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БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
ТЕПЕР І В МОБІЛЬНОМУ ЗАСТОСУНКУ
У
23 липня в Міністерстві юстиції презентовано мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога». Проєкт реалізовано за
підтримки партнерів Міністерства юстиції та Координаційного центру з надання правової допомоги – Міжнародного фонду
«Відродження», Української фундації правової допомоги та компанії-розробника IDev.
«Сьогодні
ми
презентуємо
найпростіший спосіб доступу до
безоплатної правової допомоги –
мобільний додаток «Безоплатна
правова допомога». Ми зрозуміли, що це вкрай потрібний інструмент, на початку карантину, коли
збільшилася кількість звернень до
системи БПД і люди були змушені шукати наші контакти на різних
платформах та в соціальних мережах. Завдяки нашим партнерам, з

ному телефоні. Можна сказати,
що тепер правова допомога може
бути у кожного в кишені постійно»,
– наголосила заступниця Міністра
юстиції Валерія Коломієць.
Мобільний застосунок дозволяє
розширити доступ людини до правової допомоги: не лише перевірити, чи належить особа до суб’єктів
права на безоплатну вторинну
правову допомогу, а й отримати
письмову консультацію юриста,

якими ми вже не перший рік реалізовуємо різні проекти, ми зібрали
це все в одну кнопку на мобіль-

замовити адресну правову допомогу, автоматично зателефонувати на єдиний номер системи

БПД 0 800 213 103 для отримання
консультації, знайти за допомогою геолокації найближчий центр
або бюро правової допомоги, прочитати найпоширеніші правові
консультації у правничій вікіпедії
WikiLegalAid тощо.
«Система безоплатної правової допомоги працює вже понад 8
років. Для нас важливо постійно
розширювати можливості доступу
людини до правової допомоги – як
офлайн, так і онлайн, адже за весь
цей період до нас вже звернулося
понад 1,6 млн громадян. Тому ми
приймаємо громадян не лише в
центрах та бюро правової допомоги, яких налічується зараз понад 530, але й працюємо в онлайн
режимі за допомогою сучасних інформаційних технологій та засобів
комунікації», – зазначила перша
заступниця директора Координаційного центру з надання правової
допомоги Оксана Василяка.

WIKI.LEGALAID.GOV.UA
ǰǿǳȁǸǾǮǦǻǿȊǸǶǷǸǼǻȀǮǸȀȄǳǻȀǾ

0 800 213 103

цілодобово безкоштовно в межах України
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НАГЛЯДОВА РАДА КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
ПРОПОНУЄ СТВОРИТИ «БАНК ІДЕЙ» РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БПД
30 липня відбулося засідання
Наглядової ради Координаційного
центру з надання правової допомоги.
Розглянуто положення проєкту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до
безоплатної правової допомоги
та підвищення якості її надання».
Члени Наглядової ради вирішили
створити робочу групу за участі
представників Координаційного
центру з надання правової допомоги та Міністерства юстиції для
напрацювання пропозицій до законопроєкту.
Під час засідання Наглядової
ради також були обговорені умови проведення конкурсу з обрання директора Координаційного
Центру з надання правової допомоги. Було прийнято рішення про
направлення до Міністерства юстиції низки концепцій щодо процедури обрання директора Коорди-

наційного Центру.
Члени Наглядової ради зустрілися з представниками міжнародних організацій та проектів міжнародної технічної допомоги, які

співпрацюють з системою БПД.
Під час розмови йшлося про поглиблення співробітництва, створення «банку ідей» розвитку системи БПД.

ОСОБИ, ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЯ З ЗАЯВОЮ ПРО ВИЗНАННЯ
ОСОБОЮ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА – СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА БВПД
18 липня 2020 року набрав чинності
Закон України
«Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо визнання особою без громадянства»
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Відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» цей Закон вводиться
в дію через три місяці з дня набрання ним
чинності – 18 жовтня 2020 року
року.
Законом внесено зміни, зокрема до
частини першої статті 14 Закону України
«Про безоплатну правову допомогу», якими передбачено, що особи, які звернулися
із заявою про визнання особою без громадянства, матимуть право на всі види правових послуг, передбачених частиною другою
статті 13 Закону України «Про безоплатну
правову допомогу», з дня подання особою
заяви про визнання особою без громадянства до прийняття остаточного рішення за
заявою, а також під час отримання дозволу на імміграцію, оформлення посвідки на
тимчасове чи постійне проживання.

Липень 2020 року
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МІСЦЕВИМ ЦЕНТРАМ З НАДАННЯ БВПД – П’ЯТЬ РОКІВ
1 липня 2015 року в Україні
запрацювали місцеві центри з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги. Це стало
черговою сходинкою до розбудови системи безоплатної правової допомоги в країні.
Найуспішніший
соціальний
проєкт держави
До липня 2015 року система
БПД орієнтувалася на правовій допомозі у кримінальних провадженнях, надаючи захист за рахунок
держави для всіх затриманих осіб,
а також підозрюваним, обвинуваченим, які через брак коштів або з інших об’єктивних причин не можуть
самостійно залучити захисника.
Зі створенням місцевих центрів доступ до правової допомоги
у цивільному та адміністративному процесах отримала низка
соціально незахищених категорій: громадяни з незначним доходом, діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, біженці,
учасники бойових дій та деякі інші.
Згодом таке право отримали також ВПО, постраждалі від домашнього насильства, усі діти та інші
категорії, визначені у ст. 14 Закону
України «Про безоплатну правову
допомогу».
Усім цим категоріям осіб призначаються юристи та адвокати для
представництва їхніх інтересів у цивільних та адміністративних судових спорах. Таку допомогу можуть
отримати також потерпілі та свідки у кримінальних провадженнях,
якщо вони належать до категорій,
що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.
За п’ять років фахівці місцевих
центрів надали понад 2 млн юридичних консультацій та роз’яснень
з правових питань. Крім того, прийнято понад 271 тис. рішень про
надання клієнтам БВПД. У 60% випадків її надавали юристи, а у 39%
випадків – адвокати, які співпрацюють із системою БПД.
Нас знають, нам довіряють
Починаючи з 1 липня 2015 року,
по правову допомогу до місцевих
центрів звернулися понад 1,6 млн

українців. Багато з них, вирішивши одну правову проблему, зверталися до фахівців системи БПД з
іншим питанням. Загалом за цей
час до місцевих центрів надійшло
понад 2,3 млн звернень від клієнтів.
Саме ці цифри свідчать про довіру
українців до системи БПД.
За п’ять років роботи місцевих
центрів у них з’явилися і клієнти, які
приходять просто поспілкуватися
«про життя». Переважно – це одинокі люди похилого віку, які хочуть
«виговоритися» та отримати слушну пораду.
Публічне визнання і гарна репутація
Сьогодні місцеві центри – це вже
не просто структури, які надають
правові консультації та безоплатну
вторинну правову допомогу у цивільних та адміністративних справах, свідкам та потерпілим у кримінальних провадженнях, здійснюють
представництво інтересів засуджених осіб. З’явилися нові напрями
роботи – правова просвіта, проведення соціологічних досліджень
правових потреб громад, медіація.
Місцеві центри співпрацюють з
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями
за багатьма напрямами – робота з
дітьми, правовий супровід одиноких громадян, правопросвітництво,
протидія домашньому насильству,
булінгу тощо. Фахівці багатьох
місцевих центрів готують матеріали для довідково-інформаційної
платформи правових консультацій
«WikiLegalAid».
Навіть така форс-мажорна обставина, як карантин, сприяла розвитку онлайн сервісів у роботі місцевих центрів. Фахівці записують
відеоконсультації та подкасти, проводять вебінари, надають правову
допомогу у соцмережах.
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799 АДВОКАТІВ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО СПІВПРАЦІ
ІЗ СИСТЕМОЮ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
Підбито підсумки ХІІ конкурсу з
відбору адвокатів, які залучаються
для надання безоплатної вторинної
правової допомоги, у м. Київ та 24 областях. За результатами конкурсу 799
адвокатів включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. На сьогодні у
Реєстрі загалом 7 553 адвокати.
Конкурс проходив з 20 січня по
23 червня 2020 року. Для участі у
конкурсі зареєструвалися 1009 адвокатів, документи яких відповідають встановленим вимогам. Дистанційний курс успішно пройшли
916 адвокатів.
Перший етап конкурсу пройшов
без персональної участі адвокатів.
Конкурсні комісії розглянули документи адвокатів та оцінили за

критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності
застосування до них дисциплінарних стягнень, а також результати
проходження дистанційного курсу.

Другий етап конкурсу проходив
із дотриманням карантинних обмежень. Він передбачав індивідуальні співбесіди адвокатів з конкурсною комісією.

СТАРТУВАВ ОНЛАЙН-ФОТОКОНКУРС
«ПРАВОВА ДОПОМОГА ПОРУЧ»
З 13 липня по 10 грудня 2020 року Координаційний центр
з надання правової допомоги проводить онлайн-фотоконкурс «Правова допомога поруч». Взяти участь в конкурсі
можуть як дорослі, так і діти (за умови згоди одного з батьків або законного представника).
Темою конкурсних робіт є захист прав людини, рівний
доступ до правосуддя та правової інформації, посилення
правових можливостей і правової спроможності населення,
право на безоплатну правову допомогу.
Фотоконкурс проводиться за п’ятьма номінаціями:
подія у системі БПД (світлини з правопросвітницького
заходу);
портрет клієнта або працівника системи БПД;
правова допомога очима дітей (фотографія зроблена
дитиною);
робота дистанційних та мобільних консультаційних пунктів доступу до БПД;
місце правових можливостей (фотографія зроблена в
приміщеннях центрів з надання БВПД).
Фотоконкурс проводиться за трьома етапами.
I етап – приймання конкурсних робіт. З 13 липня по 30
жовтня необхідно зареєструватися на вебсайті фотоконкурсу за посиланням http://photo-konkurs.legalaid.gov.ua,
обрати одну з номінацій та завантажити на сайт не більше
однієї світлини.
II етап – голосування, що триватиме до 29 листопада.
Щоб проголосувати за конкурсну роботу потрібно авто-

4

ризуватися на вебсайті фотоконкурсу за посиланням http://photo-konkurs.legalaid.gov.ua через
Gmail пошту.
На III етапі, що триватиме з 30 листопада до
10 грудня, будуть визначені переможці, оголошені результати конкурсу та нагороджені переможці.
Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися на сайті фотоконкурсу «Правова допомога
поруч»

Липень 2020 року 2020 року
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СИСТЕМА БПД ЗАПРОШУЄ СТАТИ
«ТАЄМНИМИ КЛІЄНТАМИ»
Координаційний центр з надання правової допомоги запрошує
усіх бажаючих взяти участь у дослідженні «Таємний клієнт». Мета
– з’ясувати рівень задоволеності
клієнтів від отриманих у центрах
та бюро послуг, їх повноту та
зрозумілість, а також ввічливість
спілкування працівників.
Стати «таємним клієнтом»
може будь-хто. Для цього потрібно звернутися в центр з надання
БВПД чи бюро правової допомоги та отримати реальну послугу. Після цього потрібно дати
оцінку якості організації роботи
та обслуговування, заповнивши
онлайн-анкету, розміщену на офіційному сайті системи БПД.
Заповнюючи анкету, варто
спиратися на суб’єктивний дос-

від, а також на власні уявлення
про якість, доступність, простоту, зручність та належний сервіс центрів та бюро правової
допомоги.
«Дослідження «Таємний клієнт» – це ще один механізм для
вдосконалення системи. Спира-

ючись на думки та зауваження
клієнтів, нам вдасться підвищувати якість надання безоплатної
правової допомоги в Україні та
її доступність», – наголосив в.о.
директора Координаційного центру з надання правової допомоги
Олександр Баранов.

ТЕЛЕФОННОМУ КОНСУЛЬТУВАННЮ БПД – ТРИ РОКИ!
0 800 213 103 – саме за
цим єдиним безкоштовним
номером системи безоплатної правової допомоги люди
з будь-якого куточка України можуть в телефонному
режимі отримати юридичні
консультації. Офіс єдиного
контактного центру системи БПД у Сумах розпочав
свою роботу три роки тому,
17 липня 2017 року.
Телефонуй 0 800 213 103
Контактний центр системи БПД має два стаціонарні
офіси у Чернівцях та Сумах.
Зателефонувавши за безкоштовним номером 0 800
213 103, клієнти спочатку
потрапляють до операторів
офісу у Чернівцях. Якщо людина потребує юридичних
консультацій чи роз’яснень, її з’єднують з фахівцями
сумського відділення.
За ці роки контактний центр як один із сервісів
системи безоплатної правової допомоги повністю
виправдав свою необхідність. Немає змоги прийти
до центру чи бюро правової допомоги й отримати

консультацію? Телефонуй! Затримали працівники поліції й
потрібен адвокат? Телефонуй!
Потрібно дізнатися контакти
центрів та бюро правової допомоги? Телефонуй!
Якість, оперативність, комунікабельність – три основні
принципи, якими послуговуються юристи контактного
центру у своїй роботі.
Почути кожного клієнта
За три роки роботи до контактного центру надійшло 232,
7 тис. дзвінків. Найчастіше телефонують жителі Київської,
Дніпропетровської, Донецької,
Харківської областей. Спектр
питань є доволі широким, а
ТОП-5 становлять цивільні,
адміністративні, трудові, кримінальні та сімейні.
Наразі роботу контактного центру у Сумах забезпечують сім висококваліфікованих юристів, які мають
повну вищу юридичну освіту. У середньому щодня кожен оператор відповідає на 53 дзвінки. На кожну телефонну консультацію фахівці витрачають у середньому
5 хвилин 29 секунд.
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УРЯД ВРЕГУЛЮВАВ ОПЛАТУ ПОСЛУГ ТА ВІДШКОДУВАННЯ
ВИТРАТ АДВОКАТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ БВПД

На засіданні Уряду 29 липня 2020 року прийнято
постанову «Деякі питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу».
Постановою внесено зміни до Порядку оплати
послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів,
які надають безоплатну вторинну правову допомогу,
затверджених постановою КМУ від 17 вересня 2014
р. № 465. Змінами зазначений акт приводиться у відповідність до Закону України від 22 листопада 2018
року № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», зокрема:
– замінюються слова «злочинність», «злочинна
діяльність» відповідно на слова «кримінальне право-

ВИКРИВАЧІ КОРУПЦІЇ–
КАТЕГОРІЯ ОСІБ,
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО
НА БВПД
З 1 січня цього року викривачі корупції
отримали право на безоплатну вторинну
правову допомогу. Це передбачено Законом України «Про внесення змін до Закону
України «Про запобігання корупції» щодо
викривачів корупції» від 17 жовтня 2019
року № 198-IX, який набрав чинності з 1 січня 2020 року.
Право на БВПД отримали викривачі у
зв’язку з повідомленням ними інформації
про корупційне або пов’язане з корупцією
правопорушення – на всі види правових послуг, передбачені ч. 2 ст. 13 цього Закону.
Що потрібно викривачу, щоб отримати
таку допомогу? Звернутися до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, подати документи, що підтверджують
належність особи до викривачів.
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порушення» «кримінально протиправна діяльність»;
– внесено відповідні зміни щодо класифікації кримінальних правопорушень;
– врегульовано питання відшкодування витрат
адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі придбання ними засобів індивідуального захисту у випадках надання безоплатної
вторинної правової допомоги під час карантину або
особам, у яких виявлено інфекційну хворобу.
Крім того, на засіданні Уряду 29 липня 2020 року
прийнято постанову «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України».
Постановою вносяться зміни до:
– Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки
затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою КМУ від 28 грудня
2011 року № 1363;
– Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу, затвердженому постановою КМУ від 4 березня 2013 року № 130;
– постанови КМУ від 3 червня 2020 року № 445
«Деякі питання надання послуг посередництва (медіації) адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів,
які надають безоплатну вторинну правову допомогу».
Постанови набирають чинності з дня офіційного
опублікування.

Липень 2020 року 2020 року

www.legalaid.gov.ua

НОВИНИ З РЕГІОНІВ
ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКОМ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З ПРАВ ЛЮДИНИ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ
15 липня у Регіональному центрі з надання БВПД
в Івано-Франківській області відбулася зустріч із
представником Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини України в Західному регіоні Світланою
Семчишин.
Під час зустрічі обговорили питання посилення
співпраці та проведення спільних заходів з представниками офісу Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини України, ознайомилися з роботою місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на Прикарпатті.
Особлива увага приділялася стану дотримання
прав громадян під час проведення невідкладних
заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Саме внаслідок сильних опадів, які у червні цього
року спричинили повені у західних регіонах Укра-

їни, в Івано-Франківській області зареєстровано
надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня.

«ПРАЦЮЙ БЕЗПЕЧНО!» – ПІД ТАКИМ ГАСЛОМ ПРОЙШЛА АКЦІЯ НА СУМЩИНІ
Сучасне рабство може торкнутися кожного, не
залежно від соціального статусу, віку, статі, освіти.
Постраждалі живуть серед нас, але часом залишаються невидимими. У Сумській області статус особи,
яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено
34 громадянам України – 7 жінкам та 27 чоловікам.
З метою запобігання торгівлі людьми та сучасному рабству, 30 липня фахівці Регіонального центру
з надання БВПД у Сумській області долучилися до
всеукраїнської інформаційно-просвітницької кампанії
під гаслом «Працюй безпечно!».
Мета акції – підвищення рівня обізнаності населення щодо проблеми торгівлі людьми, поширення
важливої інформації про цю проблему та небезпеку,
яку вона становить. Працівники системи БПД розповсюджували тематичні інформаційні матеріали,
учасники акції та перехожі мали можливість поспілкуватись та отримати поради щодо того, як подбати
про себе та безпеку своїх рідних.
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ЧЕРНІВЦІ: ПРАВОВА ПІДТРИМКА МАТЕРІВ ІЗ НЕПРОСТОЮ ДОЛЕЮ
Найчастіше правової підтримки та допомоги потребують люди, в яких склалося непросте життя. Серед таких – і підопічні обласної
комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини». Саме сюди завітали фахівці
Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Чернівецькій
області.
У «Соціальному центрі матері та дитини»
можуть тимчасово безоплатно проживати
жінки на сьомому-дев’ятому місяці вагітності
та матері з дітьми віком від народження до 18
місяців, які опинилися в складних життєвих
обставинах, що перешкоджають виконанню
материнського обов’язку. Наразі в соціальному центрі проживають шестеро жінок та вісім
дітей.
Працівники системи БПД Чернівецької
області розповіли жінкам, які опинилися в
складних життєвих обставинах, про можливість безоплатно отримати правову допомогу.
Під час зустрічі жінки цікавилися, як вирішити
їхні правові проблеми: зареєструвати дитину
без наявності паспорта батька, прописатися,
щоб отримувати соціальну допомогу, оформити майно, передане у спадок, влаштуватися на роботу та ін.

СПІВПРАЦЯ ОДЕСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ТА СИСТЕМИ БПД

Проходження практики та працевлаштування студентів в офісах системи БПД – про це йшлося під час
зустрічі директорки Регіонального центру з надання
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БВПД в Одеській області Світлани Клішиної та декана факультету адвокатури НУ «Одеська юридична
академія» Євгена Хижняка.
Вже 7 років на базі центрів безоплатної правової
допомоги, відповідно до домовленості з Одеською
юридичною академією, студенти юридичних факультетів набувають практичних навичок та проходять
стажування. Більша частина штатних юристів у центрах – це випускники Одеської юридичної академії,
зокрема факультету адвокатури.
Загалом, співпраця системи БПД Одещини та
цього навчального закладу розпочалася із взаємодії
з юридичною клінікою академії, де ще з 1998 року
люди, які не можуть самостійно сплатити послуги
юристів, безкоштовно отримують правову допомогу.
«Система БПД перебуває з юридичною клінікою
в тісних партнерських відносинах – для нас це кадровий потенціал та можливість бути ефективними
у представництві клієнтів системи БПД у судах. Ми
вдячні факультету адвокатури, представники якого
виявили бажання вести справи pro bono у тих випадках, коли особа не належить до жодної з категорій
осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу», – підкреслила Світлана Клішина.

