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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, зокрема: 

4 квітня 2017 року в Четвертому 
київському місцевому центрі з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги відбувся спільний прийом 
громадян за участі заступника Міністра 
юстиції України Гія Гецадзе, начальника 
Головного територіального управління 
юстиції у місті Києві Станіслава 
Куценко та директора Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті 
Києві Оксани Василяки. 

                                                                           
Під час прийому були надані роз’яснення 
щодо порядку оформлення спадщини, 
порядку проставлення апостилю та 
легалізації документів, щодо реєстрації 
права власності на земельну ділянку та з 
інших питань. 

 

22 травня у столиці визначили трьох переможців конкурсу студентських 
есе з теми «Права людини в механізмі розвитку України як демократичної та 
правової держави», який направлений на підвищення правової свідомості, 
культури та освіченості молоді. 
Конкурс проводився впродовж 3 – 17 
травня 2017 року серед студентів 
юридичних факультетів вищих 
навчальних закладів Києва. Усього 
учасниками конкурсу стали понад три 
десятка студентів, серед яких 
визначено авторів трьох найкращих 
есе. 



Директорка Регіонального центру з надання БВПД у м. Києві Оксана 
Василяка, розповіла про можливості стажування і проходження практики у 
центрах з надання БВПД. «Ми запрошуємо Вас та Ваших колег не лише на 
практику та стажування, але й просто в гості. Будемо раді Вам показати те, як на 
практиці щодня допомагаємо нашим клієнтам».  

Для участі у цьому конкурсі, 
нагадаємо, потрібно було заповнити 
онлайн-заявку та надіслати файл з 
текстом есе з визначеної тематики. 36 
есе надійшло від студентів юридичних 
факультетів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
Київського національного 
економічного університету імені 
Вадима Гетьмана, Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», Національного авіаційного 
університету, Київського національного торгово-економічного університету, 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», Національної академії внутрішніх справ, 
Інституту кримінально-виконавчої служби, Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна», Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, Коледжу економіки і правління при 
Східноєвропейському університету економіки та менеджменту, ДВНЗ 
«Олександрійський політехнічний коледж», Коледжу Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського. 

27 травня 2017 року співробітники 
Регіонального та Місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у місті Києві прийняли участь у 
фестивалі для учасників АТО та їхніх 
сімей «Зустрінемось! З війни – до миру», 
який відбувся на території 
Національного комплексу «Експоцентр 
України». 

Також 1 червня 2017 року з метою 
належної реалізації державної політики у 
сфері надання безоплатної правової 
допомоги громадянам, шляхом надання 
консультацій з правових питань 
малозабезпеченим верствам населення, 
дітям, їх батькам та особам, які виконують 



обов’язки щодо їх дітей, а також вільного доступу громадян до правової 
інформації, з метою реалізації положень Конституції України щодо визнання 
людини, її життя і здоров’я, честі і гідності найвищою соціальною цінністю, 
забезпечення кожній людині права на вільний розвиток своєї особистості, 
відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу», а 
також з метою проведення заходів для святкування «Міжнародного дня захисту 
дітей» Другий київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за підтримки Київської міської державної адміністрації 
прийняв участь у заході «Захист дитини – пріоритет України!». 

Під час заходу всі охочі мали 
можливість отримати безоплатну 
правову допомогу від представників 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у м. Києві, Першого і Другого 
київських місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги, поспілкуватися з 
представниками юридичних клінік 
провідних вищих навчальних закладів юридичного спрямування, отримати 
консультації та допомогу у працевлаштуванні від Київського міського центру 
зайнятості. Для присутніх дітей були проведені майстер-класи та презентовані 
цікаві розмальовки від ГО «Ла Страда-Україна». 

Також у звітному періоді 27 червня 
2017 року в м. Києві відбулася зустріч 
керівництва Київського міського відділу з 
питань пробації Центрального 
міжрегіонального управління з питань 
виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства Юстиції та 
Регіональних центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
в м. Києві та 

Київській області 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. 

Директором Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в м. Києві 
Оксаною Василякою запропонувала затвердити 



спільний план дій щодо реалізації Меморандуму, в якому передбачити не лише 
проведення спільних заходів, а й моніторинг актуальних питань, з яких 
звертаються до секторів ювенальної пробації з метою підготовки відповідних 
консультацій; запровадження постійного пункту консультування в 
Голосіївському районному секторі з питань пробації та виїзних консультацій в 
секторах ювенальної пробації в м. Києві. 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД. 

  З метою підвищення кваліфікації адвокатів системи БВПД, проведено ряд 
заходів спрямованих на підвищення їх кваліфікації, зокрема 12 квітня 2017 року  
у Першому київському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за участю адвоката системи БВПД Ігоря Свінціцького 

проведено семінар для співробітників 
центрів з надання безоплатної правової 
допомоги та адвокатів системи БППД 
щодо деяких положень кримінального 
процесуального кодексу, а саме: щодо 
оскарження дій та бездіяльності 
працівників правоохоронних органів, а 
також основних вимог до складання 
протоколу огляду місця події та 
використання його в процесі 

доказування. 

 
З метою підвищення кваліфікації 

співробітників центру було проведено 26 травня  
2017 року дистанційне навчання для 
співробітників Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
місті Києві «Робота з клієнтом», який 
розроблено на основі практики надання БПД та 
реальних потреб у навчанні, досліджених у результаті опитування фахівців 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

  30 травня 2017 року проведено захід з 
питань стрессостійкості для п'яти центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги м. 
Києва, лекцію провела Приходько Анна, психолог 
Центру Сім'ї Дарницького району. 



  Також 9 червня 2017 року для адвокатів системи безоплатної вторинної 
правової допомоги організовано  семінар на тему: «Особливості судово-
психіатричної експертизи в кримінальному та цивільному процесах», який було 
проведено директором Київського 
міського центру судово-психіатричної 
експертизи Світланою Опейдою. 

Під час семінару, експерт 
розповіла про актуальні питання 
судово-психіатричної експертизи, такі 
як: що являється предметом та 
об’єктом судово-психіатричної 
експертизи, якими нормативно-
правовими актами регламентується її 
проведення, якими підрозділами проводиться та інші питання, що виникають 
на практиці, як у сторони обвинувачення так і захисту, а також експертів та 
психологів центру судово-психіатричної експертизи. 

Також 27 червня 2017 року відбувся ще 
один тренінг за участі психолога Центру сім'ї 
Дарницького району м. Києва Анни 
Приходько для команди київських центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги щодо комунікативної ефективності, 
уникнення професійного вигорання та 
стресостійкості.  

 

Також у звітному періоді проведено низку зустрічей із адвокатами з 

метою обговорення актуальних та проблемних питання, що виникають під час 

надання БВПД та типових скарг клієнтів.  

 

З метою наповнення інформаційної платформи правових консультацій 
WikiLegalAid Регіональним центром підготовлено дві статті на тему: 
«Відповідальність за порушення авторського права та суміжних прав» та 
«Пробація і її цілі». 

У статтях детально розписана інформація щодо порушених питань, та 
надано відповіді на питання що стосуються даної тематики. 

[1.3] Децентралізація системи БПД. 

 
З метою забезпечення надання належної якості послуг та недопущення 

порушень стандартів якості надання правової допомоги адвокатами, з 01 квітня 



по 30 червня 2017 року начальником відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Личиком М.М. проведено 27 
спостережень, а саме: у судах першої інстанції 18 та апеляційній інстанції 9 
спостережень за дотриманням адвокатами стандартів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі та 4 зустрічі 
з суб’єктами безоплатної вторинної правової допомоги. Під час даних 
моніторингів порушень стандартів якості не виявлено. 

 
Також з метою контролю за дотриманням стандартів якості та недопущення 

порушення прав осіб, що звертаються до Регіонального та місцевих центрів 
міста Києва у ІІ кварталі було проведено ряд анкетувань клієнтів щодо рівня та 
стану надання БПД.  

 
Проведено моніторинг діяльності Київських місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за ІІ квартал рік. Узагальнено та 
подано до Координаційного центру інформацію щодо результатів проведення 
моніторингу діяльності Київських місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за ІІ квартал 2017 року. 

 

У звітному періоді проведено робочі зустрічі із бухгалтерами та 
керівництвом місцевих центрів щодо питань проведення публічних закупівель, 
укладення контрактів з адвокатами та порядку оплати їх послуг.  

 [1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 

офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях. 

 
З метою підготовки до відкриття офісів громадського захисту Регіональним 

центром проведено аналіз відмов від адвокатів та аналіз причин відмов 
адвокатів від виїзду. 

 
Проведено аналіз для визначення найбільш «проблемних» районів, з метою 

визначення територіального розміщення офісу, також проведено моніторинг 
цінової політики служб таксі для врахування у подальшому обґрунтуванні 
необхідності відкриття офісів.  

 
 30 червня 2017 року проведено робочу 

зустріч з адвокатами щодо обговорення 
питань функціонування офісів громадського 
захисту, яку було проведено директором 
Регіонального центру з надання БВПД у місті 
Києві в приміщенні Третього київського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.  



 [1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 
 

16 червня 2017 року проведено робочу зустріч для 
співробітників Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у місті Києві щодо 
наповнення веб-сайту з метою підвищення кваліфікації 
працівників. 
 

За звітній період було проведено розповсюдження інформації про систему 

безоплатної правової допомоги через засоби масової інформації, так:  

У травні 2017 року в Друкованому виданні «Бюлетень «Сучасна юстиція 
України» було надруковано статтю директора Регіонального центру Оксани 
Василяки на тему: «Сьогодні в Україні діє близько 100 центрів, які забезпечують 
правову допомогу в цивільних і адміністративних справах». 

 
11 квітня 2017 року директор Регіонального центру у прямому ефірі 

телеканалу «ТОНІС» під час програми «Відлуння» розповіла про розширення 
категорій громадян, яким надається безоплатна правова допомога, а також про 
актуальні новини системи БПД. 

 
19 квітня 2017 року директор Регіонального центру взяла участь у записі 

радіопрограми «Право на захист» на «Українському радіо»,  де розповіла про 
систему БПД та про розширення категорій громадян, яким надається 
безоплатна правова допомога. 
 
 

 
Додатково Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у місті Києві проведено 08 квітня 
2017 року було проведено акцію до Дня 
довкілля в рамках щорічної всеукраїнської 
акції  «За чисте довкілля», та благоустрою за 
2017 рік. 
 
 
 
 

   

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.04.2017 по 30.06.2017 регіональним 
центром з надання БВПД у в місті Києві було видано 1726 доручення 
адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

• 47 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
• 3 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
• 859 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або 

стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
• 645 – для здійснення захисту за призначенням;  
• 137 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 

кримінальних провадженнях;  
• 11 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  
• 1 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
• 0 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно 

до статті 537 КПК; 
• 23 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.  
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