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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 IV кварталі 2020 року проведено наступні заходи: 

10.11.2020 директором Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Київській області 

Віктором Кіккасом проведено робочу 

зустріч з начальником відділу по Київській 

області Міністерства у справах ветеранів 

України Петіком О.В. 

Метою вказаної зустрічі було 

обговорення реалізації раніше підписаного 

меморандуму про співпрацю Регіонального 



центру та Міністерства у справах ветеранів України. 

Окрім того, на зустрічі обговорювалися питання забезпечення права на 

захист ветеранів та учасників бойових дій, порядок надання їм безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також організація взаємодії Регіонального 

центру та Міністерства у справах ветеранів України з органами пробації. 

По завершенню заходу домовились про подальшу співпрацю щодо 

проведення правопросвітницьких та інформаційних заходів серед ветеранів та 

учасників бойових дій після закінчення карантину. 

12.11.2020 директором Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області Віктором Кіккасом та його 

заступником Олександром Дегтярем здійснено виїзд до державної установи 

“Бориспільська виправна колонія (№ 119)” для проведення консультування та 

правопросвітницьких заходів серед засуджених осіб. 

У ході заходу проведено зустріч із особами,засудженими до 

позбавлення волі, під час якої останнім надані вичерпні правові консультації із 

наступних питань: 

- порядок переведення осіб, засуджених 

до покарання у вигляді позбавлення 

волі з однією виправної колонії в 

іншу;- порядок умовно-

дострокового звільнення 

засуджених осіб; 

- особливості проведення побачень 

з родичами, адвокатами та іншими 

особами в установах виконання 

покарань; 

- порядок здійснення захисту у 

Касаційному кримінальному суді; 

 Кожного із присутніх вислухали, проконсультували та роз'яснили про 



порядок звернення за допомогою до центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, надавши формуляри заяв про отримання такої допомоги. 

  Також засудженим розповіли про порядок звернення до Європейського 

суду з прав людини та обговорили проблемні питання, що виникають у 

засуджених під час відбування покарання у виправній установі. 

  Окрім того, під час заходу розповсюджено інформаційні матеріали, 

зокрема брошури та буклети із зразками заяв для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, розроблені працівниками Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області. 

12.11.2020 директором Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області Віктором Кіккасом та його 

заступником Олександром Дегтярем здійснено виїзд до державної установи 

“Бучанська виправна колонія (№ 85)” для проведення правопросвітницьких 

заходів серед засуджених. 

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; 

– порядок здійснення захисту 

у Касаційному кримінальному суді; 

– інші питання, які 

потребують вирішення у межах 

чинного законодавства України. 

 

Окремо засудженим розповіли про порядок звернення до 



Європейського суду з прав людини та обговорили проблемні питання, що 

виникають у засуджених під час відбування покарання у виправній установі. 

Також, під час заходу розповсюджено інформаційні матеріали, зокрема 

плакати, брошури та буклети із зразками заяв про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

17.12.2020 директором Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області Віктором Кіккасом та його 

заступником Олександром Дегтярем, за участю адвоката системи БВПД 

Олексія Несвітайла проведено консультування засуджених осіб у державній 

установі “Кагарлицька виправна колонія (№ 115)”. 

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

останнім надані правові консультації із наступних питань:  

– порядок переведення осіб, засуджених до покарання у вигляді 

позбавлення волі з однією виправної 

установи в іншу; 

– порядок умовно -

дострокового звільнення; 

– порядок оскарження 

дисциплінарного стягнення, 

застосованого адміністрацією 

виправної установи; 

– порядок здійснення захисту у 

Касаційному кримінальному суді; 

– інші питання, які потребують вирішення у межах чинного 

законодавства України. 

Кожного із присутніх вислухали, проконсультували та роз'яснили про 

порядок звернення за допомогою до центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, надавши формуляри заяв про отримання такої допомоги. 



По завершенню заходу розповсюджено інформаційні матеріали, 

зокрема плакати, брошури та буклети із зразками заяв про надання безоплатної 

правової допомоги.  

26.11.2020 директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області Віктор Кіккас та його 

заступник Олександр Дегтяр завітали з робочим візитом до Білоцерківського 

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

та Київській області. 

Указана зустріч відбулась з 

метою підведення підсумків спільної 

роботи поточного року та обговорення 

планів щодо подальшої співпраці. 

Також для забезпечення права 

засуджених осіб на безоплатну 

вторинну правову допомогу 

працівникам Білоцерківського 

міськрайонного відділу були надані 

інформаційні матеріали із зразками 

заяв про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

03.12.2020 у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області директор центру Віктор 

Кіккас разом із начальником відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Дарією Журбенко провели скайп-зв'язок із засудженими 

особами, що відбувають покарання в державній установі «Білоцерківська 

виправна колонія (№ 35)». 

Під час скайп-зв'язку надано консультації 9 особам, засудженим до 

покарання у вигляді позбавлення волі, з наступних питань: 

- порядок отримання копії судового рішення; 



- порядок подачі апеляційної скарги; 

- порядок поновлення строків на апеляційне оскарження; 

- порядок оскарження рішення щодо позбавлення батьківських прав; 

- порядок подачі відомостей про зняття особи з розшуку через 

перебування останньої в установі відбування покарання; 

- порядок подачі касаційної скарги; 

 

Також із кожним засудженим 

провели змістовну бесіду щодо 

можливості отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги з 

питань, що стосуються як 

кримінального так цивільного та 

адміністративного законодавства.У 

подальшому, з метою дотримання 

умов карантину працівники 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області 

продовжуватимуть надавати консультації та роз'яснення засудженим особам 

дистанційно. 

04.12.2020 директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області Віктор Кіккас разом із 

заступником Олександром Дегтярем завітали з робочим візитом до Київської 

обласної прокуратури. 

На зустрічі з очільником прокуратури Хоменком О.М. обговорювали 

важливі питання щодо організації подальшої співпраці, а також підняли 

проблемні питання, які виникають при поточній роботі у працівників центру з 

правоохоронними органами у сфері забезпечення права осіб на безоплатну 



вторинну правову допомогу. 

Цього ж дня директор центру Кіккас В.Е. та його заступник Дегтяр О.В. 

зустрілись із військовим прокурором спеціалізованої прокуратура у військовій 

та оборонній сфері Центрального регіону України Шошурою А.П. 

 

Під час зустрічі військовому прокурору 

розповіли про систему безоплатної вторинної 

правової допомоги, обговорили порядок 

роботи Регіонального та місцевих центрів та 

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. 

Метою вказаних зустрічей було 

налагодження ефективної співпраці з 

прокуратурою та надання пропозицій щодо покращення якості роботи 

правоохоронних органів у сфері забезпечення права на безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД.

01.12.2020 заступник директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області Олександр Дегтяр  

взяв участь у обговоренні результатів першого року діяльності Громадського 

центру правосуддя у м. Біла Церква. 

 

Нагадаємо, що проєкт «Пілотування мережевої взаємодії громадських 

центрів правосуддя в Україні» з початку квітня поточного року реалізується на 

базі  Білоцерківської міської громадської організації «Правова єдність», яка є 

членом Громадської спілки «Мережа правового розвитку» за підтримки 

американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID) в рамках Програми “Нове правосуддя”. 

Як зазначила директорка Громадського центру правосуддя у м. Біла 

Церква Ольга Настіна, вона  натхненна великою кількістю партнерів, що 

долучилися до цього заходу, щоб разом підбивати підсумки роботи — але 

водночас і з легким смутком, що зустріч таки довелося проводити дистанційно:  

 

“Ми тут об’єднані головною метою будувати майбутнє, де будуть вірити 

у правосуддя та правоспроможність. Сьогодні збірались задля того, щоб 

поглянути назад та оцінити результати роботи Громадського центру 

правосуддя.  

 

 

Громадський центр правосуддя — 

це, власне, і є вікно у доступ до правосуддя 

на місцях, у громадах, і це вікно 

можливостей для захисту та відновлення 

прав. 

Для нас важливо сьогодні 

отримати від вас зворотній зв’язок із порадами, настановами, як нам розвивати 

наш Центр в наступному році.”  



 

До заходу приєдналось 22 учасники, це були представники: 

 Регіонального  центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у  Київській області 

 Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

 Громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

 Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості 

 Білоцерківський міськрайонний відділ філії Державної установи “Центр 

пробації” у м. Києві та Київській області 

 Білоцерківський міськрайонний суд  

 Громадської спілки «Мережа правового розвитку» 

 Громадської правозахисної організації «Фундація змін» 

 Юридичної клініки «Право і практика» Білоцерківського національного 

аграрного університету 

 Асоціації юридичних клінік України  

 Працівники та волонтери Громадського центру правосуддя в місті Біла 

Церква 

 Представники ЗМІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості 

реалізації своїх прав. 

З 25 листопада по 10 грудня проходила Всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства», у ході якої акцентувалася увага на важливість подолання будь-яких 

форм насильства у громадській чи приватній сферах. 

Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги у Київській 

області  також долучився до вказаної акції, спільно з поліцейськими батальйону 

патрульної поліції у місті Біла 

Церква. 

У ході зустрічі обговорено 

питання, що стосуються домашнього 

насильства, підготовлено відповідний 

відеоматеріал, який поширено в 

Інтернетмережі.  

08.12.2020 у рамках 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства», на запрошення 

інспекторки ювенальної превенції 

Білоцерківського ВП ГУ НП в 



Київській області Анастасії Бровченко фахівчиня Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області Ольга 

Апанович взяла участь у круглому столі щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

Також у вказаному заході взяли участь представники молоді та спорту, 

служба у справах дітей та сім'ї, психолог, представники поліції та ін.Проблема 

насильства в сім’ї примушує говорити про себе на повний голос, тому дуже 

важливо інформувати населення, проводити бесіди та налагоджувати 

комунікацію з органами державної влади, які запобігають та протидіють 

домашньому насильству.  

10.12.2020 відзначався Всеукраїнський день безоплатної правової 

допомоги, який приурочений до Дня прав людини та проводиться в пам’ять 

проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації 

прав людини. 

 

Цього дня редактор 

телерадіорганізації «Місто» Тетяна 

Цейтліна взяла інтерв'ю у директора 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

у Київській області Віктора Кіккаса, 

директорки Білоцерківського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксани Сірик та 

начальниці відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Олени Вдовики. 

Відповідний відеоматеріал поширено в Інтернетмережі. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 IV кварталі 2020 року до Координаційного центру з надання правової 

допомоги направлено 2 таких матеріали з успішними практиками адвокатів, а 

саме: 

- адвокат Єрмоленко Олександр Вікторович, суд перекваліфікував дії 

обвинуваченого з ч. 2 ст. 187 на ч. 2 ст. 186 та виключив кваліфікацію дій 

підсудного за ч. 2 ст. 126 КК України; 

- адвокат Гончаренко Сергій Костянтинович, клієнта виправдано у 

кримінальному провадженні за  ч. 2 ст. 162 КК України. 

У IV 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 6 засідань 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, встановлення юрисдикції місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та їх відділів у зв'язку з проведенням 

адміністративно-територіальної реформи в Україні (22.10), (05.11), (19.11), 

(08.12), (22.12), (29.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

За оперативною інформацією, протягом IV кварталу 2020 року  

Регіональним центром з надання БВПД у Київській області видано 1108 

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

  8 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

  1 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

  336 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину 

та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою;  

  515 – для здійснення захисту за призначенням;  

  100 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у 



кримінальних провадженнях;  

  82 – у процедурах з продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру;  

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

  13 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 

відповідно до статті 537 КПК; 

  49 – 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 0 судових засіданнях 

у кримінальних провадженнях та в 0 цивільних провадженнях; 

 проведено  0 бесід з клієнтами; 

 проведено 16 анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 0 анкетувань клієнтів; 

 проведено 97 перевірок достовірності наданої 

адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів права 

на БВПД. 
     *Зменшення кількості заходів на цьому напрямі діяльності пов'язано з карантинними  


