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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами. 

1.1.   Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 

 Посилення правової спроможності та правових можливостей населення 

необхідно задля того, щоб люди могли отримати правові знання і навички для 

захисту своїх прав, використовувати наявні правові можливості для пошуку 

конкретних шляхів розв’язання щоденних правових проблем, а також для 

посилення відповідальності й підзвітності влади.  Система БПД сприяє сталому 

розвитку громад через збільшення можливостей її членів для захисту своїх 

прав, забезпечення рівного доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги. 

 З огляду на зазначене, Регіональним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області забезпечується постійна 

робота з надання правової допомоги, посилення правових можливостей 

вразливих верств населення, проведення освітніх та інформаційних заходів, 

надання методичних рекомендацій органам місцевого самоврядування для 

вирішення проблем у правовий спосіб.  

З цією метою, у ІІ кварталі 2020 року було проведено наступні заходи: 

02.04.2020 директор 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Київській області Віктор 

Кіккас разом із заступником 

Олександрем Дегтярем провели 

зустріч з військовим прокурором 

Білоцерківського гарнізону 

Синельниковим Миколою 

Володимировичем. 

Під час зустрічі говорили про особливості організації роботи з надання 



безоплатної правової допомоги в умовах карантину, правове регулювання 

дистанційної роботи в зазначених умовах, а також наявність можливості 

отримати правову консультацію онлайн за допомогою місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

   По завершенню заходу домовились про подальшу співпрацю щодо 

проведення правопросвітницьких заходів серед військовослужбовців після 

закінчення карантину. 

13.04.2020 працівницею Регіонального центру з надання БВПД у Київській області 

Ольгою Апанович спільно з 

офіцером поліції патрульної 

поліції Київської області 

Тарнавською Дариною 

проведено пряму 

відеотрасляцію на тему 

“Як не стати жертвою 

інт

ернет-шахраїв”.  

30.04.2020 фахівчиня Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Київській області Антоніна Господаренко у 

відеоролику розповіла про порядок розгляду трудових 

спорів та шляхи їх вирішення, порядок вирішення 

таких конфліктів законними методами.  

 

04.05.2020 фахівчиня Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області Ольга Апанович у 

відеоролику розповіла що таке булінг, які його причини, наслідки та які шляхи 

боротьби з цим негативним явищем.  



 

Працівники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Київській області продовжують співпрацю з 

військовослужбовцями.  

 

05.05.2020 заступник директора 

Регіонального центру провів зустріч з 

військовим комісаром Ставищенського 

РВК підполковником Гогошею Павлом 

Богдановичем.Під час зустрічі 

Олександр Дегтяр розповів про систему 

безоплатної вторинної правової 

допомоги, роботу Регіонального та 

місцевих центрів та про особливості 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги військовослужбовцям у 

кримінальних провадженнях. 

У ході зустрічі домовилися про співпрацю, розмістили плакати та 

роздали буклети про роботу Центрів з надання БВПД, з корисною 



інформацією для учасників бойових дій на інформаційних стендах.  

Окрім цього, домовилися про перенаправлення осіб, які 

потребуватимуть правової допомоги до місцевого 

та Регіонального центрів. 

08.05.2020 заступник директора 

Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області 

Олександр Дегтяр у відеоролику розповів про 

права, пільги та соціальні гарантії 

військовослужбовців та членів їх сімей. 

15.05.2020  Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Київській області організовано вебінар на тему: "Правове 

регулювання прав та обов'язків 

осіб, що проживають у 

цивільному шлюбі". 

Спікер, адвокат Ольга 

Собчук розповіла про: 

- особисті немайнові права та 

обов'язки осіб, які проживають 

однією сім'єю; 

- порядок утримання осіб, що проживають у цивільному шлюбі;  

- спільну сумісну власність осіб, які проживають у 

цивільному шлюбі. 

15.05.2020 адвокат системи безоплатної 

вторинної правової допомоги Віталіна Чередніченко у 

відеоролику розповіла про порядок стягнення 

аліментів на утримання дитини.  

 



 

 

 

31.05.2020 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням.  

Той факт, що куріння шкодить 

здоров'ю, не викликає сумнівів. 

Оскільки воно негативно впливає як на 

курців, так і на тих, хто перебуває 

поруч із ними, законодавці намагаються 

різними методами мінімізувати 

вживання тютюнових виробів. ЗУ "Про 

заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров'я населення"визначає місця, де курити 

заборонено, а також покарання за порушення. Про це у відеоролику розповіла 

фахівчиня  Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Київській області Антоніна Господаренко. 

Кожна дитина має бути 

захищена, про особливості 

здійснення такого захисту 

розповіла 04.06.2020 фахівчиня 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Київській області 

Антоніна Господаренко.  

 

Конституцією України 

визначено головний принцип 

політики держави в галузі 



забезпечення прав людини і громадянина: "Людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави".26.06.2020 про основні конституційні права людини і 

громадянина розповіла у відеоролику фахівчиня Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області 

Антоніна Господаренко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД.

05.05.2020 адвокати та працівники системи БВПД а також усі бажаючі 

мали змогу взяти участь у 

вебінарі на тему: "Затримання 

особи за підозрою у вчиненні 

кримінального 

правопорушення", який 

проводився  Регіональним 

центром з надання БВПД у Київській області, спікер — адвокат Яремчук Т.Л. 

10.06.2020 у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області відбувся другий етап XII 

конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги.  

 

Конкурсна 

комісія, під 

головуванням директора 

Регіонального центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги БВПД у 

Київській області 

Кіккаса Віктора 

Едгардовича, провела індивідуальні співбесіди з адвокатами, які мають бажання 

працювати у системі БВПД.Під час проведення співбесід члени комісії задавали 

кандидатам різні запитання, особливо щодо їх мотивації стати адвокатом 

системи безоплатної вторинної правової допомоги та готовності працювати у 

будь-який час доби. 



Оцінювали кандидатів за критеріями: комунікабельності, 

стресостійкості, емоційної врівноваженості, окрему увагу звертали на наявність 

успішних практик надання ними правової допомоги. 

Також, Регіональним центром з надання БВПД у Київській області  

здійснюються повсякденні заходи, спрямовані на забезпечення якості правової 

допомоги.  

Зокрема, відповідно до Положення про центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 2 липня 2012 року № 967\5, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 3 липня 2012 року за № 1091/21403 працівниками відділу 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 

Регіонального  центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Київській області  здійснено моніторинг за діяльністю Ірпінського, 

Вишгородського, Бориспільського, Бородянського, Обухівського, 

Васильківського бюро правової допомоги, Броварського та Вишнівського 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги шляхом 

планових спостережень. 

Під час проведення моніторингу вивчені питання стану та якості  надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги вказаними суб'єктами 

надання БПД, проведення правопросвітницької роботи, якості роботи з 

клієнтами в частині доступу до безоплатної правової допомоги, здійснення 

представництва у судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами, надання доступу до електронних 

сервісів Мін'юсту, взаємодії з іншими суб'єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги, стану матеріально-технічного забезпечення 

центру/бюро, управління персоналом місцевого центру. 

За результатами моніторингу було визначено рівень надання послуг 

місцевими центрами та бюро, у яких проводився моніторинг, та надано 

рекомендації щодо удосконалення окремих напрямків роботи. Також, під час 



планового виїзного спостереження було визначено та узагальнено позитивний 

досвід роботи з деяких напрямів, який буде поширено та рекомендовано для 

використання в роботі  іншим місцевим центрам та бюро правової допомоги 

Київщини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

реалізації своїх прав. 

 

16.06.2020 

директором 

Регіонального 

центру з надання 

безоплатної 

вторинної 

правової допомоги 

у Київській 

області Віктором 

Кіккасом та його 

заступником 



Олександром Дегтярем, проведено консультування засуджених осіб у державній 

установі “Білоцерківська виправна колонія (№ 35)”. 

  У ході заходу проведено зустріч із засудженими особами, під час якої 

останнім надані правові консультації із наступних питань: 

 - процедура подачі касаційної скарги на вирок суду; 

 - порядок умовно - дострокового звільнення; 

 - відновлення строків на касаційне оскарження; 

 - застосування “закону Савченко”(2 особам); 

 - порядок здійснення захисту у Касаційному кримінальному суді; 

 - інші питання, які потребують вирішення у межах чинного законодавства 

України. 

  Також, під час заходу розповсюджено інформаційні матеріали, зокрема 

плакати, брошури та буклети із зразками заяв для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

17.06.2020 директором Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області Віктором Кіккасом та його 

заступником Олександром Дегтярем, проведено консультування засуджених 

осіб у державній установі “Бучанська виправна колонія (№ 85)”. 

 

  У ході заходу 

проведено зустріч із 

засудженими 

особами, під час 

якої останнім надані 

правові консультації 

із наступних 

питань: 

 - застосування 



"закону Савченко"; 

 - притягнення до дисциплінарної відповідальності;  

 - порядок умовно - дострокового звільнення; 

 - відновлення строків на касаційне оскарження; 

 - застосування Закону України "Про амністію"; 

 - інші питання, які потребують вирішення у межах чинного законодавства 

України. 

  Під час заходу розповсюджено інформаційні матеріали, зокрема плакати, 

брошури та буклети із зразками заяв для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною. 

З метою покращення роботи Регіонального центру ведеться робота над 

розвитком інституційної спроможності центру виконувати покладені на нього  

повноваження, зокрема через впровадження та використання сучасних 

інформаційних технологій та запровадження нових рішень. 

Центром здійснюється збір, аналіз та узагальнення інформації щодо 

діяльності Регіонального центру з метою  висвітлення у ЗМІ, на офіційному 

сайті Регіонального центру та сторінках місцевих центрів facebook.  

Також, Регіональним центром здійснюється аналіз та підготовка 

матеріалів для “Інформаційного дайджесту системи безоплатної правової 

допомоги в Україні”.  



У ІІ кварталі 2020 року до Координаційного центру з надання правової 

допомоги направлено 3 таких матеріали з успішними практиками адвокатів, 

одна з яких стосувалася перекваліфікації дій клієнта з умисного вбивства на 

заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (адвокат Петенак В.І.), одна  

стосувалися постановлення виправдувального вироку за трьома епізодами 

(адвокат Яремчук Т.Л.), а іще одна — повернення судом справи на додаткове 

розслідування з подальшим її закриттям прокурором (адвокат Токовенко С.А.).  

У ІІ кварталі 2020 року Центром здійснено необхідні заходи відповідно 

до порядку взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги  та 

його територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу та Порядку 

оперативного планування та моніторингу діяльності. 

Проведено 4 засідання Керівної ради з питань: внесення змін до 

кошторисів та планів асигнувань за бюджетною програмою 3603020 з метою 

раціонального використання бюджетних коштів та уникнення кредиторської 

заборгованості, використання коштів проєкту “Програма прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство” (07.04), (21.05), (05.06), (18.06). 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

За оперативною інформацією, протягом ІІ кварталу 2020 року  

Регіональним центром з надання БВПД у Київській області видано 1189 

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

  3 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

  0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

  429 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину 

та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою;  

  538 – для здійснення захисту за призначенням;  

  92 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 



кримінальних провадженнях;  

  88 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  

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

  9 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

  30 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення 

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 

або обмеження волі.  

 

Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал     

 

З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром 

упродовж кварталу: 

 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 19 судових 

засіданнях у кримінальних провадженнях та в 6 цивільних 

провадженнях; 

 проведено  0 бесід з клієнтами; 

 проведено 10 анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 0 анкетувань клієнтів; 

 проведено 103 перевірки достовірності наданої 

адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів права 
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