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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 ІІІ кварталі 2020 року було проведено наступні заходи:

31.07.2020  у  м.  Біла  Церква  відбулося  публічне  обговорення  питань

здійснення судочинства в сучасних умовах.

Експертне обговорення питань пов'язаних із здійсненням правосуддя в Україні

на  прикладі  м.  Білої  Церкви  відбулося  за  ініціативи місцевого  Громадського

центру  правосуддя,  який  діє  на  базі  членської  організації  МПР  «Правова

єдність».

В  обговоренні  взяли  участь:  представники  Білоцерківського

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві

та  Київській  області,  представники  Громадського  центру  Правосуддя,

представники Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, а також

запрошені  представники  системи  безоплатної  вторинної  правової  допомоги



Київщини. 

Під час указаного заходу говорили про наступне:

- вплив карантину на здійснення правосуддя в Україні;

- навантаження на судову систему;

- довіру населення до суду;

- можливості впровадження «фундаментальної» судової реформи (суди

в смартфоні,скорочення кількості судів та суддів);

-  запровадження  медіації,  як

одного  із  способів  досудового

врегулювання спору.

Усі учасники мали активну

позицію,  висловлювали  власні

думки  і  переконання  та  вели

дискусію  щодо  існуючих

викликів  у  сфері  впровадження

сучасної  судової  реформи  та

представлення діяльності Громадського центру правосуддя у м. Біла Церква.

04.08.2020

працівниками  Регіонального

центру  та  Білоцерківського

місцевого  центру  з  надання

БВПД проведено  вуличне

інформування жителів м. Білої

Церкви  та  Білоцерківського

району  з  питань  доступу  до

безоплатної вторинної правової

допомоги.

Громадянам  повідомили  про  роботу  центрів  з  надання  безоплатної



вторинної  правової  допомоги  Київщини,  функції  та  завдання  центрів,

розповіли  про  категорії  громадян,  які  можуть  скористатись  послугами

адвоката та надали інформацію про умови та порядок отримання безоплатної

вторинної правової допомоги.

Метою вказаного інформування було підвищення обізнаності жителів

міста  та  району  про  права  громадян  та  можливість  у  разі  їх  порушення

безоплатно захистити їх, звернувшись до відповідного центру з надання БВПД

Київщини. 

11.08.2020  директор  Регіонального  центру  Віктор  Кіккас  разом  із

заступником Олександром Дегтярем провели зустріч із командиром військової

частини А 3122 Самарським Миколою Івановичем.

Під час зустрічі директор Регіонального центру Віктор Кіккас 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  або

Регіонального центрів.

18.08.2020  директором  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у Київській області Віктором Кіккасом разом із

начальником  відділу  моніторингу  медичного  забезпечення  Департаменту



реалізації  національного  превентивного  механізму  Секретаріату

Уповноваженого  ВРУ  з  прав  людини  Юрієм  Белокозом  проведено

моніторинговий  візит  до  відділення  соціальної  адаптації  Громадської

організації «Інформцентр «Пріоритет» в с. Вишеньки, що на Київщині. 

Відділення соціальної адаптації розміщується в орендованому будинку

та  розраховане  на  22  особи.  На  момент  моніторингового  візиту  соціальні

послуги  з  психологічної  реабілітації  отримували  16  осіб  та  одна  особа

перебувала на умовах денного стаціонару.

Під час опитування клієнтів центру реабілітації нарікань на жорстоке та

таке, що принижує гідність поводження не надходило. В процесі реабілітації

враховується досвід колег, міжнародного антинаркотичного союзу «РеВанш»,

застосовуються  науково-доказові  методи  відновлення  та  реабілітації,

індивідуальна  психотерапія,  стратегії  управління  стресовими  ситуаціями,

когнітивно-поведінкова  терапія,  гештальт-терапія.  Реабілітанти  мають  змогу

займатися спортом на свіжому повітрі.

Водночас  виявлено  порушення,  зокрема  на  інформаційних  стендах

відсутні  телефони  державних

органів  та  посадових осіб,  куди

можна  звернутися  клієнтам  у

разі  порушення  їхніх  прав  в

реабілітаційному  центрі.

Відсутність  такої  інформації

перешкоджає реалізації права на

професійну  правничу  допомогу,

якщо така потреба виникає.

Також  встановлено,  що  не  вживаються  протиепідемічні  заходи  із

запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

За  результатами  моніторингового  візиту  керівнику  центру  скеровано

звіт та надано письмові рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та



порушень.

28.08.2020 у рамках реалізації національного превентивного механізму

з  метою  моніторингу  дотримання  прав  людини  моніторинговою  групою  у

складі  представників  Відділу  регіонального  представництва  в  північних

областях Наталії Пономарьової, Ганни Коновалюк та директора Регіонального

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області

Віктора Кіккаса здійснено візит до Реабілітаційного центру «Тонус Плюс» (м.

Бровари, Київської області).

Реабілітаційний центр розміщується в окремій будівлі в м. Бровари та

розрахований на 25 осіб. Під час моніторингового візиту соціальні послуги з

психологічної реабілітації отримували 22 особи.

Під час  візиту  з’ясовано,  що реабілітанти забезпечуються правом на

зв’язок із  зовнішнім світом,  у  тому числі  за  допомогою Інтернету,  а  також

мають можливість реалізувати своє право на працю та відпочинок.

Опитані  клієнти  центру  скарг  на  жорстоке  та  таке,  що  принижує

гідність поводження, не висловлювали.

Реабілітанти вільно пересуваються територією центру та беруть участь

в групах осіб із залежностями.

На  території  закладу

створено  умови  для  занять

спортом.

Водночас  виявлено  окремі

порушення,  зокрема  на

інформаційних  стендах  відсутні

телефони державних органів та посадових осіб, куди можна звернутися у разі

порушення прав реабілітантів,  що перешкоджає  реалізації  їхнього права  на

професійну правничу допомогу, якщо така потреба виникає.

За  результатами  моніторингового  візиту  керівнику  центру  скеровано



звіт та надано письмові рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та

порушень.

02.09.2020  начальник  відділу  моніторингу  медичного  забезпечення

Департаменту  реалізації  національного  превентивного  механізму  Юрій

Белокоз  та  директор  Регіонального  центру  безоплатної  вторинної  правової

допомоги у Київській області Віктор Кіккас здійснили моніторинговий візит

до Центру психосоціальної адаптації Громадської Організації «Берег життя» в

м. Васильків з метою моніторингу дотримання прав осіб, які там перебувають.

Під час візиту було встановлено, що соціальну послугу в орендованому

будинку розрахованому на 20 осіб, отримують 16 реабілітантів.

У  закладі  особи  перебувають  за  власним  бажанням  на  підставі

особистої  заяви  та  договору  про  надання  комплексу  послуг  з  метою

реабілітації  та  ресоціалізації  відповідно  до  Благодійної  програми

«Реабілітаційна програмам для нарко- та алкозалежних».

Під  час  опитування  клієнтів  центру  нарікань  від  реабілітантів  на

жорстоке та таке, що принижує гідність, видів поводження, не надходило. В

процесі  реабілітації  застосовуються  авторська  комплексна  програма

психосоціальної реабілітації осіб хімічної і нехімічної залежності громадської

організації  «Берег  Життя».

Реабілітанти  мають

можливість  для  занять

спортом на свіжому повітрі

та у спортивному клубі.

Водночас  виявлено

порушення, зокрема на інформаційних стендах відсутні телефони державних

органів та посадових осіб, куди можна звернутися клієнтам у разі порушення

їхніх  прав  в  реабілітаційному  центрі.  Відсутність  такої  інформації

перешкоджає реалізації  права на професійну правничу допомогу, якщо така

потреба виникає.



У центрі  не  розроблено  алгоритм дій  у  разі  виникнення  підозри  на

випадок коронавірусної інфекції COVID-19 серед підопічних та працівників,

приміщення для розгорнення ізолятора не передбачено.



1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД.

16.07.2020  директор  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної

вторинної  правової  допомоги  у  Київській  області  Віктор  Кіккас  разом  із

начальником  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та  підвищення

кваліфікації  її  надавачів  Ольгою  Куксою,  а  також  адвокатами  системи  БПД

Київщини, взяли участь в обговоренні питання забезпечення прав потерпілих

осіб від насильницьких злочинів в Україні.
Указаний  захід  організований  громадською  організацією  «Експертний

центр  з  прав  людини» за  підтримки проєкту  Європейського  Союзу  PRAVO-

Justice.
Під час заходу учасники висловлювали свої  думки щодо проблем, які

виникають  під  час  здійснення  захисту  потерпілих  осіб  від  насильницьких

злочинів,  ділилися  власним

досвідом  щодо  особливостей

оскарження  дій  слідчого  до

органів  прокуратури,

розповідали  про  практику

укладення угод про примирення

на  стадії  досудового

розслідування  та  під  час

судового  розгляду,  а  також

обговорювали,  яка  сторона  кримінального  провадження  при  укладені  такої

угоди є найбільш зацікавленою.
За результатами обговорень будуть сформовані стратегічні рекомендації

щодо змін до законодавства. Крім того, будуть запропоновані пропозиції щодо

зміни  існуючої  практики  в  роботі  правоохоронних  органів,  рішення

базуватимуться на кращих міжнародних стандартах.

04.08.2020  у  приміщенні  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної

вторинної  правової  допомоги  у  Київській  області  відбулась  робоча  зустріч  з

адвокатами, які пройшли XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для



надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Під  час  вказаної  зустрічі  адвокатів  ознайомили  з  роботою  системи

безоплатної  вторинної  правової

допомоги,  розповіли  про  порядок

видачі  доручень  для  надання

безоплатної  вторинної  правової

допомоги, проведення моніторингу

якості  надання  адвокатом

безоплатної  вторинної  правової

допомоги,  оплати  послуг  та

відшкодування витрат, пов'язаних з наданням безоплатної правової допомоги.
Також  для  правильної  організації  професійної  діяльності  адвокатам

роздали зразки адвокатських досьє у цивільній (адміністративній) справі.
По  завершенню  зустрічі  з  усіма  присутніми  адвокатами  підписали

контракт про надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2020 рік.



1.3.  Люди  у  територіальних  громадах  мають  кращі  можливості

реалізації своїх прав.

08.07.2020 директор Регіонального центру Віктор Кіккас прийняв участь у

відкритті  в Білій Церкві на базі ГО «Правова єдність»  Громадського центру

правосуддя.  Відкриття  центру  стало  можливим  завдяки  підтримці  Агентства

США з міжнародного розвитку (USAID).

 Громадський центр правосуддя має стати «єдиним вікном» доступу людей

до  правових,  адміністративних  та  соціальних  послуг.  Як  зазначають  в

громадський  організації  «Правова  єдність»,  тепер  мешканці  громади  мають

можливість в одному місці отримати всю необхідну правову інформацію.

За  словами  керівника Регіонального  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у Київській області Віктора Кіккаса, часто люди

не можуть вирішити питання, бо не знають основних своїх прав: 

«Особливі  складнощі

трапляються на найнижчому рівні

—  чиновників,  бо  їм  головне

зменшити кількість людей, і вони

готові  їх  перенаправляти  куди

завгодно, аби не виконувати своїх

обов’язків. Хотілося б продумати

чітку  програму,  яка  б  навчила

людей  самостійно  розв’язувати

свої  проблеми  та  знати,  куди

звертатися».



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 ІІІ кварталі 2020 року до Координаційного центру з надання правової

допомоги направлено 3 таких матеріали з успішними практиками адвокатів, а

саме:

- адвокат Єрмоленко Олександр Вікторович,  відмовлено в задоволенні

клопотання  про  застосування  примусових  заходів  медичного  характеру  у

кримінальному  провадженні  за  ч.  3  ст.  185  та  ч.  1  ст.  263  КК  України,

провадження закрите;

-  адвокат  Тищенко  Лариса  Миколаївна,  відмовлено  в  задоволенні

клопотання  про  застосування  примусових  заходів  медичного  характеру  у

кримінальному провадженні за ч.1 ст. 309 КК України, провадження закрите;

-  адвокат  Сушко  Вадим  Васильович  клієнта  виправдано  у

кримінальному провадженні за  ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

У ІІІ 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”,  зміни  до  штатних  розписів

Регіонального центру з надання БВПД у Київській області та місцевих центрів

(02.07), (06.08), (03.09), (24.09).



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами

За  оперативною  інформацією,  протягом  ІІІ  кварталу  2020  року

Регіональним центром з надання БВПД у Київській області видано 980

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі: 

  4 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 
  0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 
  261  –  особам,  затриманим  за  підозрою  у  вчиненні  злочину

та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання

під вартою; 
  532 – для здійснення захисту за призначенням; 
  73  –  для  участі  у  проведенні  окремих  процесуальних  дій  у

кримінальних провадженнях; 
  70  –  у  процедурах  з  продовження,  зміни  або  припинення

застосування примусових заходів медичного характеру; 
  2 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією); 
  12 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків

відповідно до статті 537 КПК;
  26 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

або обмеження волі. 

Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал    
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З  метою  підвищення  якості  надання  БВПД  Регіональним центром
упродовж кварталу:*

 здійснено  моніторинг  якості  роботи  адвокатів  у  0  судових
засіданнях  у  кримінальних  провадженнях  та  в  0  цивільних
провадженнях;

 проведено  0 бесід з клієнтами;
 проведено 11 анонімних анкетувань адвокатів;
 проведено 0 анкетувань клієнтів;
 проведено  102  перевірки  достовірності  наданої  адвокатами

інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД.

     *Зменшення кількості заходів на цьому напрямі діяльності пов'язано з карантинними
обмеженнями, які діють у державі. 
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