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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 ІI кварталі 2021 року проведено наступні заходи:

05.04.2021,  директор  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної

вторинної  правової

допомоги  у  Київській

області  Віктор  Кіккас

здійснив  виступ  на

парламентському

телеканалі  “Рада”,  під

час  якого  розповів  про

діяльність  системи

безоплатної  правової

допомоги,  звернув  увагу  на  актуальні  питання  сьогодення,  зокрема  щодо



фінансування системи безоплатної вторинної правової допомоги, перспектив та

напрямів її розвитку, реформування правоохоронної системи України.

07.04.2021  Регіональним центром з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  у  Київській  області  опубліковано  консультацію  щодо

Програми  відновлення  для

неповнолітніх, яка надає можливість

дітям,  які  допустилися  помилки  у

житті,  не  розлучатися  зі  своїми

батьками, рідними та близькими, та

не потрапляти під негативний вплив

осіб,  які  відбувають  покарання  в  місцях  позбавлення  волі,  а  продовжувати

навчання у навчальних закладах.

14.04.2021 Регіональним центром з

надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги  у  Київській  області

опубліковано  консультацію  щодо  дій  у

випадку  незаконного  позбавлення

комунальних послуг.

26.04.2021  головним

спеціалістом  відділу  комунікацій  та

правопросвітництва  Регіонального

центру з надання безоплатної вторинної

правової  допомоги  у  Київській  області

Іриною  Морозовою  опубліковано

відеоролик, щодо Програми відновлення

для неповнолітніх.

05.05.2021  Регіональним центром з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  у  Київській  області  опубліковано  консультацію  щодо



особливостей

отримання

відпустки з догляду

за  дитиною

чоловіками. 

20.05.2021  у  дитячих  садочках,  школах,  вищих  навчальних  закладах

відзначав

ся  «Всесвітній  день  вишиванки».З

приводу цього, Регіональним центром з надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у

Київській області,  за  участі  волонтерів  системи

БВПД,  здійснено  захід  у  Білоцерківській

загальноосвітній школі I-III ступенів № 3 ім. Т. Г.

Шевченка. Захід проводили головний спеціаліст

відділу правопросвітництва Регіонального центру Морозова Ірина та студентка

II  курсу  Білоцерківського  національного  аграрного  університету  Кущенко

Ольга, яка є волонтером Регіонального центру.

Учням  представлена  цікава  презентація,  з  розповіддю  про  історію

нашого національного одягу. 

26.05.2021 Регіональним центром

з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  у  Київській  області



опубліковано консультацію щодо адміністративного затримання, яке є одним з

обмежувальних  заходів  адміністративного  примусу,  що  застосовується

всупереч  волі  та  бажанню  порушника  і  полягає  у  тимчасовому  обмеженні

свободи пересування і місцезнаходження.

31.05.2021,  з  нагоди  Міжнародного  дня  захисту  дітей  Регіональним

центром  з  наданням  вторинної  правової  допомоги  у  Київській  області,  за

участі волонтерів системи БВПД було проведено захід на тему: «Захист прав

дітей в Україні», у Білоцерківській загальноосвітній школі I-III ступенів № 17.

Захід  проводили

спеціаліст  відділу

правопросвітництва

Регіонального  центру  Морозова

Ірина  та  студенти  II  курсу

Білоцерківського  національного

аграрного  університету

Андрущенко  Макар,  Козубенко

Яна, Плахотнюк Анастасія, які є

волонтерами  Регіонального

центру.Учням  представлена

цікава лекція, з розповіддю про права дитини:

 право на життя;
 право на освіту;
 права дитини в школі;
 права дітей на висловлювання думки;
 право на захист жорсткого поводження.

Діти залюбки :
 відповідали на запитання;
 брали участь у іграх;
 малювали свої маленькі долоньки;
 співали пісні.

Наприкінці заходу діти отримали паспорти прав дитини, канцелярське 



приладдя.

Регіональний центр з БВПД у Київській області проводить регулярну

правопросвітницьку роботу з засудженими. У червні проведено два виїзди та

одне скайп-консультування осіб, які відбувають покарання в місцях несвободи.

Директор Регіональ

ного центру Віктор Кіккас, заступник директора Олександр Дегтяр та

начальник  відділу  організації

надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  Дарією

Журбенко,  було  проведено

правопросвітницькі  заходи  у

державній установі «Кагарлицька

виправна  колонія  (№115)»  і

«Бориспільська  виправна  колонія  (№  119)»  та  скайп  –  консультацію  у

«Білоцерківська  виправна  колонія  (№  35)».«  Під  час  консультування  наші

працівники роз`яснюють засудженим, як подати клопотання про застосування

амністії»  –  говорить  начальник  відділу  організації  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги Регіонального центру у Київської області Дарія

Журбенко.Також засудженим надані правові консультації із таких питань:

 процедура подачі касаційної скарги на вирок суду;

 порядок умовно-дострокового звільнення;

 підготовка та подача позову по договору позики;

 застосування «закону Савченко»;

 порядок здійснення захисту у Касаційному кримінальному суді та ін.



1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД.

16.04.2021  директором  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у Київській область Віктором Кіккасом, разом з

начальником  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та  підвищення

кваліфікації  її  надавачів  Ольгою  Куксою  здійснено  робочу  поїздку  в  місто

Вишневе, з метою 

моніторингу  діяльності  відділів:«Бородянське  бюро  правової

допомоги»,  «Іванківське  бюро

правової  допомоги»,

«Макарівське  бюро  правової

допомоги»,  «Фастівське  бюро

правової  допомоги»

Вишневського місцевого центру

з надання безоплатної вторинної

правової  допомоги.Під  час

моніторингу  вивчені  питання

стану та якості надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги

вказаними суб'єктами надання БПД, проведення правопросвітницької роботи,

якості роботи з клієнтами в частині доступу до безоплатної правової допомоги,

здійснення  представництва  у  судах,  інших  державних  органах,  органах

місцевого  самоврядування,  перед  іншими  особами,  надання  доступу  до

електронних  сервісів  Мін'юсту,  взаємодії  з  іншими  суб'єктами  надання

безоплатної  первинної  правової  допомоги,  стану  матеріально-технічного

забезпечення  центру/бюро,  управління  персоналом  місцевого  центру.За

результатами  моніторингу  визначено  рівень  надання  послуг  місцевими

центрами  та  бюро,  у  яких  проводився  моніторинг,  та  надано  рекомендації

щодо  удосконалення  окремих  напрямків  роботи.  Також,  під  час  планового



виїзного  спостереження  було  визначено  та  узагальнено  позитивний  досвід

роботи  з  деяких  напрямів,  який  буде  поширено  та  рекомендовано  для

використання в роботі іншим місцевим центрам та бюро правової допомоги

Київщини.

21.04.2021,  директор  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної

вторинної  правової  допомоги  у  Київській  області  Віктор  Кіккас,  його

заступник Олександр Дегтяр, а також начальник відділу забезпечення якості

правової  допомоги  та  підвищення  кваліфікації  її  надавачів  Ольга  Кукса

прийняли  участь  у  нараді  з  суддями  та  головою  Білоцерківського

міськрайонного суду Київської області – Буцмаком Юрієм Євгеновичом.

Темою

обговорення  стали

проблемні  питання

повсякденної

діяльності  при

забезпеченні суддями, а

також  адвокатами

системи  БВПД  права

на  захист  осіб,  кримінальні  провадження  стосовно  яких  розглядаються

Білоцерківським  міськрайонним  судом.Нарада  пройшла  конструктивно,  в

атмосфері взаєморозуміння, у її ході визначено ряд заходів щодо покращення

співпраці між Регіональним центром надання безоплатної вторинної правової

допомоги та Білоцерківським міськрайонним судом.



1.3.  Люди  у  територіальних  громадах  мають  кращі  можливості

реалізації своїх прав.

08.04.2021, відбулася зустріч директора Регіонального центру з надання

БВПД  в  Київській  області

Кіккаса В.Е. і його заступника

Дегтяра  О.В.  з

представниками

Білоцерківської  міської

громадської  організації

«Правова  Єдність»  Ольгою

Настіною та Інною Малишко.

Між  організаціями

склалася  багаторічна  налагоджена  взаємодія  у  сфері  надання  безоплатної

вторинної  правової  допомоги.  Під  час  зустрічі  було  оформлено  партнерські

стосунки шляхом підписання Меморандуму про співпрацю.



12.05.2021,  в

Регіональному  центрі  з

надання  БВПД  у  Київській

області, відбулася співбесіда

з  волонтерами,  за

результатами якої підписано

договір про співпрацю, та 5

кандидатів  отримали

посвідчення  волонтера

БВПД. Усі вони попередньо заповнили анкети, пройшли онлайн-курс «Основи

волонтерської  діяльності»,  за  результатами  якого  отримали  відповідні

сертифікати. 

Приємно, що до волонтерської діяльності БВПД долучається молодь, яка

хоче  навчатися,  допомогти  людям,  бути  проінформованими  про  діяльність

центрів та бюро правової допомоги щодо вирішення проблемних питань. 

28.05.2021,  у  Регіональному  центрі  з  надання  безоплатної  вторинної

правової  допомоги  у  Київській  області  відбувся  круглий  стіл  щодо  питань

реалізації  проєкту:  «Програма  відновлення  для  неповнолітніх,  які  є

підозрюваними  у  вчиненні  кримінального  правопорушення»,  що

впроваджується  Міністерством  юстиції  України  та  Офісом  Генерального

прокурора України на базі системи надання безоплатної правової допомоги за

підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.У заході

взяли участь:

 директор

Регіонального

центру  з  надання

безоплатної

вторинної  правової

допомоги  Віктор



Кіккас;

 заступник  директора  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги Олександр Дегтяр;

 директор  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги Оксана Сірик;

 прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Наталія Хахлюк;

 заступник  начальника  відділу  розслідування  злочинів

загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській

області Руслан Стаднюк;

 старший  слідчій  відділу  загальнокримінальної  спрямованості

Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області Майя Копилова;

 адвокат- медіатор Янна Речицька;

 психолог Ольга Сіхневич;

 представник громадської організації «Київський регіональний центр

медіації та правового посередництва» Ірина Єфремова;

 представник Київського обласного центру соціальних служб для сім`ї,

дітей та молоді Вікторія Руденко; 

 старший  інспектор  Білоцерківського  міськрайонного  відділу  філії

державної  установи  «Центр  пробації»  у  м.  Київ  та  Київській  області  Таісія

Антонюк;

 заступник  голови  громадської  організації  «Правова  єдність»  Інна

Малишко;

Під  час  круглого  столу,  в  ході  активної  дискусії  обговорені  наступні

питання:

 види покарань, які застосовуються до неповнолітніх;

 кримінальна відповідальність неповнолітніх;

 адміністративна відповідальність до неповнолітніх;

 пробаційні програми для неповнолітніх;

 як зацікавити дитину в медіаціїї;

 правопросвітницькі заходи у ВНЗ, школах.



Учасники  круглого  столу  напрацювали  подальші  спільні  кроки  для

успішної реалізації проєкту на Київщині.

17.06.2021 Регіональний центр з надання БВПД у Київській області та

ГО  «Київський  регіональний  центр  медіації  та  правового  посередництва»

підписали меморандум про співпрацю.

Цього дня  відбулася зустріч директора Регіонального центру з надання

БВПД  у  Київській  області  Віктора  Кіккаса  та  представниці  ГО  «Київський

регіональний центр медіації та правового посередництва» Ірини Єфремової, у

ході якої сторони підписали меморандум про співпрацю.

ГО  «Київський  регіональний  центр  медіації  та  правового

посередництва»  займається  урегулюванням  конфліктів,  пошуком

альтернативних  способів  вирішення  конфліктів  (спорів),  питаннями

нормативного регулювання медіації тощо. 

Разом сторони меморандуму працюватимуть над:

 підвищенням  якості  та

ефективності  надання безоплатної

правової  допомоги  населенню

міста та області;

 поширенням  інформації

серед  населення  про  інститут

медіації;

 реалізацією правопросвітницьких програм, навчальних курсів, інших

заходів тощо. 

« Впевнена, що це початок тривалої роботи, яка буде сприяти розвитку

інституту медіації не лише в Київській області, а і в Україні в цілому» зазначила

Ірина Єфремова.

Сторони  будуть  докладати  всіх  можливих  зусиль  для  подальшого

розвитку взаємовигідного співробітництва та забезпечення залучення до нього

широкого кола учасників на регіональному і місцевих рівнях.





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 ІI 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. 1 ст. 185 КК України;

-  адвокат  Ткаченко  Сергій  Олександрович,  клієнта  виправдано  у

кримінальному провадженні за  ч. 2 ст. 194 КК України;

-  адвокат  Поліщук  Роман  Анатолійович, визнано  право  клієнта  на

земельну  частку  (пай)  в  пайовому  фонді  КСП  в  розмірі  3,21  умовних

кадастрових гектара землі із земель резерву та запасу сільської ради.

У IІ 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:  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, (05.04), (24.05), (17.06), (29.06).

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності



Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами

За  оперативною  інформацією,  протягом  IІ кварталу  2021  року

Регіональним центром з надання БВПД у Київській області видано 1314

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі: 

  8 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

  0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 

  366  –  особам,  затриманим  за  підозрою  у  вчиненні  злочину

та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання

під вартою; 

  735 – для здійснення захисту за призначенням; 

  74  –  для  участі  у  проведенні  окремих  процесуальних  дій  у

кримінальних провадженнях; 

  76  –  у  процедурах  з  продовження,  зміни  або  припинення

застосування примусових заходів медичного характеру; 

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

  15 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків

відповідно до статті 537 КПК;

  35 – 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  18  судових
засіданнях  у  кримінальних  провадженнях  та  в  6  цивільних
провадженнях;

 проведено  8 бесід з клієнтами;
 проведено 39 анонімних анкетувань адвокатів;
 проведено 0 анкетувань клієнтів;
 проведено  84  перевірки  достовірності  наданої  адвокатами

інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД.
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