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ЗАТВЕРДЖЕНО РЕГЛАМЕНТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
Розпочала роботу
Наглядова рада
З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
Координаційного
центру з надання правової допомоги.
Відбулося установче
засідання, на якому
було затверджено
Регламент, який
визначає організаційні
засади та порядок її
діяльності.
Першим питанням, з якого Наглядова рада розпочала свою роботу, стало затвердження Регламенту. Зокрема, визначені обов’язки
та права членів Наглядової ради,
врегульовано питання конфлікту
інтересів, встановлений порядок
проведення засідань, розгляду
матеріалів, поданих директором
Координаційного центру, прийняття рішень Наглядової ради. Визначені повноваження голови, заступника
голови та секретаря Наглядової
ради, порядок їх обрання.

Діяльність Наглядової ради Координаційного центру з надання
правової допомоги буде висвітлюватися на власній офіційній сторінці у мережі Facebook.
Нагадаємо, за результатами
конкурсу наказом Міністерства
юстиції України від 17 березня
2020 року № 662/7 затверджено

склад Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги. До Наглядової ради
увійшли: Бугаєць Тамара, Вишневський Андрій, Каденко Оксана, Кіт Христина, Красник Вадим,
Мартиновський Роман, Місяць
Андрій, Троценко Сергій, Філіпенко
Дмитро.

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ
ОНЛАЙН-КОНКУРСУ
«КРАЇНА МОЇХ ПРАВ»
Усього на конкурс дитячих малюнків
«Країна моїх прав» надійшло 1 тис. 223
роботи. Віддали свій голос за малюнок,
який найбільш сподобався, 15 тис. 659
учасників голосування. За кількістю
«лайків» і були обрані переможці.
(Продовження - на 2 стор.)

WIKI.LEGALAID.GOV.UA
ЄДИНИЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР
0 800

213 103

цілодобово безкоштовно в межах України

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги

Онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх
прав», що провів Координаційний центр з надання
правової допомоги, стартував 23 квітня. Щодня в середньому надходило понад 40 робіт від дітей з усіх
регіонів України. Наймолодшим учасникам конкурсу 3
роки, а найстаршим – 17.
Автори робіт, які перемогли у конкурсі, визначені
за кількістю вподобань учасників голосування у трьох
вікових категоріях. Перелік переможців онлайн-конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав» затверджений наказом Координаційного центру з надання
правової допомоги від 22 травня 2020 року № 148-аг.

Переможці середньої групи (віком від 9 до 13 років):
1 місце: Діана Марченко, 9 років, м. Трускавець,
Львівська область, конкурсна робота «Я маю право
жити без війни» – 1101 вподобання;
2 місце: Олександра Мартинець, 12 років, м. Вінниця, Вінницька область, конкурсна робота «Я маю право на мирне життя в Україні» – 764 вподобання;
3 місце: Яна Станіславчук, 13 років, м. Луцьк,
Волинська область, конкурсна робота «Країна моїх
прав» – 409 вподобань.
Переможці старшої групи (віком від 14 до 17 років):

Переможці молодшої групи (віком до 8 років):
1 місце: Олександр Ярема, 8 років, м. Борислав,
Львівська область, конкурсна робота «Я маю право на
відпочинок взимку!» – 503 вподобання;
2 місце: Дар’я Горб, 6 років, м. Кропивницький, Кіровоградська область, конкурсна робота «Сімейний
відпочинок біля моря» – 448 вподобань;
3 місце: Василина Войтович, 7 років, м. Луцьк, Волинська область, конкурсна робота «Маю право на
маленькі щастинки» – 385 вподобань.

Переможці
онлайн-конкурсу
дитячих малюнків «Країна моїх
прав» отримали грамоти від
Координаційного
центру з надання
правової допомоги, а також призи
від партнерів –
Представництва
ОБСЄ в Україні
та Програми
реформування
сектора юстиції
«Нове
правосуддя»
Агентства США
з міжнародного
розвитку (USAID)
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1 місце: Анжела Василенко, 16 років, м. Жмеринка,
Вінницька область, конкурсна робота «Я маю право на
сім’ю!» – 619 вподобань;
2 місце: Ліана Смоляр, 15 років, м. Вінниця, Вінницька область, конкурсна робота «Кожна дитина має право…» – 215 вподобань;
3 місце: Ростислав Нічіпорук, 14 років, м. Дніпро,
Дніпропетровська область, конкурсна робота «Маю
право на щасливу родину в квітучій країні» – 188 вподобань.
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МІН’ЮСТ, СИСТЕМА БПД, ЮНІСЕФ ТА USAID
СПІВПРАЦЮВАТИМУТЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ
Відновне правосуддя для неповнолітніх – це одна
з ініціатив, що реалізовуватиметься у межах багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством юстиції України, Координаційним центром з
надання правової допомоги, Представництвом Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, програмою USAID
«Нове правосуддя», яка впроваджується Кімонікс Інтернешнл Інк.
Мета меморандуму – консолідація зусиль щодо
проведення реформи у сфері захисту прав дітей та
створення механізмів для її впровадження.
Буде продовжена співпраця у межах діяльності
Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх. Зокрема, йдеться про надання технічної допомоги Мін’юсту та Координаційному
центру з надання правової допомоги для впровадження кращих практик правосуддя для дітей, у тому числі
на базі системи безоплатної правової допомоги.
У межах меморандуму впроваджуватимуться
ефективні механізми захисту прав дітей у кримінальних провадженнях, у тому числі поширення практик
медіації та інших форм відновного правосуддя. Зокрема, ЮНІСЕФ надаватиме необхідну технічну та

експертну допомогу в реалізації пілотного проєкту
«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину».
Програма «Нове правосуддя» надаватиме підтримку у підготовці тренерів та проведенні регіональних тренінгів для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу дітям, що є в
контакті або в конфлікті із законом. Будуть удосконалені
та апробовані механізми відбуття неповнолітніми покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи.

СПІВПРАЦЯ СИСТЕМИ БПД З «ДОКУДЕЙЗ»
ПЕРЕХОДИТЬ НА ІНШИЙ РІВЕНЬ
Система безоплатної правової
допомоги та громадська організація
«Докудейз» «знайомі» вже давно. У
регіонах проводяться кінопокази,
проходить Мандрівний фестиваль
документального кіно, відбуваються засідання кіноклубів про права
людини. Новий імпульс взаємодії
надасть меморандум про співпрацю
між громадською організацією «Докудейз» та Координаційним центром з надання правової допомоги.
У межах меморандуму проводитимуться спільні заходи – конференції, семінари, круглі столи, зустрічі тощо. Сторони надаватимуть
експертну консультативну та іншу
допомогу при проведенні громадських обговорень, дискусій та спільних інформаційних та правопросвітницьких заходів. Братимуть участь
у громадських обговореннях, дискусіях та спільних інформаційних та
правопросвітницьких заходах щодо

підвищення рівня правової освіти та
правової обізнаності населення.
Започаткований системою БПД
новий формат правопросвітництва
«Правовий кінозал» у багатьох регіонах відбувається за участі «Докудейз». Крім того, фахівці системи
БПД беруть участь у заходах «Ман-

дрівного фестивалю Docudays UA».
У зв’язку з карантином «Правовий
кінозал» системи БПД проходить
онлайн. Після завершення карантину «онлайн співпраця» системи
БПД та «Докудейз» доповниться
ще й офлайн заходами, проєктами
та іншими активностями.
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ЗАКЛАДИ ОСВІТИ БЕЗ НАСИЛЬСТВА:
ПРАВНИКИ, ОСВІТЯНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАДСЬКОСТІ
НАПРАЦЮВАЛИ АЛГОРИТМ ВЗАЄМОДІЇ
У Дніпрі пройшов І Міжрегіональний науково-практичний форум «Актуальні питання взаємодії
суб’єктів, які мають здійснювати
заходи з реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти». Форум об’єднав
представників професійної правничої спільноти, закладів освіти
та громадського сектору, які небайдужі до проблем насильства у
закладах освіти.
Програма Форуму складалася
з чотирьох панельних дискусій, під
час яких спікери заходу ділилися
власною практикою і власним досвідом у сфері запобігання, реагування та протидії насильству у
закладі освіти. Після кожної доповіді відбувалось жваве обговорення. Учасники ставили запитання,
порушували хвилюючі проблеми,

висловлювали власну точку зору
та ділитися з іншими учасниками
своїм практичним досвідом.
Форум дав змогу різнобічно
розглянути питання насильства в
закладах освіти. Під час обговорень були розкриті усі юридичні та

психологічні аспекти надання допомоги особам, які постраждали
від насильства в закладах освіти.
Учасники та експерти запропонували дієві методи протидії та запобігання проявам насильства в
закладах освіти.

«MAMA I’M A CRIMINAL»:

ПРО ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ, МЕДІАЦІЮ ТА ДРУГИЙ ШАНС
Лише за перший рік роботи проєкту з відновного правосуддя, що
діяв у 6 регіонах, з кримінального
процесу вивели понад 60
дітей. Цього року «пілот»
поширений на всю Україну. Про це йшлося під час
розмови-дискусії
онлайн
«Mama I’m a criminal».
Минулого року українське суспільство почало
знайомитися з програмою
відновного правосуддя для
неповнолітніх. За час дії
проєкту 385 неповнолітніх були проінформовані
про можливість участі у програмі відновлення. Але є тільки 108
справ, де сторони – неповнолітній
та потерпілий – погодилися взяти
участь у програмі. І лише 87 справ
закінчились підписанням медіаційної угоди.
І тут велика роль саме фахівців
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у сфері медіації у кримінальних
справах, які виступають як посередники. У пілотному проєкті – це

адвокати, які співпрацюють із системою БПД та пройшли відповідне
навчання.
З поширенням проєкту з відновного правосуддя для неповнолітніх на всі регіони України виникає
потреба у медіаторах. Координаційний центр з надання правової

допомоги оголосив відбір серед
адвокатів, включених до Реєстру
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для навчання та подальшої участі у пілотному проєкті.
Тренінги проводитимуться за
підтримки ЮНІСЕФ, зокрема
фахівцями Інституту миру та
порозуміння.
Медіація – це лише частина
програми відновного правосуддя. Кожен неповнолітній правопорушник проходить індивідуальну програму ресоціалізації.
Якщо дитина не виконає умови
програми, вона буде відповідати
на загальних підставах, тобто, понесе кримінальне покарання.
Головний висновок – пілотний
проєкт довів, що до дітей, які оступилися та вчинили правопорушення,
мають застосовуватися виховні та
реабілітаційні, а не каральні заходи.

Травень 2020 року

www.legalaid.gov.ua

НОВИНИ З РЕГІОНІВ
СИСТЕМА БПД ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ:
ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ
ТА ЮРИДИЧНІ ПРЕЦЕДЕНТИ
За 2019 рік п’ять місцевих центрів з надання БВПД прийняли
понад 48 тис. звернень громадян, які потребували юридичної
консультації. Ще майже 5 тис. доручень видано адвокатам та
юристам центрів для надання вторинної правової допомоги,
тобто захисту інтересів громадян у суді.
Ось уже сім років чергові
Регіонального центру цілодобово
приймають дзвінки про затримання громадян. Саме чергові першими дізнаються про затримання
особи та шукають захисника, який
впродовж однієї години прибуде
до затриманого. Сьогодні Регіональний центр з надання БВПД,
який розташований у місті Дніпрі,
є одним з найбільш завантажених в Україні. Лише за минулий
рік призначено адвокатів у більш
ніж 9 тисячах випадках. А за перші три місяці 2020 року – вже у 2
160 випадках.

Україні у межах проєкту «Комплексна допомога в сімейних та
родинних відносинах». Фахівці
центру тісно взаємодіють з різними організаціями, які допомагають постраждалим. Це і пошук
притулку, роботи, консультації
психолога. Лише за минулий рік
до центру звернулось 213 людей,
які потерпали від домашнього насильства, а з початком цього року
– вже 71!
Не оминають увагою тему сімейних відносин і в Нікопольському місцевому центрі. Тут велика
кількість звернень громадян – це
справи, пов’язані з розірванням
шлюбу та стягненням аліментів.
Досвід юристів Криворізького МЦ – прецеденти для України
Криворізький місцевий центр –
флагман із захисту прав споживачів комунальних послуг. Юристи
центру мають велику позитивну
судову практику щодо оскарження
встановлення загальнобудинкових
лічильників, незаконного відключення газу та електрики. Ще один
важливий напрям роботи центру
– захист прав учасників бойових
дій. Справи, за які брались фахівці
Криворізького центру, стали прецедентами для всієї України.

Сімейні справи не залишають нікого байдужими
Серед
важливих
напрямів
роботи системи БПД Дніпропетровщини – сфера сімейних та
родинних відносин. Дніпровський
місцевий центр став одним із п’ятірки Центрів сімейного права в

Павлоградський МЦ «спеціалізується» на допомозі ВПО
Один з основних напрямів роботи Павлоградського місцевого
центру визначила гірка сторінка української історії – збройна
агресія Російської Федерації та
окупація частини українських територій. Покровський район Дні-

пропетровської області – найближчий до зони АТО / ООС, тому
більшість пенсіонерів з окупованих територій звертаються до
Павлоградського бюро правової
допомоги з питанням неправомірного припинення виплати пенсії
внутрішньо переміщеним особам,
або відмови у призначенні пенсії
за документами, виданими так
званими ДНР та ЛНР.
«Земельні» справи Кам’янського МЦ
Значна частина роботи Кам’янського місцевого центру зосереджена на питаннях землі. Майже
всі бюро правової допомоги знаходяться у сільській місцевості.
Найчастіше до юристів приходять
з питаннями розірвання договору
оренди землі, порядку отримання
та оформлення земельної ділянки, встановлення меж земельної
ділянки. Власники паїв звертаються за допомогою у складанні претензій щодо неналежного
виконання договорів оренди земельних ділянок.
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ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЛЬВІВЩИНІ:
ДОСВІД, ЗДОБУТИЙ ЗА РІК
Про набутий досвід
щодо реалізації
«пілоту» з відновного
правосуддя
на Львівщині
розповідає
заступниця директора
Регіонального центру
з надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у Львівській
області
Віра ІСЬКОВИЧ
– Що, на вашу думку, є важливим досягненням «пілоту» за
минулий рік?
– Вважаю, що це популяризація
самої ідеї відновного правосуддя.
Круглі столи, робочі зустрічі дали
змогу ознайомити широке коло
дотичних до сфери ювенальної
юстиції фахівців із засадами раннього виведення неповнолітніх з
кримінального процесу.
– Які проблеми виникали?
– «Негативний» досвід став для
нас дуже корисним. Дві медіаційні справи в області були припинені
через легковажне ставлення підозрюваних до наданого їм шансу.
Ми від початку не очікували великих кількісних показників, а намагались «вловити» позитивний для
суспільства стержень процесу.
Власне, з початком другого року
роботи з’явилось усвідомлене
ставлення учасників кримінального процесу до наявної можливості
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відновного правосуддя та з’явився запит на проведення медіаційних процедур.
– Що є запорукою успішної реалізації програми відновлення?
– Для успішної реалізації програми необхідно, в першу чергу,
чітке законодавче поле: ухвалення закону про медіацію, розроблення правових норм відновного правосуддя як усталеного
у суспільстві процесу. З досвіду
можна сказати, що надзвичайно
корисним було б ввести норму
призупинення строків проведення
досудового слідства на час проведення медіаційних та ресоціалізаційних процедур і розширити можливість початку медіації на стадію
судового процесу.
– Яку б ви дали пораду колегам з інших регіонів, які тільки
цього року почнуть впроваджувати цей проєкт?

– Розглядати цей проєкт як
розвиток і поглиблення цінностей
системи БПД, ще більшої синергії роботи з громадами через допомогу кожному. Адже кінцевим
беніфіціаром
запровадження
відновного правосуддя – порозуміння між кривдником та потерпілим – є власне громада, в якій
таким чином відновлюється мир
та співпраця.
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ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ НА МИКОЛАЇВЩИНІ:
ЗЛАГОДЖЕНА РОБОТА ПАРТНЕРІВ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ
Миколаївщина - одна з
шести областей, де на
базі системи безоплатної правової допомоги
стартував пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх,
які є підозрюваними у
вчиненні злочину». Як
проходить пілотування
та чого вдалося досягти,
розповідає директорка
Регіонального центру
з надання БВПД
у Миколаївській області
Наталія ГНАТУША
– Скільки в області вже є
успішних кейсів з відновного
правосуддя?
– Попри те, що цей проєкт є
пілотним, вже сьогодні можна говорити, що він має перспективу у
своєму розвитку. З початку пілотування вже маємо 10 успішних

– Які правопорушення найчастіше вчиняють неповнолітні,
які стали учасниками проєкту?
– Загалом за цей період маємо
21 заяву про участь у Програмі
відновлення для неповнолітніх, які
є підозрюваними у вчиненні злочину. У більшості випадків дії неповнолітніх кваліфіковані за статтею 185 Кримінального кодексу
України – крадіжка, у двох випадках – це легкі тілесні ушкодження
(стаття 125 ККУ).
– Що, на вашу думку, є запорукою успішної реалізації про-

грами відновлення для неповнолітніх?
– Найголовніше – це злагоджена
робота всіх учасників проєкту. Без
ефективної комунікації між партнерами досягти успіху вкрай важко,
можна сказати, що неможливо.
Зауважу, що одним із ключових
моментів для успішної ресоціалізації неповнолітнього є ґрунтовна робота психолога. Крім цього, варто
потурбуватися про долучення до
проєкту партнерів, які б допомогли
з організацією дозвілля неповнолітніх, а саме - відвідування спортивних секцій чи творчих студій.

кейсів, в яких неповнолітніх було
звільнено від кримінальної відповідальності.
Може здатися, що це невелика
кількість. Але навіть одне врятоване життя неповнолітнього, який,
оступившись, втрапив на «слизьку стежку», дійсно вартує усіх зусиль, які докладаються учасниками пілотного проєкту.
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ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ДОНЕЧЧИНІ:
«СЕКРЕТИ» УСПІШНОСТІ ПРОЄКТУ
Як проходив пілотний проєкт «Програма
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні
злочину» на Донеччині,
розповідає координаторка пілотного проєкту,
заступниця директора
Регіонального центру
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Донецькій
та Запорізькій областях
Оксана САВИЦЬКА
– Які головні досягнення «пілоту» на Донеччині?
– Протягом року в Донецькій
області участь у пілотному проєкті
з відновного правосуддя взяли 28
підлітків. Хоча загалом за рік було
84 справи, які відповідали вимогам участі неповнолітніх у програмі відновлення. Однак із різних
причин сторони відмовились від
участі у пілотному проєкті.
Злагоджена взаємодія усіх виконавців та партнерів дала можливість 23 підліткам не зіпсувати
своє майбутнє. Вони змінили своє
ставлення до життя, переосмислили свій вчинок, примирилися з
потерпілим, отримали соціальну
підтримку серед людей зі спільними інтересами та уподобаннями.

Загалом 15 підлітків, які успішно пройшли програму відновлення, вже звільнені від кримінальної
відповідальності, щодо 8 справ рішення ще не прийняті.

життєва історія. У кожного вчинку
свої причини – чи то підліткова
безпечність, чи то тяжка доля з
самого дитинства, чи то незворотна втрата найближчої людини.

– Чи були випадки, коли діти
не скористалися наданими програмою можливостями?
– Так, не всі справи були успішними. У двох випадках неповнолітні не використали шанс, який їм
був наданий, і через невиконання
умов угоди з потерпілим отримали покарання за вироком суду.
– Що стає причиною дитячих
правопорушень?
– Кожен випадок по-своєму унікальний, за кожним стоїть окрема
– Які складові успішної реалізації програми відновлення для
неповнолітніх?
– Це злагоджена взаємодія усіх
виконавців та партнерів, а також
вміння адвоката-медіатора створити сприятливі умови та побудувати довіру між сторонами.
Слід зауважити, що багато залежить і від органів влади територіальних громад. Для успішної
реалізації проєкту слід залучати
до співпраці органи місцевої влади, у тому числі через центри соціальних служб, служби у справах
дітей, прийняття відповідних місцевих програм, створення безпечних просторів для підлітків тощо.
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НОВИЙ ФОРМАТ ПРАВОПРОСВІТНИЦТВА РІВНЕНЩИНИ: STORY TELLING
Сарненський
місцевий
центр з надання БВПД започаткував
новий
формат
онлайн-правопросвітництва
– відео STORY TELLING. Це
практично «серіал БПД», у якому розповідаються захопливі
«живі» історій із практики фахівців Сарненського місцевого
центру, які допомогли своїм
клієнтам відстояти їх права.
Вже вийшло декілька випусків. У першій серії йдеться про

захист прав людей з обмеженими можливостями. Серія друга – про усиновлення, позбавлення дитиною
батьківських прав своєї матері та стягнення аліментів
з іноземців. Третій випуск –
«Як законно отримати чуже
майно?». Всі подробиці
непростих та неординарних справ розповідають
фахівці системи БПД Рівненщини.

У СУМАХ ПРЕДСТАВИЛИ АВТОРСЬКУ ГРУ «ГЕНДЕРНЕ ПАВУТИННЯ»
Доносити до різноцільової аудиторії правову інформацію потрібно цікаво, доступно, інтерактивно. Такої думки дотримуються фахівці системи БПД Сумщини. А тому
постійно працюють над вдосконаленням
методичного матеріалу, який використовують у своїй діяльності. Як результат – нова
розробка фахівчині Регіонального центру з
надання БВПД у Сумській області Наталії
Поставської – гра «Гендерне павутиння».
Гра розрахована на дорослу аудиторію.
За допомогою спеціальних карток гравці
мають можливість обговорити те чи інше
гендерне питання, провести «фемінітивний
двобій», виступити у ролі оратора тощо.
Важливим моментом є те, що у грі задіяні
всі учасники команди, бо саме наявність
різних точок зору на просте, здавалось би,
питання і дозволяє подолати власний стереотип.

ЗАХИСТ ПРАВ ВПО: У ЖИТОМИРІ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
Незважаючи на карантин, система БПД продовжує розширювати коло своїх партнерів.
Регіональний центр з надання
БВПД у Житомирській області та
громадська організація «Союз переселенців «Мир на долоні» підписали меморандум про співпрацю.
Зокрема, йдеться про консолідацію зусиль у реалізації програм,
спрямованих на надання правової

допомоги внутрішньо переміщеним особам, поширення інформації про права ВПО, механізми їх
захисту (виготовлення та розповсюдження буклетів, методичних
рекомендацій тощо). Проводитимуться спільні заходи, спрямовані
на підвищення рівня правової поінформованості ВПО щодо захисту
прав (конференції, семінари, круглі столи, тренінги тощо).
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