРАВА

ОТРИМАЛА СПАДЩИНУ ЗАВДЯКИ СИСТЕМІ БПД

6

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги    


