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2020

21,7тисяч ВПО
отримали вторинну 
правову допомогу

з 2015 року

В Україні реалізується пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підо-
зрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». Харківщина стала одним із 6 регіонів, у 
яких в березні 2019 року він стартував. Результати участі неповнолітніх у цьому «пілоті» довели 
свою ефективність.

Прикладом успішного кейсу з 
медіації стала ситуація з підлітком 
із глибинки Харківщини. Хлопець 
втратив матір у ранньому віці, ним 
опікувалась тітка. Якось він пози-
чив у однокласника дорогу річ і ви-
падково пошкодив 
її. Однокласник по-
чав вимагати гроші, 
пів тисячі гривень. 
Хлопець спочатку 
розгубився, а по-
тім знайшов вихід 
– пішов до родичів і 
нишком узяв потріб-
ну суму. Виявивши 
зникнення грошей, 
родичка написала 
заяву в поліцію, за 
якою було відкрито 
кримінальне прова-
дження. Дії хлопця 
кваліфікували як 
крадіжку. 

Слідчий за-
пропонував узяти 
участь у пілотному 
проєкті з відновно-
го правосуддя. Під 
час медіації досвідчені психологи 
допомогли неповнолітньому усві-
домити його вчинок. Психологи 
працювали також з родичкою та 
опікункою хлопця, і це дало пози-

тивний результат. Заявниця під-
писала медіаційну угоду, де напо-
лягла на закритті кримінального 
провадження. А опікунка підлітка 
повністю відшкодувала потерпілій 
збитки. Також під час співпраці з 

медіатором і психологом була роз-
роблена програма з ресоціаліза-
ції неповнолітнього. Кримінальне 
провадження щодо неповноліт-
нього закрито місцевим районним 

судом за ст. 48 Кримінального ко-
дексу України.«Це світова прак-
тика, яка у багатьох країнах за-
кріплена на рівні законодавства. 
Переконана, що  впровадження в 
Україні практики відновного пра-

восуддя також має бути реалізо-
ване на законодавчому рівні, адже 
пілотний проєкт наочно доводить 
його ефективність і доречність», – 
додала Валерія Коломієць.

ВАЛЕРІЯ КОЛОМІЄЦЬ:
ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПРАКТИКИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
МАЄ БУТИ РЕАЛІЗОВАНЕ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ



Співпраця для забезпечення 
прав та соціальних гарантій осіб, 
яких торкнулася проблема тубер-
кульозу, – мета меморандуму між 
Координаційним центром з надан-
ня правової допомоги та Благо-
дійною організацією «ТБ ЛЮДИ 
УКРАЇНА» (TBpeopleUkraine).  

«Хворі на туберкульоз ще й 
досі стикаються з дискримінацією 
з боку суспільства. Через це ви-
никають численні правові пробле-
ми, які треба вирішувати. Хворі на 
туберкульоз можуть стати суб’єк-
тами права на безоплатну вторин-
ну правову допомогу. Ця норма 
міститься у проєкті змін до закону 
про «Безоплатну правову допо-
могу», – зазначив в. о. директора 
Координаційного центру з надан-
ня правової допомоги Олександр 
Баранов.

Тому вже найближчим часом 
проводитимуться тренінги для 
працівників системи БПД щодо 
роботи з хворими на туберку-
льоз. Організація спільних захо-
дів, спрямованих на підвищення 
кваліфікаційного рівня працівни-
ків центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та 
адвокатів, які співпрацюють з сис-
темою БПД, у сфері захисту прав 
осіб, яких торкнулася проблема 
туберкульозу, – один з напрямів 
співпраці у межах меморанду-
му. Також розроблятимуться та 
розповсюджуватимуться інфор-
маційні матеріали щодо прав та 
соціальних гарантій людей, які 

хворіють на туберкульоз, а також 
тих, хто вже подолав цю хворобу.

У планах на найближчий час – 
додати до мобільного застосунку 
OneImpact, що допомагає швидко 
реагувати на проблеми порушен-
ня прав пацієнтів з туберкульозом 
під час лікування, можливість пе-
реадресації до системи безоплат-
ної правової допомоги.

Підписано меморандум про співпрацю між Тренін-
говим центром прокурорів України та Координацій-
ним центром з надання правової допомоги.

Його мета – розвиток правничої спільноти, що 
буде здійснюватися на тренінгах, семінарах, лекціях 
для працівників системи надання БПД, адвокатів, які 
залучаються до надання БВПД, прокурорів та інших 
фахівців.

Тренінговий центр спеціалізується на підвищен-
ні кваліфікації, розвитку професійної компетентно-
сті прокурорів і державних службовців органів про-
куратури. Співпраця з цією організацією розширить 
навчальні можливості системи безоплатної правової 
допомоги.

Меморандум підписали в. о. директора Координа-
ційного центру з надання правової допомоги Оксана 

Василяка та директорка Тренінгового центру проку-
рорів України Олеся Отраднова.

2

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги    

ПРАВОВА ДОПОМОГА ЛЮДЯМ, ЯКИХ ТОРКНУЛАСЯ 
ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

РОЗВИТОК ПРАВНИЧОЇ СПІЛЬНОТИ – 
ГОЛОВНА МЕТА МЕМОРАНДУМУ З ТРЕНІНГОВИМ 
ЦЕНТРОМ ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ



«Учасники АТО/ООС та внутрішньо пе-
реміщені особи – категорії осіб, які мають 
право на всі види безоплатної вторинної 
правової допомоги. З липня 2015 року по 
липень 2020 року загалом в Україні БВПД 
отримали понад 38 тисяч учасників бо-
йових дій та 21,7 тисяч внутрішньо пере-
міщених осіб», – зазначив в. о. директора 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги Олександр Баранов.

Журналісти ознайомилися з роботою 
Краматорського місцевого центру з надан-
ня БВПД та Бахмутського бюро правової до-
помоги, дізналися про особливості впрова-
дження пілотного проєкту «Волонтер БПД». 
Також взяли участь у тренінгу «Особливос-
ті висвітлення надання правової допомоги 
учасникам бойових дій та внутрішньо пере-
міщеним особам».

«Я вперше на Сході України. Побачили, 
як держава допомагає людям. Безоплатна 
правова допомога — наочний приклад цьо-
го. І якщо люди з окупованих територій при-
їжджають по правову допомогу, значить, 
вони вірять в Україну», — говорить журна-
ліст з Івано-Франківська Роман Турій. 

Також представники ЗМІ відвідали з 
екскурсією Свято-Успенську Святогірську 
Лавру. Вона розташована на схилах ма-
льовничих крейдяних гір на березі Сівер-
ського Донця і є однією з туристичних візиті-
вок Донеччини.

На підсумкову пресконференцію завітали 
місцеві журналісти. Представники ЗМІ з різ-
них регіонів України обмінялися не лише сво-
їми думками та враженнями, а й контактами.

Престур організував Координаційний 
центр з надання правової допомоги за під-
тримки «Української ініціативи громадської 
довіри» (UCBI).
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ЖУРНАЛІСТИ ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ОСОБЛИВОСТЯМИ 
НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЖИТЕЛЯМ СХОДУ УКРАЇНИ 

На Донеччині відбувся престур «Надання правової до-
помоги учасникам бойових дій та внутрішньо переміще-
ним особам». 26-27 серпня представники ЗМІ Буковини, 
Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Волині, 
Хмельниччини та інших регіонів України ознайомилися з 
особливостями системи безоплатної правової допомоги 
Донецької області, дізналися про специфіку надання пра-
вової допомоги учасникам бойових дій та ВПО, на власні 
очі побачили процес відновлення регіону та помилувалися 
туристичними принадами краю.
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Права внутрішньо переміщених 
осіб, ветеранів та учасників бойо-
вих дій, постраждалих від гендерно 
обумовленого насильства й торгівлі 
людьми. Ці категорії є досить ваго-
мими серед клієнтів системи БПД. 
Правову інформацію з широкого 
кола питань вони можуть також от-
римати завдяки мобільному засто-
сунку «Твоє право».

«Твоє право» – це безкоштовний 
юридичний довідник. Він містить 
правову інформацію для ВПО, а та-
кож жителів тимчасово окупованих 
територій – від отримання довідки 
ВПО, порядку перетину лінії зіткнен-
ня, отримання пенсійних виплат до 
питань доступу до безоплатної пра-
вової допомоги.

Ветерани та учасники бойових 
дій – у трійці категорій, які найчас-
тіше потребують правової допомо-
ги. У застосунку «Твоє право» ок-
ремий розділ присвячений правам, 
обов’язкам і соціальним гарантіям 
цієї категорії.

Починаючи з січня цього року, 
юристи та адвокати системи БПД 
надали БВПД понад 500 постраж-
далим від домашнього насиль-
ства або насильства за ознакою 
статі. Застосунок «Твоє право» 
містить розділ про права людей, 
які зазнали гендерно зумовлено-
го насильства. Там наведені ал-
горитми дій для постраждалих, 
контактна інформація та поси-
лання на корисні ресурси.

Відбувся установчий вебінар з учасниками проєкту «Во-
лонтер БПД», які успішно пройшли відбір. Вебінар був при-
свячений знайомству та обговоренню плану дистанційного 
навчання.

Протягом тижня конкурсна комісія опрацювала 65 зая-
вок. У Донецькій області відбір успішно пройшли 16 учасни-
ків. Протягом наступних двох місяців вони отримуватимуть 
актуальну інформацію з найпоширеніших правових питань. 
Упродовж усього навчання учасникам допомагатимуть ква-
ліфіковані юристи, які надаватимуть додаткові консультації 
та поради. Перше навчання розпочнеться вже наступного 
тижня. У разі успішного проходження курсу волонтери змо-
жуть взяти участь у п’ятиденному практичному тренінгу в 
листопаді 2020 року.

«Побудова сильної держави залежить від кожного з нас. 
Сьогодні я хочу привітати та подякувати вам, нашим волон-
терам, які погодились віддати всі свої ресурси, можливо-
сті та знання для того, щоб допомогти системі БПД, а саме 
поширити інформацію про те, що ми можемо допомогти 
кожному. Проєкт реалізується в областях, які є стратегічно і 
духовно важливими для кожного з нас. Я впевнена, що зав-
дяки вашій злагодженій роботі і нашій підтримці ми зможе-
мо якнайшвидше допомогти людям, які опинились в склад-
ній життєвій ситуації на окупованих територіях або біля них. 
Так само ми станемо тією частинкою, разом з вами, яка 
допоможе повернути наші території до нас, до України, і 
все-таки отримати мир у нашій країні»,  – привітала учасни-
ків заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць.

ЗАСТОСУНОК «ТВОЄ ПРАВО» – 
ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК У КИШЕНІ

СТАРТУВАВ ДРУГИЙ ЕТАП ПРОЄКТУ «ВОЛОНТЕР БПД»
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НОВИНИ З РЕГІОНІВ
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ У НАС У КРОВІ: В СУМАХ ФАХІВЦІ
СИСТЕМИ БПД ДОЛУЧИЛИСЯ ДО ЗДАЧІ КРОВІ 

НА ПОЛТАВЩИНІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ LIGHTHOUSE 
ПРОВЕЛИ ГРУ-ВІКТОРИНУ «ЧИ ТИ СПРАВЖНІЙ УКРАЇНЕЦЬ?» 

Донорство крові є важли-
вою частиною системи охорони 
здоров’я кожної країни. Під час 
пандемії COVID-19 ставити до-
норство на паузу небезпечно. 
Система БПД Сумщини співп-
рацює із Сумським обласним 
центром служби крові, тож фа-
хівці долучаються до акцій та 
популяризації донорського руху 
в Україні.

День незалежності – чудо-

вий привід задуматися про те, 
що ми, як свідомі громадяни, 
робимо для своєї країни та спів-
вітчизників. І подякувати тим, 
завдяки кому Україна рухається 
вперед, хто боронить нашу зем-
лю. Це можна зробити конкрет-
ними справами, направленими 
на добро. Наприклад, святковою 
кроводачею. Бо рятувати життя 
своїх співгромадян – це справж-
ній патріотизм.

Юрист Регіонального центру 
Володимир Жалковський вже 
вкотре долучився до здачі ком-
понентів крові. А поки донори 
чекають своєї черги на донацію, 
оформлення документів чи кон-
сультацію лікаря, цей час вони 
можуть присвятити своїй пра-
вовій просвіті. Тож представни-
ки Регіонального центру з на-
дання БВПД у Сумській області 
облаштували консультпункт на 
базі центру крові. Тут громадя-
ни мали можливість отримати 
роз’яснення юриста з правових 
питань, отримати інформаційні 
буклети системи БПД та дізна-
тися, які пільги й права мають 
донори.

До Дня незалежності Укра-
їни начальниця відділу кому-
нікацій та правопросвітництва 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Полтавській області 
Юлія Козаченко провела тема-
тичний правопросвітницький за-
хід – інтерактивну гру-вікторину 
«Чи ти справжній українець?». 
Його учасниками стали неповно-
літні  клієнти пробації Молодіж-
ного центру Lighthouse благодій-
ної організації «Світло надії». Ці 
організації є постійними парт-
нерами центру у правопросвіт-
ницькій роботі серед молоді.

Під час заходу підлітки 
мали змогу розгадати право-
вий кросворд та відгадати за 

фотографіями ви-
значних українських 
політиків, державних 
діячів, поетів, пись-
менників. Гра викли-
кала у них неабияке 
захоплення.

Крім цього, Юлія 
Козаченко розповіла, 
як діти можуть реалі-
зувати своє право на 
безоплатну правову 
допомогу: «Система 
безоплатної право-
вої допомоги для мо-
лоді дає можливість 
отримати первинну 
правову допомогу у вигляді пра-
вових консультацій, інформації. 
Також діти мають право на пред-

ставництво їхніх інтересів у су-
дах працівниками місцевих цен-
трів, бюро правової допомоги та 
адвокатами».
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У серпні в селищі Теофіполь на Хмельниччині 
відбувся велопробіг, присвячений 600-річчю першої 
писемної згадки про населений пункт. Фахівчиня Те-
офіпольського бюро правової допомоги  Мирослава 
Майдан долучилася до цієї знакової події, адже це 
можливість звернути увагу не лише на фізичне здо-
ров’я людей, а й на їхню правову обізнаність.

Участь у спортивному заході взяли особи різного 
віку та професій, з-поміж яких, зокрема, представни-
ки громадських організацій, установ району, молодь, 
учні та просто любителі спорту.

На початку пробігу та під час зупинок для пере-
починку Мирослава Майдан ознайомлювала учасни-
ків акції з діяльністю системи безоплатної правової 
допомоги. Та акцентувала увагу молодих учасників 
велопробігу на питаннях, що стосуються пільгового 
кредитування для здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти.

«Пільгове кредитування надається особам, які за-
раховані на навчання для здобуття професійно-тех-
нічної або вищої освіти за денною або заочною фор-
мою на підставі угод, укладених між навчальним 
закладом та фізичною або юридичною особою», – 
зазначає Мирослава Майдан.

Крім того, випускники ЗНЗ та їхні батьки дізнали-
ся, що існує законна можливість скористатися пра-
вом на податкову знижку. І в такий спосіб повернути 
собі частину сплаченого ПДФО.

ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ РОЗПОВІДАЛИ
ПІД ЧАС ВЕЛОПРОБІГУ У ТЕОФІПОЛІ

НА ВІННИЧЧИНІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПРОЄКТ «АГЕНТИ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЗМІН» 

Вінницька міська організація соціального розвит-
ку та становлення окремих малозахищених категорій 
молоді «Паросток» презентувала проєкт «Агенти гро-
мадянських змін» з підготовки громадських радни-
ків з інклюзії та розвитку інклюзивного середовища 
у Вінницькій області. Він реалізується за підтримки 
Фонду сприяння демократії Посольства Сполучених 
Штатів Америки в Україні. Партнером проєкту є Регі-
ональний центр з надання БВПД у Вінницькій області.

У рамках проєкту планують розробити спеціальну 
навчальну програму для проведення Школи з підго-
товки громадських радників з інклюзії. Створити та 
продемонструвати на обласному телебаченні, в со-
ціальних мережах, на каналі YouTube соціальний ві-
деоролик з сурдоперекладом. Розробити та розпов-
сюдити друковані методичні матеріали з підготовки 
громадських радників, а також інформаційні буклети 
для мешканців об’єднаних територіальних громад об-
ласті щодо діяльності громадських об’єднань людей з 
інвалідністю.

Підготовлені громадські радники з інклюзії будуть 
проводити інформаційні заходи, тренінги та діалогові 
зустрічі з питань інклюзії та доступності у своїх ОТГ.

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги    



Напередодні святкування Дня незалеж-
ності фахівці Регіонального центру з надання 
БВПД у Тернопільській області організували 
вуличну акцію інформування людей про пра-
ва та способи їх захисту та флешмоб «Одягни 
вишиванку».

У святковому однострої фахівці центру роз-
повідали перехожим про право кожного на бе-
зоплатну правову допомогу. 

«Отримати правову консультацію чи інший 
вид первинної правової допомоги може кожен 
охочий. При цьому не обов’язково звертатись 
до центру чи бюро. Сьогодні правову допомо-
гу можна отримати дистанційно», – говорить 
директорка Регіонального центру з надання 
БВПД у Тернопільській області Ірина Хондогій.

Людям потрібно знати свої права та вміти їх 
захищати, а надійним партнером у цьому завж-
ди є система безоплатної правової допомоги.

До Всеукраїнської інформа-
ційної кампанії протидії торгівлі 
людьми на центральній площі Рів-
ного відкрилася експозиція «Очі-
кування vs Реальність».

Представниця Регіонального цен-
тру з надання БВПД у Рівненській об-
ласті Владислава Стецюк та Рівнен-
ського місцевого центру з надання 
БВПД Алла Семенюк і Григорій Осо-
скало провели на локації виставки  
правопросвітницький захід.

Упродовж дня вони говорили з рів-
нянами та гостями міста про безпеч-
ні джерела пошуку роботи, перевірку 
на благонадійність фірм-посередни-
ків з працевлаштування та радили, 
як діяти при ризику бути втягнутим у 
торгівлю людьми.

Крім того, охочих знайомили з 
роботою системи БПД та надавали 
правові консультації. Здебільшого 
громадян цікавили питання нараху-
вання пенсії, аліментів та інших ви-
плат, законодавчого регулювання у 
сфері ЖКГ. Декому фахівці запро-
понували звернутись безпосередньо 
до центру з документами для глиб-
шого вивчення питання. 

СВЯТКОВИЙ «ВИШИТИЙ» ПУНКТ КОНСУЛЬТУВАННЯ У ТЕРНОПОЛІ

ФАХІВЦІ ЦЕНТРІВ БВПД РОЗПОВІЛИ РІВНЯНАМ, ЯК ПЕРЕВІРЯТИ ФІРМИ-

ПОСЕРЕДНИКИ З ПОШУКУ РОБОТИ
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