
Головна настанова для 
юристів системи БПД — 
орієнтація на клієнтів. 
Бути справді зацікавле-
ним у допомозі та нада-
вати її у найзручніший 
для конкретної людини 
спосіб.

«Важливо, щоб наші 
клієнти максимально 
повно і щиро розповіли 
усі деталі своєї ситуації. 
Це стосується не лише 
їх упевненості у конфі-
денційності звернення 
та захисту персональних 
даних, які ми гарантуємо. 
У першу чергу — це ем-
патія, уміння вислухати, 
підтримати людину, яка 
опинилася у складній жит-
тєвій ситуації. Тому юрис-
ти системи безоплатної 
правової допомоги роз-
вивають навички спілку-
вання з клієнтами, зокре-
ма проходять тренінги з 
розвитку навичок роботи 
з вразливими групами клі-
єнтів (soft skills), який був 
розроблений за підтримки 
Проєкту «Доступна та 
якісна правова допомо-
га в Україні», — зазна-
чає в. о. директора Ко-
ординаційного центру з 

надання правової допо-
моги Олександр Баранов.

У вас ніколи не буде
другого шансу
справити
перше враження

Кожний клієнт індивіду-
альний і має свої очікуван-
ня. Він може переживати 
емоційне хвилювання, 
тривогу і не розповідати 
про все відверто або ж 
несвідомо упускати певні 
моменти.

Емоційне навантаження 
у таких справах завжди ве-
лике, особливо на першому 
конфіденційному побачен-
ні, коли клієнти розповіда-
ють свої історії життя.

«Скільки я вам винен?..
Невже це справді
безоплатно?…»

Система БПД безо-
платно консультує усіх 
громадян без обмежень. 
А надана безоплатна пра-
вова допомога нічим не 
відрізняється від платних 
юридичних послуг.

Правова допомога, яку 
надають юристи системи 
БПД, повинна відповіда-
ти чітким критеріям. Такі 

БЕЗОПЛ�ТН� ПР�ВОВ� ДОПОМОГ�

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги  www.legalaid.gov.ua

0 800 213 103ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР
WIKI.LEGALAID.GOV.UA

цілодобово  безкоштовно в межах України

#ЦифраМісяця

ЖОВТЕНЬ
2020

381 162
звернень

з питань сімейного
права за 5 років

Кожного зустріти, вислухати, допомогти сформулювати проблему. Проконсульту-
вати та роз’яснити можливі механізми дій. Допомогти вразливим категоріям клі-
єнтів відновити порушені права у суді. Усе це тримають на своїх плечах «атланти» 
системи — юристи центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

ЮРИСТИ СИСТЕМИ БПД: 
     ЩОДНЯ БУТИ ПОТРІБНИМ ТА КОРИСНИМ ЛЮДЯМ



стандарти та вимоги розроблені 
для усіх правових послуг, які нада-
ються системою безоплатної пра-
вової допомоги — як у криміналь-
ному процесі, так і в цивільних та 
адміністративних справах, а також 
під час надання клієнтам роз’яс-
нень та консультацій з правових 
питань.

Наприклад, у Чернівецькому 
місцевому центрі проаналізували 
завершені юристами справи. По-
над 85% з них вирішені у суді на 
користь клієнта. 9 із 10 тих, кому 
юристи центру надали вторинну 
правову допомогу, залишилися 
задоволені результатом.

У Павлоградському місцевому 
центрі порахували, що 95% людей 
звертаються до них за рекоменда-
цією інших клієнтів. Фахівці центру 
переконані — це свідчить про чу-
дові результати їхньої роботи і на-
дихає працювати ще краще.

Проконсультувати
та роз’яснити

Процедура надання консультації 
досить проста. Працівник місцево-
го центру реєструє звернення, ви-
слуховує питання, ознайомлюється 
із документами. Після цього юрист 
роз’яснює клієнту шляхи вирішення 
його проблеми. За потреби така 
консультація може бути письмо-
вою. Інколи для повного вивчен-
ня питання та надання вичерпної 
відповіді клієнтам доводиться за-
лучати всіх спеціалістів центру чи 
працювати у неробочий час.

Захистити та відновити поруше-
ні права у суді

Під час зустрічей юрист з’ясовує 

у клієнта обставини справи, 
досліджує наявні докази, уз-
годжує правову позицію та 
в разі необхідності складає 
запити про надання інфор-
мації для складення в май-
бутньому процесуальних 
документів. Якщо потрібно 
представляти інтереси клі-
єнта в суді, юрист інфор-
мує його про стан розгляду 
справи та узгоджує з ним 
процесуальні дії.

На перевірку документів, 
які підтверджують право 
людини на безоплатну вто-
ринну правову допомогу, 
законодавство відводить 10 
днів. Однак система БПД 
намагається завжди йти назустріч 
клієнтам та прискорювати розгляд 
документів. Наприклад, у випад-
ках апеляційних проваджень та 
тоді, коли необхідно швидко склас-
ти процесуальний документ.

Плюси і мінуси роботи юриста
у системі БПД

Людина, яка прийшла просто 
«відробляти» години, довго не про-
тримається у системі. Адже щодня їй 
доводиться вислуховувати емоційні 
історії клієнтів, які постраждали від 
домашнього насильства, ображені 
на рідних через майно, спадкування 
чи розлучення, змушені були поли-
шити усе і починати життя заново 
внаслідок збройного конфлікту на 
сході країни, зневірені у можливос-
тях подолати бюрократію та відно-
вити справедливість тощо.

Наразі система БПД пропонує 
кожному працівнику професій-
ний розвиток шляхом проведення 

тренінгів, семінарів, дистанційних 
навчань із різного роду правових 
питань.

Крім того, мотивовані працівни-
ки мають можливості для кар’єр-
ного зростання у системі. Реально 
побудувати кар’єру від найнижчої 
до керівної посади.

Мовою цифр
На 1 вересня в системі БПД 

працює 1471 юрист. Саме вони 
безпосередньо забезпечують кон-
сультування та представництво ін-
тересів у малозначних справах. З 
них жінок майже удвічі більше, ніж 
чоловіків — 967 та 504 відповідно.

Кількість звернень у різних ре-
гіонах різна. Наприклад, у Ново-
град-Волинському місцевому цен-
трі зазвичай близько 15 клієнтів 
на день. Щонайменше приходить 
7-10, але буває і до 30 клієнтів. Тож 
один юрист центру надає 2-3 кон-
сультації на день.

Свій рекорд у 28 клієнтів на 
день зафіксували на Івано-Фран-
ківщині. У середньому ж щодня до 
них також звертається за право-
вою допомогою 10-15 відвідувачів.

У бюро цей показник нижчий, 
тут у середньому приймають що-
дня від 2 до 5 клієнтів.

Ці цифри не включають тих від-
відувачів, які відмовляються нада-
вати свої контактні дані для реє-
страції, а таких людей багато.

За представництвом інтересів 
звертається лише кожен десятий 
клієнт, адже таке право мають 
лише соціально вразливі категорії 
населення. 
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Підставою для розв’язання пи-
тань забезпечення житлом, відшко-
дування заподіяних матеріальних 
збитків, працевлаштування і надан-
ня іншої необхідної допомоги гро-
мадянам є довідка про визнання їх 
такими, що постраждали від надзви-
чайних обставин. Таку довідку ви-
дають органи державної виконавчої 
влади, виконавчі органи місцевого 
самоврядування (комісії у справах 
осіб, які постраждали від надзви-
чайних обставин) за наявності у гро-
мадянина паспорта або документа, 
що його замінює (тимчасового по-
свідчення). Це регламентує Поря-
док відшкодування шкоди особам, 
які постраждали від надзвичайних 
обставин, затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 5 
жовтня 1992 року № 562.

Особа, яка вважає, що є постраж-
далою внаслідок стихійного лиха, має 
право подати письмову заяву органу 
державної виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування. У заяві 
вона має стисло описати події, що від-
булися, попередньо зазначити види 
та масштаби збитків.

Органи, куди подали заяву, ство-
рюють спеціальну комісію у справах 
осіб, які постраждали від надзвичай-
них обставин, та виїжджають на місце 
події. За результатами такого виїзду 
складається акт обстеження, у яко-

му зазначаються обставини завдан-
ня збитків, види та розмір завданої 
шкоди, загальний майновий стан по-
страждалих та інші вагомі дані за не-
обхідності.

У разі відсутності згоди щодо пи-
тань, пов’язаних із відшкодуванням 
шкоди, спір вирішується у судовому 
порядку.

Є такі випадки, коли власники по-
шкоджених будинків померли, спад-
коємці прийняли спадщину, але не 
встигли оформити право власності на 
згорілий будинок, тим самим сьогодні 
вони позбавлені можливості отрима-
ти відшкодування збитків за зруйно-
ване майно.

Як діяти, якщо ви потребуєте за-
безпечення житлом; відшкодуван-
ня заподіяних матеріальних збит-
ків; працевлаштування та іншої 
необхідної допомоги

Підстава для надання в цьому до-
помоги – довідка про визнання гро-
мадян такими, що постраждали від 
надзвичайних обставин.

Хто видає довідку?
• органи державної виконавчої 

влади;
• виконавчі органи місцевого са-

моврядування (комісії у справах 
осіб, які постраждали від надзвичай-
них обставин);

Потрібно надати паспорт або до-
кумент, що його замінює (тимчасове 
посвідчення)

Який нормативний документ 
регламентує надання допомоги?

Порядок відшкодування шкоди 
особам, які постраждали від надзви-
чайних обставин, затверджений по-
становою Кабінету Міністрів України 
від 5 жовтня 1992 року № 562.

Порядок дій 
1. Особа, що постраждала 

внаслідок стихійного лиха, подає 
письмову заяву органу державної 
виконавчої влади, органу місцево-
го самоврядування. У заяві стисло 
описує події, що відбулися, попе-
редньо зазначає види та масштаби 
збитків.

2. Органи, куди особа подала 
заяву, створюють спеціальну комісію 
у справах осіб, які постраждали від 
надзвичайних обставин.

3. На місце події виїжджає комі-
сія, складає акт обстеження, в якому 
зазначає: обставини завдання збит-
ків; види та розмір завданої шкоди; 
загальний майновий стан постражда-
лих та інші вагомі дані.

4. У разі відсутності згоди щодо 
питань, пов’язаних із відшкодуванням 
шкоди, спір вирішується у судовому 
порядку.
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СИСТЕМА БПД – ПОРУЧ ІЗ ГРОМАДЯНАМИ, ЯКІ 
ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ПОЖЕЖ НА ЛУГАНЩИНІ

Пожежі в Луганській області по-
родили багато проблем. Горіли не 
тільки ліси. Багато людей залишили-
ся без даху над головою, нажитого 
майна, втратили документи. Наван-
таження на місцеві центри та бюро 
безоплатної правової допомоги 
зросло, адже постраждалі від вогню 
зверталися сюди зі своєю бідою.

Працівники місцевих центрів Лу-
ганщини (Міловського, Сєвєродоне-
цького та Старобільського) консуль-
тували людей не лише на робочому 
місці. Вони також виїжджали у насе-
лені пункти, що потерпіли від лісових 
пожеж. Часто такі виїзди відбува-
ються разом з партнерами – пред-
ставниками Благодійної організації 
«Восток SOS». Але є віддалені насе-
лені пункти, куди важко дістатися, але 
і тамтешніх жителів система безоп-
латної правової допомоги не залишає 
напризволяще – для них проводяться 
дистанційні консультації.Як діяти людям, які постраждали від пожеж? Розповідає директор 

Сєвєродонецького місцевого центру з надання БВПД Володимир Богуш:
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Проаналізувати тенденції, ви-
клики та ризики. Знайти напрями 
зростання та цінний регіональний 
досвід. Визначити перспективи та 
пріоритети. Сфокусувати команду 
на результат. Такими були завдання 
стратегічної сесії системи безоплат-
ної правової допомоги, що відбула-
ся 27-29 вересня у Запоріжжі. Вона 
стала черговим етапом у процесі 
стратегування, який розпочався ще 
в травні цього року. Захід відбувся 
за експертної підтримки, забезпече-
ної Програмою розвитку ООН.

Процес змін завжди складний, 
потребує гнучкості, перерозподілу 
зусиль та ресурсів. Тому важливо 
ключові напрями розвитку визна-
чати спільно, базуючись на місії, 
баченні та цінностях.

«Рух за інерцією неприйнятний «Рух за інерцією неприйнятний 
для системи надання безоплатної для системи надання безоплатної 
правової допомоги. Ми повинні правової допомоги. Ми повинні 
мати чіткий план розвитку й розу-мати чіткий план розвитку й розу-
міти, куди рухаємося. Постійний міти, куди рухаємося. Постійний 
аналіз наших досягнень, викли-аналіз наших досягнень, викли-
ків і можливостей з урахуванням ків і можливостей з урахуванням 
кращого світового досвіду мають кращого світового досвіду мають 
стати ключем до адаптації систе-стати ключем до адаптації систе-
ми БПД до сучасного оточення», ми БПД до сучасного оточення», 
— зазначив в. о. директора Ко-
ординаційного центру з надання 
правової допомоги Олександр 
Баранов.

Він наголосив, що під час стра-
тегічної сесії команда повинна чіт-
ко визначити, які проблеми наявні 
зараз, які виклики можуть поста-
ти перед системою БПД у майбут-
ньому, що ми можемо і повинні 
змінити у своїй роботі.

Просувати суспільні
інтереси

Ключове завдання системи 
БПД, закріплене в її місії — це 
захист прав людини. Шляхом для 
досягнення мети є забезпечення 
рівного доступу до правової ін-
формації та правосуддя, посилен-
ня правових можливостей і право-
вої спроможності представників 

соціально вразливих груп, терито-
ріальних громад та спільнот.

Підхід у плануванні та діяль-
ності, що базується на правах 
людини, є одним із ключових у ді-
яльності міжнародних організацій. 
Уперше сформульований ООН 
на міждержавному рівні у 2003 
році, ППЛ знайшов свій розвиток 
та практичне застосування у дан-
ській моделі 2012 року.

«Фокусом є дотримання прав «Фокусом є дотримання прав 
людини і підвищення потенціалу людини і підвищення потенціалу 
такі права захищати», такі права захищати», — зазна-
чив експерт з демократичного 
урядування ПРООН Максим Клю-
чар.

Для громадян важливо розумі-
ти свої права, мати можливість їх 
формулювати, а також звертатися 
за відновленням порушених прав.

Завданням державного апа-
рату є повага до прав громадян, 
захист цих прав та допомога у їх 
реалізації. Серед ключових прин-
ципів, на яких організаціям варто 
базувати свій розвиток, експерт 
назвав недискримінаційність, 
участь та залучення, прозорість 
та підзвітність.

Побачити нові можливості

На першому етапі управлінська 
команда активно дискутувала над 
тими глобальними проблемами, 
які на сьогодні стримують розви-
ток системи БПД.

Не оминули увагою і питання 

іміджу системи, зовнішніх та вну-
трішніх чинників його формування.

«Для системи БПД імідж — «Для системи БПД імідж — 
це не самоціль, це позитивний це не самоціль, це позитивний 
результат якості нашої роботи, результат якості нашої роботи, 
насамперед у захисті та відсто-насамперед у захисті та відсто-
юванні прав найбільш незахище-юванні прав найбільш незахище-
них громадян. Аби сформувати них громадян. Аби сформувати 
суспільну довіру та створити сво-суспільну довіру та створити сво-
єрідний ажіотаж щодо вирішення єрідний ажіотаж щодо вирішення 
життєвих проблем у правовий життєвих проблем у правовий 
спосіб, ми повинні показати, що спосіб, ми повинні показати, що 
такі проблеми справді успішно такі проблеми справді успішно 
вирішуємо»,вирішуємо», — зазначила перша 
заступниця директора Координа-
ційного центру з надання право-
вої допомоги Оксана Василяка.

Важливим у цьому контексті є 
питання розвитку персоналу, оці-
нювання результатів роботи пра-
цівників та системне навчання.

Чи не найбільше уваги коман-
да приділила питанню розвитку 
інституційної спроможності систе-
ми БПД. Наразі були визначені ті 
вектори в управлінні внутрішніми 
процесами, завдяки яким система 
зможе більш ефективно забезпе-
чувати виконання своїх функцій.

«Своє відображення у стратегії «Своє відображення у стратегії 
повинен знайти розвиток ефек-повинен знайти розвиток ефек-
тивної внутрішньої комунікації та тивної внутрішньої комунікації та 
корпоративної культури. Центри корпоративної культури. Центри 
та бюро правової допомоги мають та бюро правової допомоги мають 
стати комфортним простором, у стати комфортним простором, у 
якому і клієнти, і працівники відчу-якому і клієнти, і працівники відчу-
вали би повагу та довіру»,вали би повагу та довіру», — за-
значив заступник директора Ко-
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ординаційного центру з надання 
правової допомоги Сергій Ющи-
шин.

Торкнулися й питання зовніш-
ніх викликів, наприклад, децен-
тралізації та змін у правовому 
полі.

Особливий наголос зроблений 
на дотриманні прав людини у кри-
мінальному провадженні, насам-
перед права на захист та належне 
поводження.

Крім того, тематичними пріори-
тетами стали питання мережі то-
чок доступу до правової допомо-
ги, моніторингу правових проблем 
громад, напрямів правопросвіт-
ницької діяльності, шляхів підви-
щення обізнаності громадян про 
правові інструменти захисту своїх 
прав, інноваційні підходи у функціо-
нуванні системи БПД тощо.

Розробити інноваційні
інструменти

Сучасний світ інформацій-
них технологій вимагає розвитку 
електронних сервісів. Йдеться 
як про автоматизацію процесів у 
системі, так і про діджиталізацію 
правових послуг.

Оксана Гречко, спеціалістка 
з місцевого врядування та про-
зорості ПРООН, коротко пре-
зентувала цифрові рішення для 
надання правової допомоги. 
Зокрема, був представлений 
проєкт «Права людини для Укра-
їни», компонентом якого є ініціа-
тива щодо цифрових рішень для 
покращення доступу до правової 
допомоги. Проєкт реалізується 
за підтримки Міністерства за-
кордонних справ Данії та має на 
меті зміцнювати процеси інклю-
зивності та сталого людського 
розвитку в Україні та надалі 
сприяти демократичним змінам 
у країні, фокусуючись на правах 
людини та доступі до правосуддя 
для всіх.

Експертка визначила такі кри-
терії оцінювання правових послуг 
для подальшої цифровізації: за-
питуваність; цифрова адаптив-
ність; сталість; регламентованість 
цифровізації.

«На відміну від адміністратив-«На відміну від адміністратив-
них чи соціальних, правові послу-них чи соціальних, правові послу-
ги є більш складними, варіатив-ги є більш складними, варіатив-

ними та комплексними, ними та комплексними, 
а також значною мірою а також значною мірою 
персоніфікованими. Тож персоніфікованими. Тож 
перевести їх в елек-перевести їх в елек-
тронний формат вида-тронний формат вида-
ється досить складним ється досить складним 
завданням, і далеко не завданням, і далеко не 
всі послуги підлягають всі послуги підлягають 
цифровізації», цифровізації», — під-
била підсумки Оксана 
Гречко.

Сформувати
план дій

Комплексні пробле-
ми не мають простих рі-
шень. Розроблені у гру-
пах варіанти досягнення 
стратегічних пріоритетів 
та вирішення дерева 
проблем були представ-
лені на загальне обгово-
рення.

 «Обмін ідеями, до- «Обмін ідеями, до-
свідом та успішними свідом та успішними 
управлінським рішення-управлінським рішення-
ми між директорами різ-ми між директорами різ-
них регіонів позитивно них регіонів позитивно 
впливає на планування впливає на планування 
та дає змогу подивитись та дає змогу подивитись 
на проблемні питання на проблемні питання 
з іншого боку, знайти з іншого боку, знайти 
нестандартні механізми нестандартні механізми 
для їх вирішення. Плану-для їх вирішення. Плану-
вання концепцій розвит-вання концепцій розвит-
ку системи з урахуван-ку системи з урахуван-
ням набутого досвіду, ням набутого досвіду, 
на мою думку, є пози-на мою думку, є пози-
тивним для подальшого тивним для подальшого 
розвитку системи», розвитку системи», — зазначив 
директор Регіонального центру 
з надання БВПД у Донецькій та 
Запорізькій областях Павло На-
ливайко.

Фінальним акордом стало пи-
тання формування дієвої дорож-
ньої карти розвитку системи БПД 
на найближчі роки.

Залучити команду
на усіх рівнях

Наступний етап – проведення 
стратегічних сесій із залученням 
команди місцевих центрів з на-
дання БВПД. Проведення таких 
регіональних сесій надасть мож-
ливість врахувати локальний кон-
текст та досвід.

Кожен член команди долу-

читься до впровадження змін, а 
отже, важливим є розуміння, які 
завдання стоять перед системою, 
перед центром, перед окремими 
фахівцями.

«Чесно та в«Чесно та відідкрито обміню-крито обміню-
ючись думками як про ючись думками як про локальні локальні 
проблеми системи БПД в окремих проблеми системи БПД в окремих 
областях, так і про глобальні про-областях, так і про глобальні про-
блеми, вдалося виявити багато блеми, вдалося виявити багато 
першопричин таких проблем та, першопричин таких проблем та, 
що найголовніше, домовитися про що найголовніше, домовитися про 
оптимальні варіанти їх вирішення. оптимальні варіанти їх вирішення. 
Ці напрацювання є хорошим фун-Ці напрацювання є хорошим фун-
даментом для продовження стра-даментом для продовження стра-
тегування в регіонах із широким тегування в регіонах із широким 
залученням до цієї дискусії пра-залученням до цієї дискусії пра-
цівників системи БПД на місцево-цівників системи БПД на місцево-
му рівні», му рівні», — зазначив один із фа-
силітаторів, керівник київського 
правового клубу Pravokator Віта-
лій Охріменко.
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Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги    

Застосунок «Твоє право» – це безкоштовний 
юридичний довідник. Він розроблений у 2018 році 
в рамках Програми ООН із відновлення та розбу-
дови миру для захисту прав внутрішньо перемі-
щених осіб та осіб, які постраждали від гендерно 
зумовленого насильства. Минулого року застосу-
нок був оновлений, додані нові розділи. Робота 
застосунку забезпечується ГО «Донбас СОС» у 
партнерстві з Програмою ООН із відновлення та 
розбудови миру за підтримки Урядів Данії, Швеції 
та Швейцарії.

«Ми вдячні нашим партнерам. Застосунок 
«Твоє право» дуже важливий для клієнтів систе-
ми безоплатної правової допомоги. Це один з ка-
налів комунікацій з людьми, який є більш зручний 
для певних категорій. У тому числі – внутрішньо 
переміщених осіб, людей, які опинилися на непід-
контрольних Уряду України територіях», – зазна-
чила заступниця Міністра юстиції України Вале-
рія Коломієць.

Наразі мобільний застосунок «Твоє право» має 
чотири розділи: «Права осіб, що постраждали від 
збройного конфлікту в Україні», «Права осіб, що 
постраждали від гендерно зумовленого насиль-
ства», «Права осіб, що постраждали від торгівлі 
людьми», «Права ветеранів АТО/ООС та членів 
сімей загиблих».

Крім того, застосунок надає можливості пере-
ходу на зовнішні ресурси, в тому числі офіційні 
ресурси державних органів; електронні державні 
сервіси, послуги; ознайомлення та завантаження 
зразків документів (заяв, позовів, скарг); інфо-
графік, алгоритмів; доступу до судової практики 
отримання інформації про партнерські організа-
ції.

«Зараз система безоплатної правової допо-

моги розвиває можливість надання правових 
консультацій онлайн. Поки що це відбувається 
за допомогою чатів у соціальних мережах, сай-
ту системи БПД. Така ж можливість може бути 
вбудована у застосунок «Твоє право», – розповів 
в.о. директора Координаційного центру з надан-
ня правової допомоги Олександр Баранов.

Крім того, у планах розвитку застосунку – ін-
теграція інформації з довідково-інформаційної 
платформи «WikiLegalAid», яка наразі містить 
понад 1700 правових консультацій. Буде створе-
ний також розділ «Новини», де розміщуватиметь-
ся інформація щодо системи БПД, законодавчих 
змін тощо.

«Щодо створення нових розділів застосунку 
«Твоє право», то тут важлива ефективна взаємо-
дія між усіма суб’єктами які надають допомогу, 
зокрема правову вразливим верствам населен-
ня, залучення міжнародних та локальних партне-
рів. Найближчим часом ми плануємо підписати з 
партнерами меморандум щодо розвитку засто-
сунку», – зазначив Олександр Баранов.

Довідково. Програму ООН із відновлення та 
розбудови миру реалізують чотири агентства 
ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Струк-
тура ООН з питань гендерної рівності та розши-
рення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), 
Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і 
Продовольча та сільськогосподарська організа-
ція ООН (ФАО).
Програму підтримують тринадцять міжнарод-
них партнерів: Європейський Союз (ЄС), Євро-
пейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство 
США в Україні, а також уряди Великої Британії, 
Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норве-
гії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК «ТВОЄ ПРАВО» 
ПЕРЕДАНИЙ СИСТЕМІ БПД ДЛЯ ЙОГО ПОДАЛЬШОГО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТКУ

Створення розділу «Новини», 
розвиток розділів для інших 

категорій клієнтів системи 
безоплатної правової до-
помоги, інтеграція статей 

WikiLegalAid та можливість 
отримати консультацію on-line. 

Це – плани розвитку мо-
більного застосунку «Твоє 

право», який переданий 
системі БПД для подальшо-
го розвитку та розбудови у 

співпраці з партнерами



Нормативна робота Міністерства юстиції та Коорди-
наційного центру з надання правової допомоги зі спро-
щення доступу до БПД завершена двома норматив-
но-правовими актами. Опубліковані Порядок подання 
інформації з реєстру застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування центрам з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги та Порядок подання Державною 
податковою службою України інформації з Державного 
реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи 
фізичних осіб на запити центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.

Попереду ще технічна реалізація проєкту. Після тех-
нічного впровадження цих Порядків, людям не потрібно 
буде самостійно збирати довідки з Пенсійного фонду та 
з Державної податкової служби. Так, Пенсійний фонд 
надаватиме на запит центрів інформацію про заробіт-
ну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, ком-
пенсацію), на яку нараховано і з якої сплачено стра-
хові внески, розмір призначених пенсій щодо осіб, які 
звернулись за отриманням БВПД. Державна податкова 
служба надаватиме на запит центрів інформацію про 
доходи осіб, які звертаються для отримання БВПД.

ВЖЕ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ СИСТЕМА БПД СТАНЕ 
КОМФОРТНІШОЮ ДЛЯ КЛІЄНТІВ
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Кожна людина, яка рятується від переслідувань у 
своїй країні, має право на захист та безпечне місце 
для життя. Якщо ви не почуваєтесь безпечно у власній 
країні та шукаєте захисту для себе та своєї родини, 
Україна готова вам допомогти.

Особи, на яких поширюється дія Закону України 
«Про біженців та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту», мають право на безоплат-
ну вторинну правову допомогу – складення позовної 
заяви та інших процесуальних документів, захист та 
представництво інтересів у суді.

Така допомога надається з моменту подання осо-
бою заяви про визнання біженцем або особою, яка 
потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття 
остаточного рішення за заявою, а також іноземці та 
особи без громадянства, затримані з метою ідентифі-
кації та забезпечення примусового видворення, з мо-
менту затримання.

З 1 липня 2015 року по 31 серпня 2020 року за вто-
ринною правовою допомогою звернулися 1409 осіб, на 
яких поширюється дія Закону України «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту».

Щоб отримати допомогу юриста або адвоката, по-
слуги яких оплачує держава, слід звернутись до най-
ближчого місцевого центру з надання БВПД. Контакти 
офісів системи безоплатної правової допомоги можна 
знайти на сайті www.legalaid.gov.ua або дізнатися за 
безкоштовним номером 0 800 213 103.

Для отримання безоплатної правової допомоги та 
призначення адвоката за рахунок держави слід нада-

ти: копію довідки про звернення за захистом в Україні 
та копію рішення Державної міграційної служби або її 
територіального органу.

В Україні Державна міграційна служба (ДМС) є єди-
ним державним органом, який може надати статус бі-
женця або особи, яка потребує додаткового захисту. 
Контакти територіальних підрозділів ДМС України, мож-
на знайти на офіційному вебсайті: dmsu.gov.ua (Про 
ДМС – Структура та контакти – Територіальні органи 
ДМС)

На вебсайті Представництва Управління Верхов-
ного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) 
в Україні www.unhcr.org/ua є контакти неурядових ор-
ганізацій-партнерів, які надають правову і соціальну 
допомогу відповідно до операційних процедур УВКБ 
ООН. На сайті www.help.unhcr.org/ukraine також є роз-
діл «Допомога біженцям», де можна знайти всю необ-
хідну інформацію.

ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС БІЖЕНЦЯ АБО ДОДАТКОВИЙ 
ЗАХИСТ В УКРАЇНІ
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ПОКРАЩЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ
«Власники землі потребують додаткової поінфор-

мованості про свої права на землю та можливості їх 
реалізації, а також про інструменти їх захисту в пра-
вовий спосіб. Успіх реалізації земельної реформи в 
тому числі залежить від ефективності механізмів за-
хисту прав громадян та їх правової спроможності у 
сфері земельних відносин», – зазначив в. о. директо-
ра Координаційного центру з надання правової допо-
моги Олександр Баранов.

Об’єднані територіальні громади потребують по-
силення спроможності щодо ефективного управлін-
ня земельними ресурсами, які знаходяться у їхньому 
розпорядженні. Особливо зважаючи на те, що 26 
жовтня 2020 року усі новостворені громади отримали 
землі в комунальну власність та зможуть використо-
вувати кошти від землекористування для свого роз-
витку (відповідно до Указу Президента № 449/2020 
«Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфе-
рі земельних відносин», який передбачає передачу 
земель сільськогосподарського призначення з дер-
жавної до комунальної власності). Загалом місцеве 
самоврядування отримає у власність понад 2 млн 
га землі. Отже, виникне багато правових запитань 
щодо управління земельними ресурсами.

Юристи системи БПД, адвокати, нотаріуси, зем-
левпорядники, судді, реєстратори, фахівці органів 
місцевого самоврядування, а також представники 
приватного сектору, які здійснюють свою діяльність 
у сфері земельних відносин, потребують покращен-
ня навичок щодо застосування норм законодавства у 
сфері земельних відносин.

Останнім часом сфера земельного законодавства 
зазнала істотних змін. Так, 31 березня 2020 року Вер-
ховна Рада ухвалила закон про обіг сільськогоспо-
дарських земель, який передбачає надання права 
купівлі землі лише українцям. Також законодавчо 
встановлені обмеження максимальної площі, яка 
може перебувати у власності однієї особи, та пільгові 

умови для українських фермерів. Ці та інші нововве-
дення вимагають вивчення та аналізу з метою пра-
вильної реалізації на практиці.

Для системи БПД «земельна» тема не нова. Адже 
у трьох областях – Київській, Львівській та Микола-
ївській – за підтримки Міжнародного банку рекон-
струкції та розвитку реалізований пілотний проєкт 
«Підтримка прозорого управління земельними ресур-
сами в Україні». Проведені тренінги для працівників 
системи БПД, адвокатів, юристів органів місцевого 
самоврядування, об’єднаних територіальних громад, 
землевпорядників та реєстраторів. Мобільні групи 
виїжджали для консультування із земельних питань 
у віддалені громади.

ПРАВОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ У ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ
У всіх регіонах України працюють понад 500 офісів 

правової допомоги. Безоплатна правова допомога 
надається з усіх питань, у тому числі у сфері земель-
них відносин.

Наразі відібрано 10 областей, в яких реалізується 
проєкт «Програма «Прискорення приватних інвести-
цій у сільське господарство» у 2020 році. З травня по 
вересень цього року до місцевих центрів з надання 
БВПД у цих областях надійшло 6 765 звернень із зе-
мельних питань. З них 6 588 – це правові консульта-

ДОПОМОГТИ ЗЕМЛЕВЛАСНИКУ, ОРЕНДАРЮ, ГРОМАДІ: 
ПЕРШІ ПІДСУМКИ ПРОЄКТУ
«ПРОГРАМА «ПРИСКОРЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ»

Отже, перед системою безоплатної право-
вої допомоги стоять два вагомі завдання:

• посилення захисту прав громадян у 
сфері земельних відносин шляхом надання 
безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги;

• посилення правової спроможності гро-
мадян та громад у сфері земельних відносин 
шляхом покращення правової обізнаності у 
результаті проведення правопросвітницьких 
заходів.

Захист прав власників земель, землекористувачів та територіальних громад. Роз’яснен-
ня громадянам механізмів і процедур, як користуватися і розпоряджатися своєю землею. 
Гарантування допомоги у судовому захисті порушених прав та протидії рейдерському за-
хопленню земельних ділянок. Це мета діяльності системи безоплатної правової допомоги у 
межах системного проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське госпо-
дарство України».



ції та роз’яснення. За 147 зверненнями було прийняте 
рішення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.

«Завдання до кінця цього року – принаймні у 80% 
випадків надавати правові консультації у письмовій 
формі. Це зменшить вірогідність неточного тлумачен-
ня клієнтами інформації, наданої юристами. Адже дея-
ким клієнтам важко запам’ятати усні поради», – зазна-
чив Олександр Баранов.

Найчастіше люди звертаються з правовими питан-
нями щодо договорів оренди земельної ділянки (укла-
дання, внесення змін, розірвання та поновлення), пра-
ва власності на землю (оформлення, набуття права, 
спільна власність), безоплатної передачі ділянок гро-
мадянам із земель державної і комунальної власності.

СУДОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ
ТА ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ
Приватні землекористувачі стикаються з багатьма 

проблемами. Велика частка представників приватно-
го сектору наражається на ризик рейдерського захо-
плення земель. І тут величезне значення має запобі-
гання порушенню зареєстрованих прав користування 
або прав власності, кращі знання про земельне зако-
нодавство та процесуальні норми (скажімо, укладен-
ня договорів оренди землі) серед землевласників та 
фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері зе-
мельних відносин, забезпечення судового вирішення 
спірних питань.

ЗДІЙСНЕННЯ ВИЇЗНИХ КОНСУЛЬТВАНЬ
У МЕЖАХ РОБОТИ ДИСТАНЦІЙНИХ
ТА МОБІЛЬНИХ ПУНКТІВ ДОСТУПУ ДО БПД
Задля спрощення доступу до безоплатної правової 

допомоги, зокрема для осіб, які проживають у сіль-
ській місцевості, місцеві центри утворюють та забез-
печують роботу мережі дистанційних пунктів доступу 
до БПД. Загалом по всій території України налічується 
понад 2 500 таких віддалених точок доступу до БПД.

У 10 областях, в яких реалізується проєкт «Про-
грама «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство», організовано роботу 1317 дистанцій-
них пунктів доступу до БПД, з них 158 працюють у 
сільських, селищних радах та в об’єднаних територі-
альних громадах. Крім цього, фахівці здійснили 747 
виїздів у віддалені населені пункти. Під час таких ви-
їзних консультувань було надано правові консультації 
та роз’яснення, у тому числі з земельних питань, 1721 
особі.

Окрім того, через дію в окремих регіонах карантин-
них обмежень працівники центрів надали 295 особам 
безоплатну первинну правову допомогу дистанційно 
(через скайп-, zoom-, телефонний зв’язок тощо).

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВОПРОСВІТНИЦТВО
Багато мешканців віддалених сіл не знають про 

свої права. Здебільшого вони не знають, куди зверта-
тися в разі виникнення проблем, які існують механізми 
захисту прав. Тому виїзне консультування фахівці міс-

цевих центрів поєднують з правопросвітництвом.
«Проведення правопросвітницьких заходів при 

здійсненні таких виїздів дозволяє проводити ефек-
тивну роз’яснювальну роботу серед селян. Завдяки 
цьому зростає рівень обізнаності громадян про їхні 
права у сфері земельних відносин, власники земель-
них ділянок та землекористувачі отримують додатко-
ві можливості щодо захисту своїх прав», – говорить 
Юлія Іваненко.

Утім, це лише один формат правопросвітницьких 
заходів. Відповідно до визначених актуальних тем фа-

9

Жовтень 2020 року www.legalaid.gov.ua

Правове консультування про оформлення договору 
оренди земельного паю під час мобільного виїзду до 
с.Грабовське. Краснопільський район, Сумщина

Начальник Тальнівського бюро правової допомоги Ві-
талій Маліванчук інформує жителів села Кобринове на 
тему «Процедура та норми безоплатної передачі зе-
мельних ділянок громадянам, дострокове розірвання 
договорів оренди та роз’яснення щодо ринку землі»

Фахівці системи БПД проводять правопросвітницьку 
роботу. Вінниччина
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хівці системи БПД розробляють правопросвітницькі 
заходи у форматі вуличних інформувань, правопро-
світницьких лекцій, інформаційних заходів, навчаль-
но-консультативних заходів для органів місцевого 
самоврядування тощо. Наразі вже розроблені типові 
офлайн-правопросвітницькі заходи. У зв’язку з каран-
тинними обмеженнями також розроблені онлайн захо-
ди, спрямовані на підвищення обізнаності населення у 
земельній сфері.

За період 20 травня по 23 жовтня 2020 року всього 
проведено 924 правопросвітницькі заходи, з них онлайн 
– 121, офлайн – 803. У офлайн-заходах взяли участь 
6328 осіб, онлайн-заходи переглянули 16 342 рази.

Основні теми: Безоплатне отримання земельної 
ділянки та розірвання договору оренди землі; Земель-
на реформа в Україні; Право на землю іноземців та 
осіб без громадянства; Порядок оформлення спадщи-
ни на земельну ділянку; Як приватизувати земельну 
ділянку, на якій розташовано житловий будинок; Зе-
мельні правовідносини; Оформлення договору відчу-
ження земельної ділянки у разі правовстановлючих 
документів: втрата, оформлення з помилкою.

Крім того, фахівці системи БПД проводитимуть до-
слідження правових потреб громад, у тому числі з зе-
мельних питань. Наразі вже сформовано вимоги до ме-
тодології дослідження правових потреб та її структура.

Для проведення інформаційно-просвітницьких кам-
паній по всій території України фахівці системи БПД 
розробляють інформаційні матеріали на актуальні 
«земельні» теми.

З початку реалізації проєкту на довідково-інформа-
ційній платформі правових консультацій WikiLegalAid 
розміщено 20 нових правових консультацій із земель-
них питань. Усього на сьогодні на ній розміщено понад 
70 консультацій у сфері земельних правовідносин.

НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Законодавство у сфері земельних відносин регу-

лярно оновлюється. Тому Координаційний центр з 
надання правової допомоги працює над розвитком 
системи підвищення кваліфікації за спеціальними на-
вчальними та тренінговими програмами працівників 
системи БПД та фахівців, які здійснюють свою діяль-
ність у сфері земельних відносин: юристів, адвокатів, 
нотаріусів, землевпорядників, суддів, реєстраторів, 
фахівців ОМС, а також представників приватного сек-
тору агропромислового комплексу.

Уже підготовлено план тренінгу, визначені питан-
ня, що потребують навчання, сформовані вимоги до 
навчальних матеріалів. Невдовзі почнуться тренінги 
для працівників, які здійснюватимуть надання БПД з 
правових питань, пов’язаних із земельними правовід-
носинами.

 
ДОВІДКОВО
Україна розпочала реалізацію Програми «Приско-

рення приватних інвестицій в сільське господарство», 
в рамках якої у 2019 році було укладено угоду з Між-

народним банком реконструкції та розвитку про по-
зику у розмірі $200 млн 20 травня 2020 року. Після 
здійснення Україною внутрішньодержавних процедур, 
угода про позику набрала чинності.

Реалізація Програми «Прискорення приватних ін-
вестицій у сільське господарство України» дозволить 
Україні пом’якшити окремі обмеження на шляху до 
зростання участі приватного сектору, зокрема малих і 
середніх підприємств, у сільськогосподарському рин-
ку факторів виробництва та ринку товарів України.

Для досягнення мети Програми заплановано: ство-
рити Державний аграрний реєстр та відкрити до ньо-
го доступ широкому загалу; провести інвентаризацію 
земель державної власності та внести відомості щодо 
них до Державного земельного кадастру; розробити 
методологію розробки планів землекористування для 
об’єднаних територіальних громад; провести супут-
никове картографування території України; створити 
автоматизовану систему оповіщення щодо змін у Дер-
жавному земельному кадастрі; підвищити обізнаність 
власників та користувачів земельних ділянок щодо 
прав на землю та способів їх захисту; посилити си-
стему державного контролю на державному кордоні 
України з урахуванням вимог ЄС та найкращих сві-
тових практик; розробити та ввести в експлуатацію 
інтерактивну інформаційну систему про безпечність 
харчових продуктів та вимог ринків експорту.

Фахівці Стрийського МЦ під час виїзду в с. Старий Кро-
пивник, Львівщина

Працівники Великомихайлівського бюро правової до-
помоги розмовляють з громадянами про успадкування 
земельної ділянки. Працює дистанційний консульта-
тивний пункт у Полезненському старостинському ок-
рузі Великомихайлівської ОТГ. Одещина
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НОВИНИ З РЕГІОНІВ

СИСТЕМА БПД – ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ

ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ ПРАЦІВНИКИ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ПРОВЕЛИ ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ

Так, директор Ужгородського місцевого 
центру з надання БВПД Михайло Давиден-
ко провів у міськрайонному військкоматі 
правопросвітницький захід на тему «Пра-
ва захисників України». Під час зустрічі 
розглядали питання правового захисту 
військовослужбовців, в тому числі учас-
ників АТО та земельні питання. Присут-
ні отримали юридичні консультації щодо 
порядку отримання житла та земельних 
ділянок учасниками бойових дій, пільг на 
житлово-комунальні послуги, отримання 
щорічної разової виплати до 5 травня, тру-
дових питань мобілізованих, питань впро-
вадження земельної реформи в Україні 
тощо. Та дізналися про функціонування 
системи БПД, порядок звернення за безо-
платною вторинною правовою допомогою. 
Також Михайло Давиденко розповів історії 
успіху адвокатів та фахівців центру про 
захист прав клієнтів, які зверталися за 
правовою допомогою до Ужгородського 
МЦ з надання БВПД.

На Черкащині в ефірі радіо «Чорнобаїв-
ська хвиля» начальниця Чорнобаївського 
бюро правової допомоги Інна Копійка ви-
ступила на тему «Право захисників Украї-
ни на безоплатну правову допомогу». Вона 
пояснила, які види послуг передбачає пер-
винна та вторинна правова допомога, які 
документи потрібні для її отримання, куди 
звертатися за правовою допомогою тощо.

А в Одесі до Дня захисника України ко-
манда системи безоплатної правової до-
помоги висадила в одеському парку іме-
ні Т.Г.Шевченка алею яблунь та провела 
вуличне інформування громадян. Пред-
ставники системи БПД розповідали пере-
хожим про право на безоплатну правову 
допомогу та відповідали на питання щодо 
безкоштовних лікарських засобів та спо-
собів їх отримання, призначення субсидій, 
про виборчі права тощо.
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Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги    

ОБ’ЄДНУЮЧИ ЗУСИЛЛЯ: РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ ДНІПРОВЩИНИ,
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ ТА СУМЩИНИ ПІДПИСАЛИ ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ
З МІСЦЕВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Важливим кроком на шляху до захисту прав потерпілих від до-
машнього насильства стало підписання договору про співпрацю 
між Регіональним центром з надання БВПД у Дніпропетровській 
області та благодійним фондом «За дітей». Відтепер громадяни, 
яким довелось стикнутись з домашнім насиллям і які звернулись 
за допомогою до БФ «За дітей», мають можливість отримати ад-
воката за кошт держави.

«Налагодження системного перенаправлення між всіма нада-
вачами правової допомоги сприяє розширенню доступу людей до 
правосуддя», – упевнена директор Регіонального центру з надан-
ня БВПД Людмила Яцуба.

Благодійна організація також займається захистом прав дітей 
– однієї з пріоритетних категорій у системі БПД. Адже лише за 
минулий рік було зареєстровано майже 2, 5 тисячі звернень непо-
внолітніх за правовою допомогою від держави.

Договір про співпрацю підписали і Регіональний центр з на-
дання БВПД в Івано-Франківській області та обласний центр 
зайнятості.  Це допоможе об’єднати зусилля для удосконален-
ня інформаційно-консультаційної та профорієнтаційної роботи 
з населенням. Сторони домовились проводити спільні заходи, у 
т.ч. в онлайн-форматі, для реалізації державної політики у сфе-
рі зайнятості населення та розширення можливостей доступу до 
безоплатної правової допомоги громадянам, зокрема особам, які 
звертаються до служби зайнятості

«Організація та проведення спільних заходів за участю пра-
цівників центрів безоплатної правової допомоги для безробітних 
осіб дасть можливість підвищити рівень правової поінформова-
ності громадян та можливість захисти свої права», – наголосив 
очільник обласної служби зайнятості Василь Цимбалюк.

Меморандум про співпрацю підписали Регіональний центр з 
надання БВПД у Сумській області та Міністерство у справах ве-
теранів України. Основні напрями їхньої співпраці: налагодження 
взаємодії між представниками Регіонального центру та Мінвете-
ранів для забезпечення захисту прав ветеранів та осіб, на яких 
поширюється дія Закону, у тому числі права на безоплатну право-
ву допомогу; проведення спільних заходів та розробка і поширен-
ня інформаційних матеріалів щодо прав та соціальних гарантій 
ветеранам війни тощо.

«Ветерани війни – та категорія наших клієнтів, які потребують 
правового захисту та юридичних консультацій з різних питань. 
Наша співпраця з профільним міністерством дуже важлива, тому 
підписання меморандуму – це ще один крок до системного право-
просвітництва серед цієї категорії осіб, підвищення рівня правової 
освіти, розширеної роботи дистанційних пунктів доступу до БПД», 
– зазначила очільниця Регіонального центру з надання БВПД у 
Сумській області Олена Демченко.

ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ


