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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 ІІI кварталі 2021 року проведено наступні заходи:

06.07.2021  спеціалістка відділу  правопросвітництва  Регіонального

центру  з  надання  БВПД  у  Київській  області  Ірина  Морозова,  спільно  з

головним  спеціалістом  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги  Анатолієм  Матросічем,  провели

захід  у  Білоцерківському  учбово-виробничому  підприємстві  Українського

товариства сліпих (УТОС).

Працівники системи БПД розповіли людям з інвалідністю про порядок

розірвання  шлюбу  у  позасудовому  порядку  та  судовому  порядку,  перелік

необхідних  документів  для  розірвання  шлюбу,  розмір  вартості  розірвання

шлюбу та інше.



Після заходу працівниця підприємства запитала про підстави зняття з

квартирного обліку дітей,  які  досягли повноліття  та  отримала консультацію

юриста. 

Такими підставами є ситуації, коли:

-  відбулося  поліпшення  житлових  умов,  внаслідок  якого  відпали

підстави для надання іншого жилого приміщення;

-  громадянин  виїхав  на  постійне  місце  проживання  до  іншого

населеного пункту;

-  були  припинені  трудові

відносини  з  підприємством,

установою,  організацією  особи,

яка перебуває на обліку за місцем

роботи,  крім  випадків,

передбачених  законодавством;-

громадянина  засудили  до  позбавлення  волі  на  строк  понад  шість  місяців,

заслання або вислання;

- у разі  подання відомостей, що не відповідають дійсності,  які стали

підставою для  взяття  на  облік,  або  неправомірних дій  службових осіб  при

вирішенні питання про взяття на облік.

03.08.2021  головним

спеціалістом відділу комунікацій та

правопросвітництва  Регіонального

центру  з  надання  безоплатної

вторинної  правової  допомоги  у

Київській  області  Антоніною

Господаренко  опубліковано

відеоролик,  щодо  питань  захисту

прав,  свобод та законних інтересів  національних меншин взагалі  та  ромської

національної меншини зокрема, її інтеграції в суспільне соціальне життя. 



06.08.2021  Регіональним

центром з  надання  безоплатної

вторинної  правової  допомоги  у

Київській  області  опубліковано

консультацію  щодо  порядку

отримання  податкової  знижки  на

навчання. 

12.08.2021  головним  спеціалістом  відділу  комунікацій  та

правопросвітництва  Регіонального

центру  з  надання  безоплатної

вторинної  правової  допомоги  у

Київській  області  Антоніною

Господаренко  опубліковано

відеоролик,  щодо  питань  легального

працевлаштування молоді в Україні.

16.08.2021  відбувся  правопросвітницький  захід  в  Білоцерківському

міськрайонному  центрі  зайнятості  на  тему  «Нелегальне  працевлаштування:

ризики», де присутніми були особи, які перебувають у пошуку роботи.

Головний спеціаліст  відділу  правопросвітництва  та  надання  правової

допомоги  Білоцерківського місцевого центру Анатолій Мартосіч пояснив, що

кожен  працівник,  який  влаштовується  на  роботу  повинен  пам'ятати,  що

отримання  заробітної  плати  «в  конверті»  позбавляє  його  в  майбутньому

соціального  захисту  у  разі  безробіття,  нещасного  випадку  на  виробництві,

захисту  від  незаконного  звільнення,  права  на  відпустки.  Для  забезпечення

свого  майбутнього  найманий  працівник  повинен  вимагати  від  роботодавця

легального  оформлення  трудових  відносин  шляхом  укладення  трудового

договору.



Працівниця Регіонального

центру  з  надання  БВПД у  Київській

області  Антоніною  Господаренко

розповіла,  що  легальне

працевлаштування є запорукою:

- гарантованої відпустки;

- оплатою лікарняних;

- пенсійного забезпечення;

- допомоги по безробіттю;

-  обов’язкової  виплати  заробітної  плати,  яка  гарантується  Кодексом

законів про працю України та ЗУ "Про оплату праці".

31.08.2021,  директор  Регіонального  центру  Віктор  Кіккас  та  його

заступник  Олександр  Дегтяр  провели  чергові  правопросвітницькі  заходи  у

вищезазначених місцях несвободи.

Віктор  Кіккас  розповів  засудженим  як  працює  безоплатна  вторинна

правова допомога та роз`яснив порядок її отримати.

Також звернув увагу засуджених на питання:

-  порядок  отримання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги

засудженими;

-  призначення  адвоката;-

розгляд  звернення  про

призначення адвоката.

Окрім  цього,

Регіональний  центр  з  надання

безоплатної вторинної правової допомоги у Київської області, діючи в рамках

Меморандуму  про  співпрацю  між  Департаментом  з  питань  виконання



кримінальних  покарань  та  Координаційним  центром  з  надання  правової

допомоги від 17.08.2021, домовився з державними установами «Кагарлицька

виправна колонія (№115)» та «Бориспільська виправна колонія (№119)» .

14.09.2021,  у

Білоцерківському

національному аграрному

університеті, за  участі

волонтерів системи з надання

безоплатної  правової

допомоги  проведено

правопросвітницький захід на тему: «Булінг».

Захід  проводила  студентка  III  курсу  Білоцерківського  національного

аграрного  університету  Ольга  Кущенко,  яка  є  волонтером  Регіонального

центру.Студенти обговорювали основні загрози які становить булінг, хто і яку

відповідальність  буде  за  нього  нести.  Розбирали  різницю  між  булінгом  і

звичайним конфліктом. 

Також, учасники заходу обговорили права і обов`язки студента.

15.09.2021,  в  ефірі  КП  БМР  ТРО  «МІСТО»,  головний  спеціаліст

відділу  комунікацій  та

правопросвітництва

Регіонального  центру  з

надання безоплатної вторинної

правової допомоги у Київській

області Антоніна Господаренко

розповіла  про  права  та

обов’язки має особа при проведенні профілактичних щеплень.



1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД.

19.07.2021,  у

Регіональному  центрі  з

надання безоплатної вторинної

правової допомоги у Київській

області пройшов черговий етап

відбору  адвокатів,  які

залучаються  для  надання

безоплатної  вторинної

правової допомоги.

До  складу  комісії  з

відбору  адвокатів  залучались:

директор Регіонального центру

з  надання  безоплатної

вторинної  правової  допомоги  у  Київській  області  Віктор  Кіккас;  начальник

відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її

надавачів  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги  у  Київській  області  Ольга  Кукса;  заступник  начальника

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Києві

(м.  Київ)  Дмитро  Струць;  голова  Білоцерківського  міськрайонного  суду

Київської області Юрій Буцмак; директор Білоцерківського місцевого центру з

надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксана Сірик; адвокат, член

Кваліфікаційної палати КДКА Київської області Олег Діденко; адвокат, голова

дисциплінарної  палати  КДКА  Київської  області  Євген  Степанов.До  участі

допущено 27 адвокатів,  які  пройшли дистанційний курс «Вступ до системи

надання  безоплатної  правової  допомоги»,  де  ознайомились  з  відповідними

матеріалами  та  складали  тестові  завдання,  що  оцінюються

автоматично.Членами комісії були поставлені питання: яка мотивація роботи в

системи БВПД, як адвоката;  в  яких галузях права  практикуєте;  які  успішні

практики маєте; які є судові рішення, вироки за результатами роботи. Також



брали до уваги успішні практики надані адвокатами.

Адвокатів оцінювали за критеріями мотивації до надання безоплатної

правової допомоги, комунікабельності, врівноваженості, професійних навичок.

За результатами конкурсу будуть внесені відповідні записи до Реєстру

адвокатів,  які  надають  безоплатну  вторинну  правову  допомогу  в  Київській

області.

14-15.09.2021, у правовому клубі «PRAVOKATOR», у м. Києві відбувся

форум «Оцінювання якості безоплатної правової допомоги», участь у роботі

якого  взяли,  зокрема;  заступник  директора  Регіонального  центру  з  надання

безоплатної  вторинної  правової  допомоги  у  Київської  області  Олександр

Дегтяр,  начальник  відділу  забезпечення  якості  правової  допомоги  та

підвищення кваліфікації її надавачів Ольга Кукса та директор Білоцерківського

місцевого центру з надання вторинної правової допомоги Оксана Сірик. 

Під  час  форуму  директор

Білоцерківського місцевого центру з

надання  БВПД  Оксана  Сірик

поділилась  досвідом  роботи  з

надання  безоплатної  правової

допомоги  та,  зокрема,  висвітлила

наступні питання:1. Якісна «первинка» - що це? Якісна «вторинка» - що це?

2. Яка мета роботи Комісії з експертного правничого оцінювання? 

3. Які існують проблеми з визначенням якісно/неякісно надана БППД

та БВПД?



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.

02.08.2021 у Броварській окружній прокуратурі пройшов круглий стіл на

тему:  «Реалізація  програми  відновлення  для  неповнолітніх,  що  є

підозрюваними  у  вчиненні  кримінального  правопорушення»,  до  якого  за

допомогою засобів відеозв’язку долучилися директор Регіонального центру з

надання  БВПД  у  Київській  області  Віктор  Кіккас,  заступник  директора

Олександр  Дегтяр  та  начальник  відділу  організації  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги Дарія Журбенко.
На  засіданні  обговорювалися  наступні  проблемні  питання,  що

виникають під час реалізації Програми
- реалізація проекту в Броварському районі;
- взаємодія та ефективні комунікації;
- можливості подальшої реалізації Програми в регіоні.

Олександр  Дегтяр  та

Дарія Журбенко роз’яснили:-

як сприяти розвитку почуття

відповідальності  у

неповнолітнього

правопорушника;
-  як  створити

можливості  діалогу  між

потерпілим  і

правопорушником;
- як врахувати інтереси обох сторін конфлікту;
-  про  механізм  реалізації  Програми  крізь  призму  співпраці  з

прокуратурою.

18.08.2021,  під  час  вуличного  інформування  на  території  Узинського

центрального парку культури та відпочинку фахівчиня Регіональнного центру з



надання БВПД Антоніна Господаренко роз᾿яснила питання розвитку соціальної

стабільності і захищеності молоді, що полягає у:

-  своєчасному

фінансуванні державних програм

зайнятості;-  розробці  системи

заохочень  і  пільг  регіонам  з

низьким рівнем безробіття серед

молоді;
- корегуванні політики в області працевлаштування;
- перегляді та доопрацюванні законодавчої бази.
Також,  на  зустрічі  піднято  питання  про  вік,  з  якого  можна  офіційно

оформити  трудові  правовідносини,  на  яке  працівницею  системи  безоплатної

правової допомоги надана обґрунтована відповідь.

29.09.2021  директор  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги у Київській області Віктор Кіккас прийняв участь

у роботі Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації.
Обговорено  питання  створення  сприятливих  умов  для  розвитку  в

суспільстві  громадської

ініціативи  та

самоорганізації,

формування  та  діяльності

інститутів  громадянського

суспільства,  налагодження

партнерської взаємодії між

ними  та  органами

державної влади, органами

місцевого  самоврядування

є  метою  сприяння

розвитку  громадянського

суспільства в області.
Також Віктор Кіккас розповів:



- про систему безоплатної правовї допомоги;
- істрію її становлення та розвитку;
- проблемні питання роботи системи;
- порядок взаємодії з громадськими організаціями та інше.
Основною соціальною місією системи безоплатної правової допомоги є

забезпечення  рівного  доступу  до  правосуддя  та  сталого  розвитку

територіальних  громад  через  задоволення  правових  потреб  населення  цих

громад, посилення правової спроможності представників соціально вразливих

груп, територіальних громад та спільнот, підвищення рівня правової свідомості

громадян та створення нових можливостей для вирішення правових проблем,

що  виникають  у  повсякденному  житті  та  потребують  професійної  правової

допомоги.
Задля  досягнення  вказаної  мети  передбачається  спільна  робота,  що

зможе  згуртувати  усіх  суб’єктів  правовідносин  і  сформувати  орієнтир  для

сталого розвитку громадянського суспільства як основи Української держави,

адже завдання громадянського суспільства - налагодження та впорядковування

стосунків  між  людьми,  між  людьми  і  владою,  стимулювання  держави  до

розвитку, захищаючи демократичні цінності, права людини і справедливість.



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 ІІI кварталі 2021 року до Координаційного центру з надання правової

допомоги направлено 3 таких матеріали з успішними практиками адвокатів, а

саме:

-  адвокат  Гончаренко  Сергій  Костянтинович,  клієнта  виправдано  у

кримінальному провадженні за  ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 153, ч. 3 ст. 15

ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 125 КК України;

-  адвокат  Титаренко  Дмитро  Миколайович,  клієнта  виправдано  у

кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК та ч. 1 ст. 366 КК України;

-  адвокат  Працюк  Володимир  Леонідович, клієнта  виправдано  у

кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч.ч. 3, 4 ст. 267-1 КК України.

У IІІ 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  бюджетними  програмами  3603020,



3603030 з метою раціонального використання бюджетних коштів та уникнення

кредиторської  заборгованості,  зміни  до  штатних  розписів  Регіонального

центру  з  надання  БВПД  у  Київській  області  та  місцевих  центрів,  (07.07),

(12.07), (18.08), (10.09), (20.09), (24.09).



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами

За  оперативною  інформацією,  протягом  ІIІ кварталу  2021  року

Регіональним центром з надання БВПД у Київській області видано 1240

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі: 

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

та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання

під вартою; 
  625 – для здійснення захисту за призначенням; 
  139  –  для  участі  у  проведенні  окремих процесуальних дій  у

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

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

відповідно до статті 537 КПК;
  44 – 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%
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Окрема процесуальна дія ст. 537 КПК
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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 3 бесіди з клієнтами;
 проведено 20 анонімних анкетувань адвокатів;
 проведено 3 анкетування клієнтів;
 проведено  178  перевірок  достовірності  наданої  адвокатами

інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД.
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