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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: 

13 липня 2017 року працівники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у місті Києві відвідали гуртожиток Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка № 2 в якому було розповсюджено 
інформаційні матеріали щодо права на безоплатну правову допомогу у кримінальному 
процесі та роз’яснено порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги в 
цивільних та адміністративних справах. 

Також розповіли про роботу Регіонального центру та Київських місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

  

 

 

 

 

 

 

20 липня 2017 року фахівці Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві відвідали 
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-
криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх 
справ, який є єдиним навчальним закладом в системі МВС, що 
здійснює підготовку здобувачів експертно-криміналістичної 
спрямованості для підрозділів Національної поліції України, а 
також для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" за 
спеціальністю "право" спеціалізації "судова експертиза" для 
підрозділів Експертної служби МВС України. 

Де розповіли майбутнім правоохоронцям про діяльність системи 

безоплатної правової допомоги, про її місію, бачення та цінності 
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крім цього присутні дізналися про основні положення Кримінального процесуального 

кодексу України, щодо призначення захисника та вимогах постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного 

арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою». 

 

11 серпня 2017 року у парку «Інтернаціональний», що 
знаходиться на проспекті Леся Курбаса відбувся захід:«Твої 
права – твій пильний захист!». 
Захід був покликаний підвищити правову спроможність 
територіальної громади киян, які проживають у 
Солом’янському та Святошинських районах міста Києва. 

Під час проведення заходу, кияни змогли дізнатися про правові механізми реалізації 
конституційних прав та свобод, повідомити про локальні суспільно-правові проблеми, 
отримати правову інформацію та консультації, а також допомогу у складанні заяв, 
скарг та інших документів правового характеру. 

 

12 серпня 2017 року представники Регіонального центру та 
Київських місцевих центрів взяли участь у флешмобі до 
Міжнародного дня молоді, організованого Міністерством 
юстиції України та ГТЮ у місті Києві. 

На заході були присутні представники центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, які провели 

вуличне інформування, консультували громадян, розповсюджували інформаційні 
буклети. На заході був присутній Міністр юстиції України Павло Петренко. 

 

Командою центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги міста Києва був проведений флешмоб 
присвячений Дню Державного прапора ! 

Під час заходу було проведено вуличне консультування 
громадян, розповсюджені інформаційні буклети. 

 

В День Незалежності України команда центрів з надання 
безоплатної правової допомоги м.Києва привітала киян та 
гостей столиці зі святом. У парку імені Тараса Шевченка 
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фахівці регіонального та місцевих центрів проінформували громадян про діяльність 
системи безоплатної вторинної правової допомоги та надали всім бажаючим юридичні 
консультації з різноманітних питань, було розповсюджено інформаційні буклети з 
типових актуальних питань. 

 

30 серпня 2017 року директор Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у м. 
Києві Оксана Василяка та в.о. директора Четвертого 
київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Сергій Бреус взяли участь у 
якості тренерів на тренінгу для консультантів «гарячої лінії» 
з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми 

та гендерної дискримінації Громадської організації «Ла Страда – Україна» розповіли 
про роботу системи безоплатної правової допомоги та порядок звернення. 

 

5 вересня 2017 року в приміщенні Інституту права та 
післядипломної освіти Міністерства юстиції України, 
директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у місті Києві Оксана Василяка, 
взяла участь у тренінгу для представників юридичних служб 
центральних органів виконавчої влади на тему: «Система 

безоплатної вторинної правової допомоги». 

Під час заходу Оксана Василяка ознайомила всіх учасників із законодавством у сфері 
безоплатної правової допомоги, порядком її надання затриманим та залучення 
захисника у кримінальних провадженнях. 

 

08 вересня 2017 року в рамках реалізації національного 
просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» біля 
Дарницького залізничного вокзалу відбувся 
правопросвітницький захід , організований київськими 
місцевими центрами спільно з Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у м.Києві та Головним 
територіальним управлінням юстиції м.Києва. 
Під час заходу команда центрів міста Києва інформувала про систему безоплатної 
правової допомоги в Україні , консультувала киян та гостей міста з різноманітних 
юридичних питань, таких як: отримання у власність земельної ділянки, реєстрація прав 
власності на землю та будівлі, питання пенсійного забезпечення, отримання субсидій 
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та дотацій на газопостачання та інші. Також були розповсюджені інформаційні буклети 
про можливості системи БВПД та питань юридичного характеру. 

 

24 вересня 2017 року фахівці київських місцевих центрів та Регіонального центру в м. 
Києві надавали правову допомогу людям з вадами слуху на соціальній акції з нагоди 
Міжнародного дня глухих «Почути кожного!», яка відбувалася в Маріїнському парку. 
Людей з інвалідністю насамперед цікавили положення проекту пенсійної реформи, 
реформи у сфері охорони здоров’я та освіти, порядку оформлення житлової субсидії, 
істотних умов договору купівлі-продажу, правових механізмів щодо усунення 
перешкод у користуванні житлом та інших соціальних питань. 
Поряд з цим працівники Центрів також роз’яснювали людям з вадами слуху порядок 
отримання безоплатної вторинної допомоги, можливостей доступу до електронних 
сервісів Міністерства юстиції України. 

 

 

26 вересня 2017 року в приміщенні Другого київського 
місцевого центру відбувся відкритий прийом громадян за 
участі заступника міністра Юстиції Гії Гецадзе, заступника 
директора Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в м. Києві Ірини Радченко, 
директора Другого київського місцевого центра з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Богдана Кушніра, начальника Головного 
територіального управління юстиції в м. Києві Станіслава Куценка та заступника 
начальника відділу моніторингу діяльності місцевих центрів Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги в м. Києві Світлани Чернецької. 
Під час прийому громадяни зверталися з різних питань, серед яких були: визнання 
договору купівлі-продажу недійсним у зв'язку з тим, що він був оформлений під 
тиском; виконавчого провадження; сімейного права та надання правової допомоги 
потерпілому в кримінальному провадженні. 
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[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 

 

26 липня 2017 року в Регіональному центрі з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 
відбувся семінар для співробітників Регіонального та 
Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги міста Києва, на тему: «Пенсійне забезпечення, 
практичні аспекти та окремі питання застосування судами 

України законодавства про пенсійне забезпечення», проведений адвокатом системи 
БВПД Інною Банах. 

Під час заходу, адвокатом було висвітлено основні норми Закону України «Про 
пенсійне забезпечення», наголошено на тому хто має право на отримання державного 
пенсійного забезпечення та у яких випадках. Окремим актуальним блоком було 
роз’яснено проблемні аспекти оформлення та отримання пенсій внутрішньо-
переміщеним особам та особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях 
України. 

 

17 серпня 2017 року за підтримки проекту «Доступна та 
якісна правова допомога в Україні», директором Київського 
міського центру судово-психіатричної експертизи Світланою 
Опейдою проведено семінар для адвокатів системи 
безоплатної вторинної правової допомоги на тему: 
«Актуальні питання судово-психіатричної експертизи у 
кримінальних провадженнях з розслідування ДТП». 

Під час семінару експерт розповіла про організаційно-процесуальні основи судово-
психіатричної експертизи в Україні, її правовий статус, завдання, підстави, порядок 
призначення та основні її форми. 

 

28 вересня 2017 року співробітники Центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 
взяли участь у тренінгу з кримінально-процесуальних питань 
для надання безоплатної первинної правової допомоги в 
місті Києві, організованого в рамках проекту "Подальша 
підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні" Радою 
Європи. Тренер Катерина Войтенко висвітлила питання 
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подання заяви про злочин, статус та права потерпілого, правова допомога при 
домашньому насильстві, цивільний позов у кримінальному процесі. 

 

З метою наповнення інформаційної платформи правових консультацій 
WikiLegalAid регіональним центром підготовлено дві статті на тему: «Державна 
програма «Доступні ліки» та «Відмінність крадіжки від пограбування». 

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 липня по 31 вересня 

2017 року відділом забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації 

її надавачів проведено 18 спостережень у судах першої та 3 спостереження в 

апеляційній інстанції за дотриманням адвокатами стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі. 

Крім того проведено 4 зустрічі з суб’єктами безоплатної вторинної правової допомоги, 

а саме обвинуваченими в кримінальному провадженні.  

Під час даних моніторингів порушень стандартів якості не виявлено, зауважень до 

роботи адвоката не надходило. 

Також було проведене електронне опитування клієнтів, яке запроваджене 

Регіональним центром, та проводилось спеціалістами місцевих центрів, в цілому воно 

показало позитивні результати роботи системи безоплатної правової допомоги, 

більшість з респондентів вказали на покращення доступу.  

Крім цього було розглянуто 7 скарг. 

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

захисту у кримінальних провадженнях. 

18 серпня 2017 року в Третьому київському центрі відбулась робоча зустріч адвокатів 
системи безоплатної правової допомоги з в.о. директора Координаційного центру з 
надання правової допомоги Олексієм Бонюком. 

Під час зустрічі були обговорені питання щодо створення та функціонування офісів 
громадського захисту, запровадження інституту наставництва, актуальність стандартів 
якості безоплатної правової допомоги, питання оплати послуг та тему залучення 
захисника для участі в окремій процесуальній дії. 



 

 

22 вересня 2017 року відбулась робоча зустріч з адвокатами 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у місті Києві. 
Робоча зустріч була присвячена підсумкам роботи за 2016 
рік та III квартали 2017 року (скарги на адвокатів, звернення 
до КДКА). Також були обговорені питання дотримання 
Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі, термін дії доручень, повноваження адвокатів для 
надання правової допомоги потерпілим в кримінальному процесі. 
Також під час зустрічі були обговорені питання щодо створення та функціонування 
офісів громадського захисту, а також запровадження інституту наставництва. 

 [1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій. 

 За звітній період було проведено розповсюдження інформації про систему 

безоплатної правової допомоги через засоби масової інформації, так:  

6 липня 2017 року на веб-сайті організації ТОВ «Український тиждень» був 
надрукований коментар директора Регіонального центру Оксани Василяки на тему 
«Безкоштовна правова допомога. Коли та з кого оберуть нового захисника Януковича». 

http://tyzhden.ua/News/196001 
17 серпня 2017 року на веб-сайті газети «Факти» директор Регіонального центру 

Оксана Василяка дала коментар на тему призначення адвоката Віктору Януковичу. 
http://fakty.ua/243431-eks-prezidentu-yanukovichu-novogo-advokata-naznachat-

vovremya 
17 серпня 2017 року український інформаційний портал «РБК-Україна» 

надрукував коментар директора Регіонального центру Оксани Василяки на тему 
призначення адвоката Віктору Януковичу. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/novogo-advokata-nukovichu-naznachat-vovremya-
1502974342.html 

17 серпня 2017 року суспільно-політичний портал для українців «Depo.ua» 
надрукував коментар директора Регіонального центру Оксани Василяки на тему 
призначення адвоката Віктору Януковичу. 

http://tyzhden.ua/News/196001
http://fakty.ua/243431-eks-prezidentu-yanukovichu-novogo-advokata-naznachat-vovremya
http://fakty.ua/243431-eks-prezidentu-yanukovichu-novogo-advokata-naznachat-vovremya
https://www.rbc.ua/ukr/news/novogo-advokata-nukovichu-naznachat-vovremya-1502974342.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/novogo-advokata-nukovichu-naznachat-vovremya-1502974342.html
http://kyiv.legalaid.gov.ua/images/image/News/18.08/20915624_1031037087037490_7513368731665027199_n.jpg
http://kyiv.legalaid.gov.ua/images/images/%D0%A0%D0%A6/IMG_0060.jpg


https://www.depo.ua/ukr/politics/novogo-advokata-yanukovichu-priznachat-
vchasno-centr-pravovoyi-dopomogi-20170817624661 

29 серпня 2017 року на веб-сайті Головного територіального управління юстиції 
у місті Києві директор Регіонального центру Оксана Василяка дала коментар на тему 
«Надання населенню правової допомоги». 

http://www.justicekyev.gov.ua/032269.html 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За оперативною інформацією з 01.07.2017 по 31.09.2017 регіональним центром з надання 

БВПД у в місті Києві було видано 1607 доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

• 43 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

• 8 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

• 828 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

• 542 – для здійснення захисту за призначенням;  

• 161 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  

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

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

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

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

 

https://www.depo.ua/ukr/politics/novogo-advokata-yanukovichu-priznachat-vchasno-centr-pravovoyi-dopomogi-20170817624661
https://www.depo.ua/ukr/politics/novogo-advokata-yanukovichu-priznachat-vchasno-centr-pravovoyi-dopomogi-20170817624661
http://www.justicekyev.gov.ua/032269.html

