
У сфері безоплатної пра-
вової допомоги у 2020 році 
фахівцями системи було на-
дано 534,2 тис. консультацій, 
роз’яснень та інших видів бе-
зоплатної первинної правової 
допомоги. Щодо вторинної 
правової допомоги – то цьо-
горіч було зафіксовано 81,9 
тис. випадків захисту та на-
дання БВПД у кримінальних 
справах і 54 тис. випадків – у 
цивільних та адміністратив-
них справах.

«Важливо, що цього року 
було розширено можливості 
в отриманні БПД дистанційно 
завдяки запуску мобільного 
додатку «Безоплатна правова 
допомога». Нині одним натис-
канням у смартфоні можна от-
римати консультацію, правову 
підтримку і роз’яснення прав та 
обов’язків. Це значно спрощує 
доступ до правосуддя: будь-
яка людина, яка опинилася 
в складній життєвій ситуації, 
може витягнути телефон і от-
римати правову допомогу», – 
зазначила заступниця Міністра 
юстиції Валерія Коломієць.

«З невдач – не вдалося про-
вести вдалий конкурс на керів-
ника Координаційного центру, 
перший етап пройшли лише 
дві особи (а до фіналу мали 
би дійти три), тому доведеть-
ся процедуру перезапустити і 
повторити у наступному році», 
– повідомив Міністр юстиції Де-
нис Малюська.
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За свою майже 8-річну історію система безо-
платної правової допомоги довела свою ефек-
тивність. Сьогодні запитання стоїть питання, як 
удосконалити її діяльність, які нові підходи засто-
совувати до вирішення правових проблем людей? 
Про це в.о. директора Координаційного центру з 
надання правової допомоги Олександр Баранов 
розповів для «Юридичної газети».

За роки роботи регіональні центри з надання БВПД 
видали понад 636 тис. доручень про призначення ад-
воката за рахунок держави для здійснення захисту 
всім затриманим, а також підозрюваним, обвинува-
ченим у кримінальному процесі, які через брак коштів 
або через інші об’єктивні причини не могли самостійно 
залучити захисника.

Місцеві центри з надання БВПД прийняли понад 
298,8 тис. рішень про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у цивільних та адміністративних 
справах. Також місцеві центри зареєстрували понад 
2 млн 298,3 тис. звернень клієнтів для отримання пра-
вової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 
питань, допомоги у складенні заяв, скарг та інших до-
кументів правового характеру.

Загалом юристи та адвокати, які співпрацюють з 
системою БПД, надали понад 3 млн 233,1 тис. послуг 
своїм клієнтам. Це в середньому щодня, включно з ви-
хідними та святами, – понад 1,1 тис!

За статистикою, майже 60% клієнтів звертаються 
до місцевих центрів та бюро повторно. У 90% випадків 
клієнти приходять за рекомендацією знайомих. Саме 
це і свідчить про якість надання правової допомоги.

Наскільки система БПД важлива для людей, ста-
ло очевидним з початком карантину. Потреба у пра-
вовій інформації значно зросла. Якщо у лютому до 
єдиного контактного центру системи БПД за номе-
ром 0 800 213 103 надійшло понад 28 тис. звернень, то 
у березні – майже 32 тис. А рекорд був у липні – майже 
53 тис. дзвінків.

З переходом на дистанційну форму роботи фахівці 
системи БПД освоїли нові сервіси онлайн-комунікації з 
клієнтами. Для надання правової допомоги використо-
вуються всі доступні способи — телефонний зв’язок, 
вебсайт та сторінки у соцмережах, месенджери. У 
липні був презентований мобільний застосунок «Безо-
платна правова допомога». Отже, люди можуть отри-
мати безоплатну правову допомогу безпечно вдома.

У серпні цього року у Донецькій та Луганській об-
ластях стартував пілотний проєкт «Волонтер БПД». 
Волонтери надаватимуть поради та базову інформа-
цію з правових питань у своїх громадах, поширювати-
муть інформацію про послуги, які надає система БПД, 
перенаправлятимуть людей для отримання детальні-
ших консультацій або правового супроводу в суді. У 

разі успішної реалізації проєкту у цих двох областях, 
він буде поширений на всю Україну.

Вже найближчим часом система БПД стане ком-
фортнішою для людей. Якщо зараз клієнти самостійно 
збирають довідки на підтвердження свого права на бе-
зоплатну вторинну правову допомогу, то невдовзі Пен-
сійний фонд та Державна податкова служба надавати-
муть інформацію про доходи клієнта на запит центрів 
з надання БВПД через автоматизовані сервіси. Наразі 
ми працюємо над технічною реалізацією цього обміну 
з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту 
інформації.

На базі системи БПД реалізується пілотний проєкт 
«Програма відновлення для неповнолітніх, які є підо-
зрюваними у вчиненні кримінального правопорушен-
ня». Станом на кінець листопада укладено 127 меді-
аційних угод між потерпілими та неповнолітніми, які є 
учасниками програми. Суд звільнив від відповідаль-
ності 78 неповнолітніх, ще по 25 справам очікується 
рішення суду. Отже, проєкт з відновного правосуддя 
для неповнолітніх доводить свою ефективність. Тому 
розвиток механізмів відновного правосуддя – це один 
з пріоритетів діяльності системи безоплатної правової 
допомоги.

Ще один великий проєкт, у реалізації якого бере 
участь система БПД, – програма «Прискорення при-
ватних інвестицій у сільське господарство України». 
Захист прав власників земель, землекористувачів та 
територіальних громад, роз’яснення громадянам меха-
нізмів і процедур, як користуватися і розпоряджатися 
своєю землею, гарантування допомоги в судовому за-
хисті порушених прав та протидії рейдерському захо-
пленню земельних ділянок – це мета нашої діяльності 
у межах проєкту.

Тож система БПД посилюватиме спроможність до 
виявлення системних правових проблем, їх адвокації 
на національному чи місцевому рівні, у тому числі із 
залученням інститутів громадянського суспільства.
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ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ 
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА
ДОПОМОГА В УКРАЇНІ



У грудні завершилися заходи з підготовки концепції 
стратегії розвитку системи БПД, які проходили в декіль-
ка етапів. Починаючи з травня, відбувалися засідання 
працівників Координаційного центру з надання правової 
допомоги, керівного складу регіональних та місцевих цен-
трів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

На останньому етапі протягом п’яти робочих днів ке-
рівники регіональних та місцевих центрів з надання бе-
зоплатної вторинної правової допомоги та структурних 
підрозділів Координаційного центру з надання правової 
допомоги проаналізували напрацьований за останні 
роки досвід та визначили виклики, які  чекають надалі.

Команда фахівців системи БПД виокремила найго-
ловніші вектори розвитку та визначила потенційні ризи-
ки у функціонуванні системи у найближчі три роки. Були 
напрацьовані завдання та заходи для досягнення цілей, 
визначених системою БПД на 2021-2023 роки, а саме:

Підвищення рівня правової свідомості, культури та 
освіченості людей.

Мотивація та стимулювання людей до вирішення пра-
вових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомо-
гою механізмів системи надання безоплатної правової 
допомоги.

Забезпечення вирішення проблем людей у право-
вий спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових 

механізмів.
Недопущення порушень прав людини, яка знаходить-

ся у контакті чи конфлікті із законом (в адміністративно-
му та кримінальному процесі).

За результатами роботи підготовлено Концепцію стра-
тегії розвитку системи надання безоплатної правової до-
помоги на 2021-2023 роки, відповідно до якої стратегічна 
мета системи БПД полягає у забезпеченні рівного досту-
пу громадян до правових інструментів, необхідних для 
ефективного вирішення життєвих проблем людей, які на-
лежать до вразливих верств населення. А стратегічними 
напрямами, відповідно, є сприяння вирішенню правових 
проблем, з якими стикаються люди, у правовий спосіб.

З 1 грудня цього року на контрольному пункт в’їз-
ду-виїзду «Щастя», що на Луганщині, почало працювати 
Щастинське бюро правової допомоги Старобільського 
місцевого центру з надання БВПД. 

Тепер громадяни України, як ті, що живуть на під-
контрольній Уряду території, так і ті, які приїжджають з 
тимчасово окупованих територій, можуть отримати бе-
зоплатну правову допомогу на контрольному пункті в’їз-
ду-виїзду «Щастя». Щастинське бюро правової допомоги 
«переселилося» у сучасний багатофункціональний сер-
вісний центр, створений біля нового КПВВ у місті Щастя.

«Люди, які сьогодні перебувають на тимчасово оку-
пованій території, опинилися в складній життєвій ситуа-
ції. Ми мусимо зробити все можливе, щоб перетинаючи 
лінію розмежування, громадяни мали змогу вирішити 
свої проблеми, отримавши безоплатну правову допомо-
гу. Вже на КПВВ вони мають бачити, що ми їх чекаємо і 
не байдужі до їх труднощів», – підкреслив директор Ста-
робільського місцевого центру з надання БВПД Артем 
Ткаченко.

Загалом за 9 місяців цього року в місцеві центри з 
надання БВПД та бюро правової допомоги в Луганській 
області  звернулися понад 700 внутрішньо переміщених 
осіб. Серед основних питань – отримання документів і 
свідоцтв громадянина України, оформлення спадщини, 

пенсійні виплати, установлення фактів народження та 
смерті на тимчасово окупованих територіях, оскарження 
дій державних установ (ПФУ, управлінь соціального за-
хисту населення, Ощадбанку та ін.).

З вересня 2016 року, коли почало працювати Ща-
стинське бюро, по правову допомогу звернулись понад 
2,6 тис. громадян. Безоплатна вторинна правова допо-
мога була надана 122 клієнтам, у тому числі 27 внутріш-
ньо переміщеним особам.
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Понад 40 тис. ветеранів війни отримали безоплат-
ну вторинну правову допомогу, звернувшись до сис-
теми БПД з липня 2015 року. Консолідація зусиль за-
ради покращення правового захисту ветеранів війни 
та членів їхніх сімей – мета меморандуму, що укладе-
ний між Міністерством у справах ветеранів, Міністер-
ством юстиції та Координаційним центром з надання 
правової допомоги.

«Ветерани та учасники бойових дій – у трійці ка-
тегорій, які найчастіше звертаються за безоплатною 
вторинною правовою допомогою до системи БПД. 
Тому співпраця Мінветеранів, Мін’юсту та Координа-
ційного центру стане ще одним кроком до покращен-
ня правового захисту ветеранів війни та членів їхніх 
сімей», – зазначила заступниця міністра юстиції Ва-
лерія Коломієць.

Найчастіше ветерани війни звертаються до сис-
теми БПД з питаннями щодо державних гарантій. 
Зокрема, соціального забезпечення; незаконного 
звільнення з місця роботи, яке залишалося на мо-
мент проходження служби; нарахування заробітної 
плати або компенсацій за невикористані відпустки 
при звільненні.

У межах меморандуму проводитимуться спільні 

заходи щодо підвищення рівня правової поінфор-
мованості ветеранів війни щодо захисту їхніх прав, 
зокрема, права на безоплатну правову допомогу. 
У планах – розроблення довідково-інформаційних 
матеріалів та проведення спільних правових диску-
сій, інформаційних та правопросвітницьких заходів, 
проєктів. Також будуть розроблені спільні друковані 
інформаційні матеріали щодо прав та соціальних га-
рантій ветеранів війни та членів сімей ветеранів, які 
розповсюджуватимуться через центри з надання бе-
зоплатної вторинної правової допомоги.

Півтора мільйона дзвінків надійшло до Єдиного 
контакт-центру системи безоплатної правової допо-
моги, починаючи з 3 жовтня 2015 року. Ювілейний 
дзвінок прийняв 22 грудня Олександр Лазарюк, опера-
тор колцентру, що працює на базі Регіонального центру 
з надання БВПД у Чернівецькій області. На  цілодобову 
лінію 0 800 213 103 звернувся чоловік, якого цікавило 
питання прийняття спадщини.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ: 
ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ МІЖ МІН’ЮСТОМ, 
МІНВЕТЕРАНІВ ТА КООРДИНАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ

1,5 МІЛЬЙОНА ДЗВІНКІВ НАДІЙШЛО ДО ЄДИНОГО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРУ СИСТЕМИ БПД

У 2020 році щомісяця до контактного центру над-
ходить 35-45 тисяч дзвінків (у липні був рекорд – май-
же 53 тисячі). Загалом із початку цього року на 0 800 
213 103 надійшло 480 тисяч дзвінків (рекорд за 5 ро-
ків діяльності контакт-центру). Це свідчить про те, що 
єдиний телефонний номер став для наших громадян 
дієвим засобом отримання правової консультаційної 
допомоги.

Серед запитань від додзвонювачів – на першо-
му місці інформація про контакти, адреси та графі-
ки роботи бюро, місцевих та регіональних центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
На другому – правові консультації (найчастіше юрис-
ти роз’яснюють людям цивільне, адміністративне, 
трудове, житлове та сімейне законодавство). Серед 
запитань, пов’язаних із карантином, більшість стосу-
ються трудових правовідносин, отримання соціальної 
підтримки по частковому безробіттю, кредитних зо-
бов`язань тощо. А на третьому місці – повідомлення 
про затримання осіб для призначення захисника за 
кошти держави.



Створення та наповнення розділу з правовою ін-
формацією для осіб з інвалідністю. Внесення змін до 
архітектури додатку, інтеграція розділів в єдине рі-
шення з уніфікованим розділом меню та доопрацю-
вання внутрішньої структури. Інтеграція зі статтями з 
української правничої вікіпедії WikiLegalAid. Це – пла-
ни розвитку мобільного застосунку «Твоє право».

Застосунок «Твоє право» – це безкоштовний 
юридичний довідник. Він розроблений у 2018 році в 
рамках Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру для захисту прав внутрішньо переміщених осіб 
та осіб, які постраждали від гендерно зумовленого 
насильства. У жовтні цього року застосунок був пе-
реданий системі БПД для його подальшого вдоскона-
лення і розвитку у співпраці з партнерами.

«Основна мета розвитку застосунку «Твоє право» 
– це покращення його функціональності та зручності 
у його використанні користувачами. Всі доопрацю-
вання та зміни ми обговорюватимемо з партнерами, 
які брали участь у розробці цього додатку, та які при-
єднаються до його розвитку», – зазначив начальник 
управління інформаційних технологій та аналізу да-
них Координаційного центру з надання правової до-
помоги Ярослав Гетьманський.

Наразі мобільний застосунок «Твоє право» має чо-

тири розділи: «Права осіб, що постраждали від кон-
флікту в Україні», «Права осіб, що постраждали від 
гендерно зумовленого насильства», «Права осіб, що 
постраждали від торгівлі людьми» та «Права ветера-
нів АТО/ООС та членів сімей загиблих долучилися ГО 
«Юридична сотня». Застосунок містить не лише пра-
вову інформацію, а й надає можливості переходу на 
зовнішні ресурси, наприклад на електронні державні 
сервіси. Користувачі також мають можливість заван-
тажити зразки документів (заяв, позовів, скарг).

Кількість звернень грома-
дян до Координаційного цен-
тру з надання правової до-
помоги зростає. З 1 січня по 
30 листопада 2020 року до 
управління розгляду звер-
нень та забезпечення досту-
пу до публічної інформації 
Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
надійшло 3503 звернення. 
Це на 1139 звернень більше, 
ніж за аналогічний період 
минулого року.

При цьому у 2020 році 
частка скарг у загальній кіль-
кості звернень скоротилася 
майже на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 
2019 року. Цього року фахівці управління розглянули 
1425 скарг, що становить 40,6 % від усіх звернень. 
Для порівняння – у 2019 році їх кількість складала 
1420,  тобто 60% від загальної кількості.

Майже утричі збільши-
лася кількість подяк праців-
никам системи БПД. За 11 
місяців цього року до Коор-
динаційного центру надійш-
ло 89 подяк працівникам 
системи БПД, що становить 
2,5% від усіх звернень. Для 
порівняння – у 2019 році на-
дійшло 32 позитивних відгу-
ки, тобто 1,3% від загальної 
кількості звернень.

Також цього року було 
розглянуто 104 запити на до-
ступ до публічної інформації, 
які надійшли до Координаці-
йного центру. У 2019 році їх 

кількість становила 78.
Зростання обсягів звернень, зменшення кількості 

скарг на роботу системи БПД, водночас збільшення по-
зитивних відгуків на адресу фахівців свідчить про підви-
щення ефективності діяльності системи БПД в цілому.
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ЯК РОЗВИВАТИМЕТЬСЯ ЗАСТОСУНОК «ТВОЄ ПРАВО»

ДО КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НАДІЙШЛО ПОНАД
3,5 ТИС. ЗВЕРНЕНЬ, ЩО У 1,5 РАЗА БІЛЬШЕ, НІЖ ТОРІК



Цього року адвокати, які співпрацюють з сис-
темою безоплатної правової допомоги, отримали 
понад 81,9 тис. доручень для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у кримінальному про-
цесі. Щодо цивільних та адміністративних справ, то 
адвокатам видано близько 24,4 тис. доручень.

«Адвокати є важливими партнерами системи 
безоплатної правової допомоги. Завдяки їм тисячі 
клієнтів мають можливість розв’язати свої життєві 
проблеми у правовий спосіб, повірити у силу закону. 
Адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу, є суб’єктами 
надання БВПД. Наразі у цьому реєстрі нараховується 
7 553 адвокати. У 2020 році центри з надання БВПД 
уклали понад 3,2 тис. контрактів з адвокатами. Співп-
раця з системою БПД надає адвокатам можливість по-
стійно підвищувати кваліфікацію завдяки різним видам 
навчання, яке організовують центри з надання БВПД», 
– зазначив в. о. директора Координаційного центру з 

надання правової допомоги Олександр Баранов.
Виключними повноваженнями адвокатів, які співп-

рацюють з системою БПД, є захист осіб у кримі-
нальному процесі. Цьогорічні досягнення адвокатів у 
захисті клієнтів – це 136 випадків винесення виправ-
дувального вироку або скасування обвинувального 
вироку та закриття провадження судом апеляційної, 
касаційної інстанції. У 98 випадках провадження 
було закрито за відсутності складу злочину тощо. 
Понад 3,2 тис. клієнтів системи БПД були звільне-
ні від відбування покарання з випробуванням. А ще 
понад 7 тис. осіб завдяки допомозі адвокатів, які 
співпрацюють з системою БПД, отримали мінімальні 
строки покарання.

Також адвокати, які співпрацюють з системою 
БПД, представляють інтереси громадян у цивільних 
та адміністративних справах. У доробку адвокатів — 
чимало задоволених позовів про стягнення аліментів 
на утримання неповнолітніх дітей, зміну розміру алі-
ментів, усиновлення, встановлення фактів, що мають 
юридичне значення, стягнення моральної та матері-
альної шкоди, завданої злочином, оскарження стяг-
нення заборгованості за кредитом та багато інших 
справ.

«Адвокати співпрацюють з системою БПД з само-
го початку її створення. І це є почесною соціальною 
місією для багатьох представників адвокатського се-
редовища», – зазначив голова Наглядової ради Ко-
ординаційного центру з надання правової допомоги, 
керівник Секретаріату Національної асоціації адвока-
тів України Вадим Красник.

АДВОКАТИ ТА СИСТЕМА БПД: СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДЕЙ

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги    

6



Інколи трапляються випадки, 
коли один з батьків умисно ухиля-
ється від обов’язку щодо вихован-
ня та утримання своєї дитини, яка 
живе за кордоном, або ж відмов-
ляється сплачувати аліменти згід-
но з рішенням іноземного суду. 

«Зобов’язання щодо утри-
мання батьками своїх дітей до 
досягнення ними повноліття пе-
редбачено як національним, так 
і міжнародним законодавством. 

Цей обов’язок є незмінним для 
всіх батьків, незалежно від того, 
перебували вони в офіційному 
або «цивільному» шлюбі, прожи-
вають в одній країні чи в різних», 
– зазначила перша заступниця 
директора Координаційного цен-
тру з надання правової допомоги 
Оксана Василяка.

З листопада 2017 року до сис-
теми БПД через Міністерство юс-
тиції України надійшла 51 заява. 

З них 45 заяв про ви-
знання та виконання рі-
шення іноземного суду, 
та по три заяви щодо 
винесення рішення про 
стягнення аліментів та 
встановлення батьків-
ства, а також виконання 
рішення суду.

Більшість заяв на-
дійшла з Республіки 
Польща, Чеської та Лат-
війської Республік.

Найбільшу кількість заяв, які 
надійшли від іноземних громадян,  
відповідно до юрисдикції було 
скеровано до Хустського, Рівнен-
ського, Тернопільського та Львів-
ського місцевих центрів.

Для представництва інтересів 
громадян іноземних держав у суді 
та складення процесуальних до-
кументів було призначено 34 пра-
цівники місцевих центрів та ви-
дано 17 доручень адвокатам, які 
залучаються для надання БВПД.

Станом на 1 грудня цього року 
за результатами судового розгля-
ду 22 клопотання було задово-
лено, сім – залишено судом без 
розгляду та повернуто матеріали 
заявнику через відсутність до-
статніх доказів у матеріалах спра-
ви. У задоволенні трьох клопотань 
про визнання та виконання рішен-
ня іноземного суду було відмовле-
но, щодо 9 клопотань триває су-
довий розгляд.

13 грудня 2018 року була відкрита для широко-
го загалу українська правнича Вікіпедія — довідко-
во-інформаційна платформа правових консультацій 
«WikiLegalAid». За цей період матеріали платформи 
переглянули майже 6,5 млн разів.

Унікальність «WikiLegalAid» в тому, що вона орі-
єнтована на потреби звичайних людей. Там роз-
міщуються консультації на правові теми, які є акту-
альними для широкого загалу клієнтів системи БПД. 
Тепер найпопулярніші статті з «WikiLegalAid» можна 
знайти у застосунку «Безоплатна правова допомо-
га», а зараз іде робота над інтеграцією інформації 
з цієї платформи у застосунок «Твоє право». Наразі 
«WikiLegalAid» містить понад 1900 правових консуль-
тацій. Якщо минулого року користувачі переглянули 
сторінки «WikiLegalAid» 1,5 млн разів, то з початку 
цього року — майже 5 млн. Тобто кількість переглядів 
зросла більш ніж утричі.

Цього року найбільша кількість пошукових запитів 
надійшла з Києва — понад 820 тис., Дніпропетров-
ської області — близько 150 тис. та Львівщини — по-
над 143 тис.

ДВА РОКИ «WIKILEGALAID»: ПОНАД 1900 ПРАВОВИХ 
КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА МАЙЖЕ 6,5 МЛН ПЕРЕГЛЯДІВ
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Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги    

Для забезпечення високої якості надання пра-
вових послуг в системі безоплатної правової допо-
моги у 2018 році вперше серед державних установ 
створено комунікаційну платформу для профе-
сійного навчання та впровадження інноваційних 
практик у сфері права і доступу до правосуддя — 
мережу правових клубів PRAVOKATOR.

«Правові клуби PRAVOKATOR — це не просто 
хаб чи майданчик для проведення заходів. Це 
місце для налагодження діалогу між державною 
владою та громадянським суспільством, обміну 
досвідом, генерування та впровадження іннова-
ційних практик у сфері права й доступу до право-
суддя. Це місце об’єднує фахівців та експертів, які 
прагнуть підвищити рівень захисту прав людини 
в Україні, що дуже актуально для нашого суспіль-
ства», — зазначила заступниця міністра юстиції 
України Валерія Коломієць.

З початку діяльності правових клубів 
PRAVOKATOR понад 43,5 тис. осіб взяли участь у 
1323 заходах та активностях правових клубів по 
всій території України. Зокрема, у 2018-2019 роках 
відбулося 887 офлайн-заходів, які відвідали 
19 754 учасники, а протягом 2020-го — 436 заходів, 
у яких узяли участь 23 764 учасники. 

З березня 2020 року через пандемію коронаві-
русної інфекції COVID-19 та пов’язані з нею каран-
тинні обмеження, команда мережі PRAVOKATOR 
оперативно переформатувала свою роботу, опано-
вуючи нові можливості онлайн-навчання та комуні-
кації. Було проведено в очному режимі (офлайн) 
132 офлайн заходи, на яких були присутні майже 

МЕРЕЖІ ПРАВОВИХ КЛУБІВ PRAVOKATOR
СИСТЕМИ БПД – 2 РОКИ

2,7 тис. учасників, та 304 заходи в дистанційному режи-
мі, в яких узяли участь понад 21 тис. учасників.

З початку пандемії правові клуби випустили 31 аніма-
ційний ролик та відео з експертами, записали та розмі-
стили на ютуб-каналі 94 навчальних відео, а також 
29 відеотрансляцій інших комунікативних заходів. 

Під час онлайн-урочистостей з нагоди другої річниці 
правових клубів PRAVOKATOR команда презентувала 
свої результати у вигляді історії в форматі онлайн-курсу. 
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Завершився онлайн-фотоконкурс «Правова допо-
мога поруч», який Координаційний центр з надання 
правової допомоги проводив з 13 липня цього року. 
Темою конкурсних робіт стали захист прав людини, 
рівний доступ до правосуддя та правової інформації, 
посилення правових можливостей і правової спро-
можності населення, право на  безоплатну правову 
допомогу.

Переможцями у номінації «Подія у системі на-
дання безоплатної правової допомоги» стали: Дар’я 
Єроменко (конкурсна робота «Подолаємо злочин-
ність у місті разом з працівниками відділу пробації»), 
Дмитро Радушинський («Креативна команда. На 
одній хвилі з молоддю»), Тетяна Жалобна, («Робочі 
будні»). 

Переможці у номінації «Портрет клієнта чи праців-
ника» Тетяна Насідка (конкурсна робота «Правова 
допомога поруч»), Сергій Голосний («У краще май-

бутнє разом із безоплатною правовою допомогою»), 
Юлія Зацаринна («Портрет юристки Шосткинського 
місцевого центру Єлизавети Кричевцової»).

У номінації «Правова допомога очима дітей» пере-
могла Крістіна Куракіна з конкурсною роботою «За-
хищай права дітей – будуй щасливе майбутнє нашої 
держави».

Переможцями у номінації «Робота дистанційних та 
мобільних консультаційних пунктів доступу до безо-
платної правової допомоги» стали Марина Литовка 
(«Правова допомога поруч!») та Катерина Малаш 
(«Обізнаність громадян – запорука правової допомо-
ги поруч»). 

Переможці у номінації «Місце правових можливо-
стей» Володимир Карий, («Правова допомога для 
ВПО»), Олена Сокол («Співпраця з органами дер-
жавної влади») та Володимир Пліс (конкурсна робота 
«Доньки»).

ВИЗНАЧЕНІ ПЕРЕМОЖЦІ ОНЛАЙН-ФОТОКОНКУРСУ 
«ПРАВОВА ДОПОМОГА ПОРУЧ»
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НОВИНИ З РЕГІОНІВ
СИСТЕМА БПД ТА АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ ПРОВЕЛИ СЕМІНАР
ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПОЛТАВЩИНИ

У вересні цього року Координаційний центр з на-
дання правової допомоги та Асоціація міст України 
(АМУ) підписали меморандум про співпрацю. Серед 
напрямів співпраці – організація спільних правопро-
світницьких заходів, спрямованих на підвищення рів-
ня правової поінформованості громад.

Доброю традицією на Полтавщині стали кущові 
семінари на тему «Актуальні питання розвитку пра-
вової спроможності територіальних громад на Пол-
тавщині». Метою цих заходів є проведення конструк-
тивного діалогу та налагодження системної співпраці 
між Регіональним центром з надання БВПД, місцевими 
центрами, бюро та представниками органів виконавчої 
влади, територіальних громад щодо надання правової 
допомоги не лише конкретним громадянам, а й робота 
з посилення правової спроможності та правових мож-
ливостей територіальних громад. Через карантинні об-
меження 28 грудня такий семінар відбувся онлайн.

Під час заходу учасникам роз’яснили актуальні 
питання розвитку місцевого самоврядування, вибор-
чого, земельного законодавства, форми і методи за-
хисту прав громадян тощо.

Було акцентовано увагу на тому, що під час роз-
робки заходів, пов’язаних з правопросвітництвом, 
буде враховано соціальний та віковий склад терито-
ріальних громад, оскільки найменш захищені групи 
населення позбавлені доступу до «цифрових» меха-
нізмів та рішень, які зараз широко використовуються 
– сайти, мобільні додатки, соціальні мережі, тощо.

Пошук ефективних механізмів захисту прав меш-
канців територіальних громад – основний виклик, 
який ставить перед собою Асоціація міст України, в 
контексті співпраці з системою безоплатної правової 
допомоги.

«Система БПД представлена в усіх регіонах кра-
їни (крім тимчасово окупованих територій), в свою 
чергу, АМУ об’єднує більше 900 громад, на території 
яких проживає 85% населення України. Таким чином, 
будь-яке віднайдене ефективне рішення може бути за-
стосоване як серед інших членів АМУ, так і масштабо-
ване до національного рівня», – наголосив координатор 
проектів Асоціації міст України Олександр Лашко.

Робота з органами місцевого самоврядування 
розглядається фахівцями системи БПД  Полтавській 
області як неодмінна складова досягнення поставле-
них завдань. 

«Угодами про співпрацю охоплено 97% ОТГ та 
60% органів місцевого самоврядування. Налагоджен-
ня ефективного партнерства дозволяє  проводити 
системну та  дієву роботу щодо прийняття Програм 
правової освіти, що сприяє підвищенню правової 

обізнаності жителів області, а також розширення до-
ступу до правової допомоги в регіоні. На Полтавщині 
діяли 190 Програм правової освіти: є обласна, 3 місь-
ких, 41 в ОТГ, 22 районні та  123 селищних, сільських 
програм правової освіти населення», – додав Олек-
сандр Черчатий.

Щомісячний дайджест системи безоплатної правової допомоги    
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ДЕНЬ АДВОКАТУРИ — ПРО ПАРТНЕРСТВО АДВОКАТІВ ТА СИСТЕМИ БПД
Професіоналізм, оперативність у роботі, розу-

міння потреб кожного клієнта і вміння працювати з 
людьми в складних життєвих обставинах – усі ці яко-
сті властиві адвокатам, що співпрацюють з системою 
безоплатної правової допомоги.

З нагоди професійного свята регіональні центри 
Хмельниччини, Черкащини, Рівненщини, Сумщини, 
Івано-Франківщини, Закарпаття та інших регіонів 
України відзначили роботу адвокатів подяками та 
грамотами.

Ми дуже цінуємо нашу співпрацю з адвокатами, 
адже тільки разом ми можемо досягнути успіхів у за-
хисті прав людини та забезпечити рівний доступ до 
правосуддя», – говорить директорка Регіонального 
центру з надання БВПД у Херсонській області Мари-
на Єлисєєва.

Завдяки постійній комунікації, адвокати та фахівці 
системи БПД мають можливість обмінюватися досві-
дом, підвищувати кваліфікацію. Систематично прохо-
дять робочі зустрічі, наради, семінари, круглі столи. 

Так, у правовому клубі «PRAVOKATOR.Одеса» 
11-12 грудня пройшов тренінг «Кримінальний проце-
суальний кодекс України: застосування крізь призму 
європейських стандартів», організований Координа-

ційним центром з надання правової допомоги за під-
тримки офісу Ради Європи.

На заході 15 адвокатів покращували навички за-
стосування норм Кримінального процесуального ко-
дексу України з урахуванням європейської практики.  
Програма заходу складалась з міні-лекцій про засто-
сування Кримінального процесуального кодексу та 
Європейської конвенції з прав людини та відпрацю-
вання набутих знань у практичних вправах (акваріум, 
тестові завдання, відкриті дискусії). 

Тренінг «Кримінальний процесуальний кодекс 
України: застосування крізь призму європейських 
стандартів» для адвокатів відбувся й у Рівному 
10-11 грудня. У ньому взяли участь новопризначе-
ні адвокати, що співпрацюють з центрами БВПД. 
Навчання проходили за участі ГО «Україна без 
тортур» за підтримки офісу Ради Європи. 

Також адвокати 
активно долучаються 
до правопросвітницької
та комунікативної
діяльності
системи БПД.
Взаємна співпраця
надає широке коло
можливостей –
це і обмін досвідом,
проведення спільних
тематичних зустрічей
з актуальних питань,
і практичні поради від
адвокатів, які можуть
використовувати
фахівці центрів.


