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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

 

[1.1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД  

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» надає можливість 

отримувати своєчасну та якісну правову допомогу всім, хто цього потребує, 

роблячи її доступною.   

Для того, щоб громадяни вирішували свої проблеми у правовому полі 

спеціалісти Регіонального центру з надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги у місті Києві беруть участь у проведенні правопросвітницьких 

заходів для різних цільових груп.  

Загальнонаціональний карантин та пов`язані з ним обмежувальні заходи 

внесли свої корективи в роботу системи БПД. Тому правопросвітницькі заходи 

під час карантину проводились онлайн за допомогою комунікаційної 

платформи ZOOM та в режимі прямих ефірів на сторінках Facebook. 

 

Всеукраїнська газета для всієї 

родини «Порадниця», є давнім  та 

надійним партнером системи 

безоплатної правової допомоги 

міста Києва. І досить приємно, що 

перші номери видання у 2021 році, 

розпочаті саме з консультації 

Миколи Личика щодо земельних 

питань та спадщини. 

Під час консультування найпоширенішими питаннями читачів були: 

зміна цільового призначення земельних ділянок, безоплатне їх отримання та 

питання спадкування землі. 

Зважаючи погіршення епідеміологічної ситуації у столиці через стрімке 

поширення короновірусної інфекції, знову виникла потреба переходу 

підприємств та організацій на дистанційну форму роботи. Актуальними стали 

запитання щодо забезпечення трудових прав працівників під час дистанційної 

роботи та організації такої діяльності. Система безоплатної правової допомоги, 



як завжди, оперативно реагує на нові правові запити суспільства та допомагає 

розібратися в найменших нюансах назрілих питань. 

 Так, до Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у місті Києві 

звернулися фахівці та фахівчині 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «К» з проханням 

роз’яснити особливості 

дистанційної роботи, умов праці 

та оплати за таку роботу. Під час 

он-лайн зустрічі з представниками Товариства з обмеженою відповідальністю 

«К» спеціалісти Регіонального центру розповіли, якою саме має бути 

дистанційна робота та як роботодавцю встановити робочий час. 

Крім цього, працівники центру підтримують розвиток довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid».  

 

 [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги безоплатної правової 

допомоги  

Пріоритет системи БПД – якісні послуги. Для досягнення цієї мети 

проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед адвокатів щодо 

окремих положень Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному і цивільному процесах. Крім цього, здійснюється 

спостереження за наданням БВПД адвокатами та працівниками МЦ у суді, 

проводяться робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу 

практики, обговорення проблемних питань системи БПД.  

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав  

У місті Києві постійно проводиться роз’яснювальна робота для адвокатів-

медіаторів, представників правоохоронних органів та громадських організацій 

задля реалізації проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні злочині».  



Спеціалісти Регіонального центру з надання безоплатної правової 

допомоги постійно розширюють коло партнерів та залучають їх до 

правопросвітницьких заходів.  

Крім цього, на базі Регіонального центру проводиться стажування 

студенів з ВНЗ. 

 Академія адвокатури України та 

система безоплатної правової 

допомоги м.Києва є давніми 

партнерами. Так, в межах 

меморандуму про співпрацю вже 

не один рік студенти Академії 

мають змогу пройти навчальну 

практику в Регіональному центрі. 

Цьогоріч така практика була 

особливою, оскільки через карантинні обмеження вона проходила в 

дистанційному режимі. Однак це не стало на заваді для здобуття нових 

практичних знань для 49 студентів. 

Велика увага приділяється залученню волонтерів БПД  для поширення 

інформації про доступ до безоплатної правової допомоги. 

[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною та ефективною 

За звітній період було проведено наради з директорами київських 

місцевих центрів з надання БВПД, керівниками їх структурних підрозділів для 

визначення напрямів діяльності, інших актуальних питань. Крім цього, 

проведені моніторинги діяльності місцевих центрів, у тому числі аналіз їх 

роботи щодо застосування методичних рекомендацій щодо організації надання 

безоплатної правової допомоги та узагальнення основних статистичних 

показників. Проводилося також анкетування адвокатів з питань діяльності 

центрів для удосконалення організації надання БПД. 

 


