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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 I кварталі 2021 року проведено наступні заходи:

29.01.2021  головним

спеціалістом відділу

комунікацій  та

правопросвітництва

Регіонального  центру  з

надання безоплатної вторинної

правової допомоги у Київській

області  Іриною  Морозовою

опубліковано  відеоролик,  у  якому  висвітлено,  що  таке  безоплатна  правова

допомога,  які  види правових послуг вона включає та хто є  субєктами на її

отримання.



15.02.2021  Регіональним центром з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  у

Київській  області

опубліковано

консультацію  щодо

порядку  отримання

компенсації  у  випадку

травмування  на

неочищеному від снігу

тротуарі чи  доріжці. 

22.02.2021

Регіональним центром з

надання  безоплатної

вторинної правової допомоги

у  Київській  області

опубліковано  консультацію

щодо  діяльності

суїцидальних груп  у

соцмережах,  та

рекомендацій  батькам  щодо

запобігання впливу вказаних груп на дітей. 

26.02.2021  у черговому  радіоефірі  КП  БМР  «Телерадіоорганізація

«Місто»,  у  передачі  «Правова  абетка»,  Регіональним центром з  надання

безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області здійснено запис

одночасно двох актуальних тем. 

Розповіли про успішну судову справу адвокатів системи БВПД «Протидія

домашньому насильству» і «Що варто знати про отримання компенсації через

травмування під час ожеледі», саме на цій темі акцентували увагу. 

- роз`яснили слухачам хто повинен за це відповідати;



- які правила утримання 

жилих будинків та 

прибудинкових територій;- 

норми чищення і оброблення 

дорожніх покриттів 

піскосоляною сумішшю.

- які дії варто вчинити при отриманні травмування під час ожеледиці;

-куди звертатись про відшкодування матеріальної і моральної шкоди.

25.02.2021,  директором  Регіонального

центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги у Київській області Віктором Кіккасом та

його заступником Олександром Дегтярем проведено

правопросвітницький  захід  для  службових  осіб

Білоцерківської виправної колонії № 35. Зокрема,

здійснено  правове  інформування  про  механізми

надання безоплатної правової допомоги. Роз’яснено

порядок  звернення  до  Центрів  з  надання  БВПД

щодо захисту своїх прав і законних інтересів.

Також,  під  час  заходу  розповсюджено

інформаційні  матеріали,  зокрема  брошури  та

буклети стосовно діяльності системи надання безоплатної вторинної правової

допомоги.

16.03.2021  Регіональним центром з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  у  Київській  області  опубліковано  консультацію  щодо

впливу гаджетів на дітей. 

Сучасні  технології  міцно увійшли до нашого життя та,  якщо раніше

наявність  навіть  найпростішого  мобільного  телефону  була  розкішшю,  то



сьогодні ми, батьки, із радістю і захопленням купуємо і даруємо планшети,

телефони своїй дитині.

Смартфони, телефони, планшети – все це, звичайно, добре, адже вони

так  допомагають  нам  у  повсякденному  житті,  вони  замість  нас  рахують,

читають,  спілкуються  із  друзями.  Вони  допомагають  бути  завжди  в  курсі

останніх  новин  і  подій,  надають  можливість  швидко  знайти  необхідну

інформацію в Інтернеті.

Разом з тим, гаджети несуть екранну залежність,  яка  не виникає за один

день, вона оволодіває дитиною поступово, та викликає психологічні проблеми у

дітей, зокрема: 

1.  Дитина  не  здатна

зайняти  себе

самостійно.  Дитину

позбавляють

спілкування  з

гаджетами  –  в  якості

покарання  або  з

об’єктивних причин (сів акумулятор), – вона практично не здатна зайняти себе

самостійно. Нерідко реакцією на позбавлення гри стає істерика. 2.  Дитина

стає пасивна для споживання інформації.  Їй не потрібно самій щось шукати,

вибирати,  не потрібно приймати жодних рішень і  думати,  чим себе зайняти.

Вона просто натискає чарівну кнопку, і її розважають.

3.  З’являються  труднощі  в  спілкуванні.  Діти,  які  «дружать»  з  гаджетами,

складніше сходяться з іншими дітьми. І це також актуально для будь-якого віку.

Малюки вибирають перегляд мультфільмів, а не ігри з однолітками, школярі –

листування в соціальних мережах, а не футбол або спільну прогулянку.

26.03.2021  Регіональним центром з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  у  Київській  області  опубліковано  консультацію  щодо



погодження з мешканцями будинку терміну початку і завершення  ремонтних

та будівельних робіт в житлових будинках, квартирах.

Ремонт  квартири  -  звична  справа,  і  багато  хто  займається  ним  без

допомоги  фахівців  і  роблять  у  вільний  час.  Зазвичай  здійснюють  у  вечірні

години та у вихідні дні,  при цьому не думаючи, що створюваний шум може

перешкоджати  сусідам.  Але  крім  створення  дискомфорту  для  оточуючих,  ці

люди  порушують  Закон  України  «Про  Правило  благоустрою»,  тому  що

законодавством України чітко встановлено, коли можна робити ремонт.

Будівельні,  ремонтні  та  декоративні  роботи  в  будні  дні  дозволяється

проводити виключно з 08:00 має бути припинено рівно о 21:00. Якщо будь-які

гучні звуки будуть доноситися

з квартири пізніше цього часу,

сусіди  мають  право

поскаржитися  в  поліцію  на

власника  житла.Дуже  часто

роблять  ремонт  в  суботу,

неділю і на свята, оскільки не

потрібно  виходити  на  роботу.

Однак, у вихідні та святкові дні

закон забороняє проводити гучні роботи протягом цілої доби.



1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД.

16.03.2021 року директор Регіонального центру з

надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у

Київській  області  Віктор  Кіккас  разом  із  заступником

Олександрем  Дегтярем  провели  зустріч  з

новопризначеним  керівником  Білоцерківської  окружної

прокуратури Михайлом Римарем.

Під час зустрічі Віктор Кіккас розповів про

систему  безоплатної  вторинної  правової

допомоги,  роботу  Регіонального  та  місцевих

центрів  та  про  особливост  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги.

У ході зустрічі  домовилися про співпрацю,

розмістили плакати та роздали буклети про роботу Центрів з надання БВПД.

Окрім цього, домовилися про перенаправлення осіб, які потребуватимуть

правової допомоги до місцевого та Регіонального центрів з надання БВПД.

18.03.2021,  директор  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної

вторинної  правової  допомоги  у  Київській  області  Віктор  Кіккас  разом  із

заступником  Олександрем  Дегтярем  провели  зустріч  з  новопризначеним

керівником  Білоцерківської  спеціалізованої  прокуратури  у  військовій  та

оборонній сфері Євгенією Лубченко.

Під час зустрічі  говорили про особливості  організації  роботи з  надання

безоплатної правової допомоги, роботу Регіонального та місцевих центрів та

про особливості надання безоплатної вторинної правової допомоги.



У  ході  зустрічі  домовилися  про

співпрацю  та  взаємодію,  розмістили

плакати  та  поширили  буклети  про

роботу Центрів з надання БВПД.

Окрім  цього,  домовилися  про

перенаправлення осіб, які є суб`єкиами

отримання  БПД  та  потребують

правової  допомоги  до  місцевого  та

Регіонального  центрів  з  надання

БВПД.



1.3.  Люди  у  територіальних  громадах  мають  кращі  можливості

реалізації своїх прав.

26.02.2021   Регіональним  центром  з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  у  Київській  області  оголошено  набір  волонтерів  у  сфері

надання  безоплатної

правової допомоги.

Завдання

волонтерів:

- допомагати центру з

надання БВПД

забезпечувати доступ

людей до безоплатної правової допомоги;

- проводити правопросвітницьку роботу;

- організовувати надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги;

- допомагати з іншими завданнями для реалізації повноважень у сфері захисту 

прав людини.

04.03.2021 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової

допомоги  у  Київській  області  відвідали  студенти  2  курсу  юридичного

факультету  Білоцерківського  національного  аграрного  університету  аби

дізнатися та побачити на власні очі, як працює центр.

Під час зустрічі говорили про

функції  центру,  про

реалізацію  права  осіб  на

доступ  до  правосуддя,

відмінність  між  первинною

та  вторинною  правовою

допомогою,  про  те,  хто  має



право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Не  забули

вкотре нагадати студентам, що двері Центру відкриті для них завжди: тут вони

можуть пройти практику та побачити систему безоплатної правової допомоги у

дії. 

Це  дасть  можливість  майбутнім  правозахисникам  здобути  практичні

навички обраної професії, а можливо з часом і долучитись до роботи у команді

безоплатної правової допомоги.

Дякуємо майбутнім колегам за візит, бажаємо їм успіхів у навчанні та у

професії.



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 I кварталі 2021 року до Координаційного центру з надання правової

допомоги направлено 3 таких матеріали з успішними практиками адвокатів, а

саме:

-  адвокат  Пучек  Андрій  Олександрович,  клієнта  виправдано  у

кримінальному провадженні за  ч. 3 ст. 185 КК України;

-  адвокат Паламарчук Олександр Миколайович,  клієнта виправдано у

кримінальному провадженні за  ч. 3 ст. 187 КК України;

-  адвокат  Гончаренко  Сергій  Костянтинович, клієнта  виправдано  у

кримінальному провадженні за  ч.  2 ст.  162 КК України, апеляційну скаргу

прокурора залишено без задоволення.

У I кварталі 2021 року Центром здійснено необхідні заходи відповідно

до порядку взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги  та

його територіальних відділень на всіх стадіях бюджетного процесу та Порядку

оперативного планування та моніторингу діяльності.

Проведено 4 засідання Керівної ради з  питань: обговорення витягу з

річного  розпису  асигнувань  Державного  бюджету  України  на  2020  рік  та



витягу  з  помісячного  розпису  асигнувань  загального  фонду  Державного

бюджету  України  на  2021  рік,  розподілу  показників  зведених  кошторисів

Регіонального та місцевих центрів на 2020 рік відповідно до розрахунків та

обґрунтування  в  розмірі  кодів  економічної  класифікації  видатків,  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, (12.01), (16.01), (11.02), (10.03).



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами

За  оперативною  інформацією,  протягом  I кварталу  2021  року

Регіональним центром з надання БВПД у Київській області видано 1163

доручення адвокатам для надання БВПД, у тому числі: 

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

та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання

під вартою; 
  636 – для здійснення захисту за призначенням; 
  82  –  для  участі  у  проведенні  окремих  процесуальних  дій  у

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

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

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

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

або обмеження волі. 

Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал    

29%

54%

1%

7%
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5%
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Тримання під вартою Адміністративний арешт

Захист за призначенням Адміністративне затримання

Окрема процесуальна дія ст. 537 КПК
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характеру

Екстрадиція

Позбавлення або обмеження 
волі



З  метою  підвищення  якості  надання  БВПД  Регіональним центром
упродовж кварталу:

 здійснено  моніторинг  якості  роботи  адвокатів  у  18  судових
засіданнях  у  кримінальних  провадженнях  та  в  3  цивільних
провадженнях;

 проведено  5 бесід з клієнтами;
 проведено 15 анонімних анкетувань адвокатів;
 проведено 5 анкетувань клієнтів;
 проведено  42  перевірки  достовірності  наданої  адвокатами

інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД.


	1.4. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною.

