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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 VI кварталі 2021 року проведено наступні заходи:

13.10.2021  головним  спеціалістом  відділу  комунікацій  та

правопросвітництва  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної

правової допомоги у Київській області Антоніною Господаренко опубліковано

консультацію  щодо  соціальних  гарантій  осіб,  які  перебувають  на  військовій

службі.  Зокрема,  зазначено,  що  військовослужбовці  користуються  усіма

правами і  свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і  свобод,

закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням певних

особливостей.

У  зв’язку  з  особливим  характером  військової  служби,  яка  пов’язана  із



захистом  Вітчизни,  військовослужбовцям  надаються  пільги,  гарантії  та

компенсації у процесі трудової діяльності, що регулюються Кодексом законів

про  працю  України,  Законом  України  «Про  соціальний  і  правовий  захист

військовослужбовців  та  членів  їх  сімей»  та  Законом  України  «Про  статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

23.10.2021 головним спеціалістом відділу комунікацій та правопросвітни-

цтва Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-

ги у Київській області Антоніною Господаренко опубліковано консультацію

щодо правового статусу особи з інвалідністю, який характеризується тим, що

як громадянин особа володіє всією повнотою конституційних прав, свобод і

обов'язків,  тобто володіє  загальним правовим статусом;  з  іншого боку,  як

особа, яка мас певні вади здоров'я, вона наділена додатковими правами та

пільгами, або на неї покладені додаткові обмеженнями, тобто є володарем

спеціального правового статусу.

Для осіб з інвалідністю передбачається регулярне санаторно-курортне ліку-

вання,  протезування,  забезпечення  спецавтомобілями,  безплатні  або  за

пільговими  цінами ліки,  а  також чимало  пільг  щодо  побутового,  торгового,

медичного, транспортного обслуговування, працевлаштування.



Питання  щодо  дотримання  нашою  державою  міжнародних  стандартів

забезпечення та захисту прав і свобод людей з інвалідністю, їх повної інте-

грації в суспільство, є пріоритетним.

Наразі сформована цілеспрямована політика і практика у сфері подолання

проблем  людей  з  інвалідністю.  Дотримання  принципів,  закладених  у

Конвенції, сприяло набуттю і поширенню успішного досвіду щодо забезпе-

чення рівних можливостей для людей з інвалідністю як громадян держави.

Останні здобули можливість висловлювати свої почуття щодо неповноцін-

ності і несправедливості соціального становища мовою правозахисних норм.

А громадські неурядові організації, які займаються проблемами захисту прав

людини, більше приділяють уваги цій проблемі та активніше виступають в

ролі правозахисників.

28.10.2021 головним спеціалістом відділу комунікацій та правопросвітни-

цтва Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-

ги у Київській області Антоніною Господаренко опубліковано консультацію

щодо прийнятих 14 травня 2021 року Кабінетом Міністрів України змін до



Порядку призначення житлових субсидій та уточненнями в умовах призначе-

ння житлової субсидії від 19 травня поточного року змінено умови отриман-

ня субсидії з травня 2021 року. Змінами підвищено адресність надання жи-

тлової субсидії, що дає змогу звертатись за її отриманням громадянам, які

найбільше цього потребують, та передбачено:

автоматичне призначення субсидій сім’ям, які отримували житлову субсидію

в  опалювальному  сезоні  2020-2021  років  на  наступний  термін  (крім  деяких

категорій домогосподарств);

житлова  субсидія  буде  надаватися  громадянам  виключно  в  грошовій  готі-

вковій формі;

змінено підхід до майнового стану родини.

У призначенні субсидії буде відмовлено:

за наявності двох транспортних засобів до 15 років або одного до 5 років;

двох житлових приміщень  (крім житла,  яке належить на правах спільної

сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості, на тим-

часово окупованій території, або житла не придатного для проживання);

депозитів, що перевищують 100000 тис. грн. ;

при здійсненні витрат, платежів, купівлі, оплати робіт, що перевищують 50

тис. грн. ;

заборгованості по сплаті аліментів понад 3 місяці; 

перевищення загальної площі житла/його частини  (квартири – більше 130

м2, будинки – 230 м2); 

перебування за кордоном понад 60 днів (крім навчання, відрядження, ліку-

вання та догляду за дитиною до 3 років);

До того ж, скасовано діяльність місцевих комісій. Наразі рішення про при-

значення субсидій прийматимуться на загальних підставах за умов надання

додаткових документів та/або актів обстежень (орендарям, внутрішньо пере-

міщеним особам, на понаднормову площу, на фактично проживаючих осіб,

на  окремо  розділені  особові  рахунки,  при  відсутності  доходів  або  якщо



доходи  менші  мінімальних,  за  наявності  заборгованості  з  оплати

комунальних послуг тощо).

05.11.2021  головним  спеціалістом  відділу  комунікацій  та

правопросвітництва Регіонального центру з надання безоплатної вторинної

правової  допомоги  у  Київській  області  Антоніною  Господаренко

опубліковано консультацію щодо, паспорта громадянина України (у формі

ID-картки)  -  це  основний  документ,  що  посвідчує  особу  та  підтверджує

громадянство України. 

ID-картка,  що містить  електронний підпис громадянина,  є  повноцінним

засобом електронної ідентифікації особи. З 5 лютого 2020 року послугу ДМС

із внесення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на безконтактний

електронний носій (чіп) ID-картки уже отримали майже 33 тисячі українців,

які є власниками ID-карток.



Ця послуга надається безкоштовно і за бажанням, та є доступною громадя-

нам  України,  які  досягли  18-річного  віку.  Термін  дії  сертифікатів  ключів

КЕП становить 2 роки.

Використання ID-картки з КЕП надає її власнику чимало переваг, зокрема

–  можливість  легко  та  зручно  користуватися  електронними  сервісами

державних органів, отримувати адміністративні і банківські послуги, відкри-

вати та вести бізнес, не виходячи з дому. Досвід універсального використан-

ня електронного підпису на ID-паспорті вже давно існує у таких прогреси-

вних країнах Європи, як Німеччина та Естонія.

Загалом, з початку оформлення біометричних документів в Україні ДМС

оформила понад 6 мільйонів ID-карток і наразі має усі технічні можливості

для внесення на них КЕП за бажанням кожного власника, який досягнув 18

років.

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  №1109  від  01.09.2021  уряд

затвердив зміни, що спростять процедуру оформлення паспорта громадянина

України. 

Ухвалені зміни, зокрема, надають можливість:

оформити ID-картку за місцем звернення, у тому числі – особам, які прожи-

вають на тимчасово окупованій території України;

оформити  ID-картку  особам,  щодо  яких  тримання  під  вартою  обрано  як

запобіжний захід;

оформити ID-картку особам, які виїхали на постійне проживання за кордон;

одночасно з  першою ID-карткою оформити реєстраційний номер облікової

картки платника податків (РНОКПП) для осіб від 14 до 18 років, без необхі-

дності звернення до податкового органу;

оформити ID-картку та одночасно знятися з консульського обліку в закордон-

ній  дипломатичній  установі  (територіальним  підрозділом  направляється  від-

повідне повідомлення та заява особи).

Окрім цього, серед внесених змін містяться наступні:



під час оформлення ID-картки замість документа про присвоєння РНОКПП

особа може подати дані про РНОКПП, які внесені до паспорта або свідоцтва

про народження, у тому числі в електронній формі (після запровадження техні-

чної  можливості  у  територіальному органі/  територіальному підрозділі  ДМС

провести перевірку відповідності таких даних у Державному реєстрі фізичних

осіб – платників податків);

особи, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18

років та у яких відсутнє свідоцтво про народження, можуть подати замість ньо-

го витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну

реєстрацію народження.

У відповідності до прийнятих змін також спрощено процедуру встановле-

ння особи (зокрема - для осіб, які проживають на тимчасово окупованій тери-

торії України) та збільшено термін зберігання паспорта у разі його неотрима-

ння заявником до 3-х років (до внесення змін – 1 рік).



24.11.2021  головним спеціалістом відділу комунікацій та правопросвітництва

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у

Київській  області  Антоніною Господаренко  опубліковано  відеоконсультацію

щодо запобігання та профілактики домашньому насильству. 

Катування та інші види неналежного поводження – одне з найганебніших

порушень прав людини. Відповідні заборони в категоричній формі сформу-

льовані як в міжнародних актах, так і в національному законодавстві більшо-

сті країн світу. Заборона катувань імперативна, абсолютна та невідступна.

Однак,  все  частіше  трапляються  випадки  абсолютного  небажання  жертв

катування давати будь-яку інформацію, через побоювання за особисту безпеку.

Які є інструменти чи механізми гарантування безпеки осіб, що стали жертвами

або  свідками  катувань  та  можуть  бути  включені  до  національного

законодавства

Це питання стало ключовим для обговорення на Міжнародній конференції

«Забезпечення  безпеки  осіб,  що  стали  жертвами  чи  свідками  катувань  у

пенітенціарних установах». 



Захід проведений ГО «Україна без тортур» за участі  Офісу Уповноваженого

ВРУ з прав людини. 

Директор  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової

допомоги Віктор Кіккас, будучи серед спікерів конференції, розповів про дія-

льність системи БПД у сфері захисту прав осіб, які перебувають в пенітенці-

арних установах, а саме:

які правові послуги можуть отримати засуджені;

де отримати БВПД;

порядок отримання БВПД засудженими;

складання  скарг  до  Європейського  суду  з  прав  людини  (в  рамках  кри-

мінального процесу).

«Європейські  пенітенціарні  правила  зазначають,  що  всі  ув’язнені  мають

право  на  отримання  правової  допомоги.  Адміністрація  установи  виконання

покарань  зобов’язана  проінформувати  про  право  на  безоплатну  правову

допомогу всіх ув’язнених та надати розумні можливості для отримання доступу

до такої допомоги», - зазначив Віктор Кіккас.

Загроза життю та здоров’ю свідків/потерпілих від катувань у пенітенціарних

установах  має  особливість  –  вона  виходять  від  осіб,  під  контролем  яких

свідки/потерпілі  продовжують знаходитися.  Це обумовлює специфіку засобів

захисту, які потрібні для захисту таких потерпілих та свідків.



Насильство в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених форм порушення

прав людини. У більшості випадків протиправні дії проти когось із членів

родини  супроводжуються  актами  агресії,  приниження  та  жорстокої

поведінки. Подібні дії з боку насильника приводять до негативного фізично-

го, психічного та соціального стану здоров’я постраждалої особи чи кількох

осіб, членів цієї родини. Як правило, найбільше страждають від сімейного

насильства жінки та діти.

Отож заради привернення уваги до проблем домашнього насильства, ви-

світлення та покарання насильницьких дій, маючи на меті попередження та-

ких  проявів,  02.12.2021  відбувся  круглий  стіл  на  базі  факультету  право-

знавства Білоцерківського національного аграрного університету.

Серед присутніх - працівники поліції, органів пробації, студенти-волонте-

ри  правового  факультету  та  безпосередньо  фахівці  системи  безоплатної

правової допомоги.

Заступник  директора  Регіонального  центру  з  надання  БВПД  у  Київській

області  Олександр Дегтяр роз’яснив яку відповідальність повинні нести кри-

вдники та яку роботу з ними слід проводити, наголосив на питаннях виховання

молоді задля зменшення випадків домашнього насильства.



У зв’язку з окупацією Кримського півострова та збройного конфлікту на

території  Донецької,  Луганської  областей,  Україна  зіткнулася  із  гуманіта-

рною кризою – внутрішнім вимушеним переміщенням населення.

Про права та пільги, необхідні для нормального проживання та розвитку осіб,

які були вимушено переміщені, розповіла в консультації 17.12.2021  фахівчиня

РЦ з надання БВПД у Київській області Антоніна Господаренко.

20  жовтня  2014  року  Верховною Радою України  прийнято  Закон  України

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», відповідно до

якого внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або

особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних під-

ставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити

або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення нега-

тивних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів

насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи

техногенного характеру.



1.2. Клієнти отримують якісні послуги БПД.

           Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної

правової допомоги центри з надання БВПД взаємодіють зокрема із органами

місцевого  самоврядування,  органами  виконавчої  влади,  судами,  органами

прокуратури та іншими правоохоронними органами, що закріплено Законом

України  «Про  безоплатну  правову  допомогу»,  Положенням  про  центри  з

надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Задля  реалізації  зазначеної  норми та  з  метою поширення інформації

щодо  можливості  отримання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  а

також налагодження співпраці із суб’єктами, які надають безоплатну первинну

правову допомогу,  директором Регіонального центру з  надання безоплатної

правової допомоги у Київській області (далі – Центру) Віктором Кіккасом та

начальником відділу забезпечення  якості  правової  допомоги та  підвищення

кваліфікації  її  надавачів  Ольгою  Куксою  27-28.09.2021  проведені  робочі

зустрічі  з  головою  Таращанського  районного  суду  Київської  області,

Баришівського районного суду Київської  області,  Переяслав-Хмельницького

міськрайонного суду Київської області.

Співробітники Центру обговорили з головами вказаних судів питання

організації взаємодії стосовно своєчасного повідомлення про затримання осіб,

запобігаючи  порушенню  вимог  в  частині  інформування  Центру,  сприяючи

таким  чином  забезпеченню  прав  затриманих  осіб  на  своєчасне  отримання

правової допомоги. 

Водночас,  Віктор  Кіккас  та  Ольга  Кукса  відвідали  Баришівське  та

Переяславське  бюро  правової  допомоги,  зустрілися  з  адвокатом  Оксаною

Блохіною, приділивши увагу вивченню питань щодо якості роботи з клієнтами

в  частині  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги,  форм  співпраці  з

об’єднаними територіальними громадами, сільськими та селищними радами,

іншими  партнерами,  надання  первинної  та  вторинної  правової  допомоги,

доступ до сервісів Міністерства юстиції.



По  завершенню  зустрічей  розповсюджено  друковану  продукцію  з

адресою  та  контактними  даними  Регіонального  центру  з  надання  БВПД  у

Київській області.

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги

у Київської області проводяться заходи щодо налагодження співпраці з пред-

ставником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 

Зокрема, 06.10.2021 директор Регіонального центру з надання безоплатної

вторинної правової допомоги у Київської області Віктор Кіккас та представник

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у північних областях Вікторія

Пєхова обговорили напрями співпраці, метою якої є консолідація зусиль сторін,

спрямованих  на  недопущення  порушень  прав  і  свобод  людини,  випадків

катувань та інших жорстоких, нелюдських, або таких, що принижують людську

гідність, видів поводження і покарання осіб, порушень прав на захист та отри-

мання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Окрім цього, сторони визначили аспекти діяльності щодо обміну інформа-

цією, аналітичними та іншими матеріалами стосовно захисту прав людини та

надання БПД, проведення консультування для жителів територіальних громад

Київської  області,  а  також  затвердили  спільний  план  заходів  з  реалізації

Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з



прав  людини  та  Координаційним  центорм  з  надання  правової  допомоги(в

Київській області на 2021-2022 роки).

Зустріч пройшла в конструктивному руслі, учасники засвідчили готовність

до  подальшої  плідної  співпраці.  По  завершенню,  розповсюджено  друковану

продукцію  з  інформацією  щодо  Регіонального  центру  з  надання  БВПД  у

Київській області.

18.10.2021 Регіональним центром опубліковано інформацію щодо позитивної

практики системи БВПД. 

Нерідко  соціальні  стереотипи  стосовно  службових  осіб  провокують

упереджене ставлення до них.

Так відбулося і  з Олександром, якого звинуватили у тому, що він, будучи

службовою  особою  та  зловживаючи  своїм  становищем,  видав  завідомо



неправдивий офіційний документ та розтратив чуже майно, яке перебувало у

його віданні, а саме видав завідомо неправдиву постанову про скасування по-

станови слідчого щодо визнання автомобіля марки «Bentley» речовим доказом

та повернення такого майна законному володільцю. 

На виконання вищевказаної постанови автомобіль, який ввірений працівни-

кам ДАІ та переданий на відповідне зберігання, видано особі, яка, нібито, не є

власником та законним володільцем транспортного засобу.

Задля встановлення істини, захисту своєї честі та уникнення неправомірного

покарання Олександр звернувся до суду для забезпечення йому захисника за

призначенням Регіональним центром з  надання  БВПД у  Київській  області  з

посиланням на відсутність коштів на оплату захисника.  Відстоював інтереси

чоловіка адвокат центру Дмитро Титаренко.

У судовому засіданні захисник наполягав,  що стороною обвинувачення не

доведений факт дії Олександра саме всупереч інтересам служби, а тому запере-

чував проти задоволення позовних вимог.

Адвокат довів що матеріали вказаного кримінального провадження не місти-

ли будь-яких належних та об’єктивних відомостей, що автомобіль є знаряддям

вчинення кримінального правопорушення. 

«Доводи  обвинувачення  не  знайшли  свого  об`єктивного  підтвердження,

ґрунтуються на припущеннях та  на доказах,  здобутих з  грубим порушенням

вимог  кримінального  процесуального  закону,  які  не  відповідають  критеріям

допустимості і законності», - зазначив Дмитро Титаренко.

Завдяки діям адвоката Бориспільський міськрайонний суд визнав Олександра

невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.

191 КК та ч.1 ст. 366 КК України, та виправдав у зв’язку з відсутністю в його

діянні складу кримінального правопорушення.



Питання взаємодії системи безоплатної правової допомоги з органами проку-

ратури  та  іншими  правоохоронними  органами  для  забезпечення  конститу-

ційних прав громадян у кримінальних провадженнях стало провідною темою

робочої  наради  04.12.2021,  проведеної  керівником  Білоцерківської  окружної

прокуратури Михайлом Римарем. 

До зустрічі долучилися директор Регіонального центру з надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги у Київській області Віктор Кіккас, заступник

директора Олександр Дегтяр та начальник відділу організації надання безоплат-

ної вторинної правової допомоги Дарія Журбенко. 

Останні приймали активну участь в обговоренні  питань стану додержання

законодавства у діяльності територіальних органів поліції при застосуванні до

осіб заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема:

-  при  здійсненні  затримання  осіб  уповноваженими  службовими  особами,  у

порядку ст.207, 208, 298-2 Кримінального процесуального кодексу України, 

- доставляння їх до органу досудового розслідування, 

- встановлення моменту затримання, строків та умов їх тримання.

Віктор Кіккас наголосив на своєчасності інформування уповноваженими слу-

жбовими особами про випадки затримання осіб та відповідності вимогами КПК



України постанов слідчих та ухвал суду як запоруці дотримання права особи на

захист.

Окрім того, розглянуто ключові аспекти реалізації Програми відновлення для

неповнолітніх , які є підозрюваними у вчинені кримінального правопорушення

крізь призму співпраці з прокуратурою.

У цілому, зустріч пройшла в конструктивному руслі, учасники засвідчили го-

товність до подальшої плідної співпраці.

Поняття  «відновне  правосуддя»  все  частіше  лунає  у  правовому  просторі.

Воно покликане відновити порушені соціальні зв’язки шляхом усунення шкоди,

нанесеної потерпілій особі, й примирення на цій підставі потерпілої особи та

правопорушника. Якщо каральне правосуддя зосереджується на покаранні та

протистоянні,  відновне  правосуддя  пропонує  альтернативу,  основною метою

якого є наголос на потребах і зобов’язаннях, спричинених правопорушенням.

20.12.2021 начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та під-

вищення кваліфікації її надавачів РЦ з надання БВПД у Київській області Ольга

Кукса  прийняла  участь  у  засіданні  круглого  столу  «Удосконалення



законодавства щодо надання безоплатної правової допомоги в Україні». Серед

питань, що обговорювалися, важливе місце зайняли:

пошук ефективних рішень до інтеграції системи альтернативного врегулюва-

ння спорів та медіації  у  державну систему безоплатної  правової  допомоги в

Україні;

сприяння доступу до правосуддя за допомогою медіації.

концепція комунікаційної  стратегії  системи надання  безоплатної  вторинної

правової допомоги з медіації на 2022-2024 роки.

співпраця центрів з надання БВПД та надавачів послуги медіації.

На відкритій дискусії обговорили:

достатність вимог Закону України «Про медіацію» від 16.11.2021;

фінансування медіації;

питання призначення адвоката/медіатора у випадках недовіри системі БПД;

створення пілотних майданчиків для медіації;

питання залучення медіатора ззовні у разі завантаженості системи БПД вели-

кою кількістю справ з медіації.



1.3.  Люди  у  територіальних  громадах  мають  кращі  можливості

реалізації своїх прав.

22.10.2021,  у  рамках  передбаченої  законодавством  України  співпраці си-

стеми безоплатної вторинної правової допомоги із судами, 18 жовтня 2021 року

відбулася робоча зустріч директора Регіонального центру з надання безоплат-

ної правової допомоги у Київській області (далі – Центру) Віктора Кіккаса та

голови  Васильківського  міськрайонного  суду  Київської  області  Максима

Ковбеля.

Мета вказаної зустрічі включала зокрема обговорення порядку організації на-

дання  правової  допомоги  хворим,  що  перебувають  на  лікуванні  у

Комунальному некомерційному підприємстві «Київська міська психоневрологі-

чна лікарня № 3» та Комунальному закладі Київської обласної ради «Київська

обласне  психіатрично-наркологічне  медичне  об’єднання»  при  призначенні

примусових  заходів  медичного  характеру  задля  запобігання  вчиненню цими

особами суспільно небезпечних діянь.

Разом з цим, Віктор Кіккас приділив увагу питанню дотримання адвокатами

стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнтам.



01.12.2021,  у  приміщенні  Білоцерківського  МЦ  з  надання  БВПД

відбулась міжрегіональна робоча зустріч з обміну досвідом та напрацювання

кращих практик  надання  правової  допомоги.  Даний захід  відбувся  за  участі

колег з Червоноградського МЦ з надання БВПД. 

До  вітального  слова  долучився  директор  Регіонального  центру  з  надання

БВПД у Київській області - Кіккас Віктор Едгардович. В свою чергу, директор

Білоцерківського  МЦ  Сірик  Оксана  Сергіївна  презентували  роботу  нашого

Центру. 

Мета зустрічі:  поділитись досвідом щодо проведення соціологічних дослі-

джень, а саме проведене соціологічне дослідження в ОТГ із заміру правових по-

треб  населення.  Також  значну  увагу  приділили  обговорюванню  практичних

кейсів із судової практики працівників Центрів. 

У рамках встановленої Законом України «Про безоплатну правову допомо-

гу» норми про взаємодію центрів з надання БВПД із судами  та з метою нала-

годження співпраці із суб’єктами, які надають безоплатну правову допомогу,

заступник  директора  Регіонального  центру  з  надання  безоплатної  правової

допомоги у Київській області (далі – Центру) Олександр Дегтяр та начальник

відділу забезпечення  якості  правової  допомоги та  підвищення кваліфікації  її



надавачів Ольга Кукса провели 22, 24, 28.12.2021 робочі зустрічі з головами

Кагарлицького районного суду Київської області, Миронівського районного су-

ду Київської області, Богуславського міськрайонного суду Київської області.

Співробітники Центру приділили увагу питанню запровадження медіації в су-

дах, обговорили вжиття адвокатами заходів до неповнолітніх, які скоїли кри-

мінальні правопорушення, враховуючи категорії  злочинів,  до яких можна за-

стосовувати медіацію.

 «У традиційному розумінні, суд для громадян та бізнесу – це остання інстанція

у вирішенні особистих конфліктів та бізнес-проблем. Наразі маємо ситуацію,

коли судова система перебуває у стані тотального завантаження справами, що

породжує тривалість  їх  розгляду  та  спричинює неналежну якість  здійснення

правосуддя. Такий стан речей створює негативний образ суду як інституції, не-

спроможної швидко, якісно та ефективно вирішувати спори.

З прийняттям ЗУ «Про медіацію» 16 листопада 2021 широкої популярності

набула медіація,  за якої сторони спору за допомогою незалежного медіатора

приходять до спільного та оптимального вирішення спору з урахуванням їхніх

інтересів та найменшими втратами для кожного з них,» - зазначив Олександр

Дегтяр.
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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 VI кварталі 2021 року до Координаційного центру з надання правової

допомоги направлено 3 таких матеріали з успішними практиками адвокатів, а

саме:

-  адвокат  Динник Ольга  Володимирівна,  вжитими представницькими

заходами  захищено  інтереси  клієнта,  відмовлено  в  задоволенні  позову

Управління соціального захисту населення про стягнення виплаченої субвенції

з державного бюджету на придбання житла;

-  адвокат  Чемерис  Іван  Вікторович,  клієнта  виправдано  у

кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 КК України;

-  адвокат  Безугла  Іванна  Сергіївна, вжитими  представницькими

заходами  захищено  інтереси  клієнта,  задоволено  позов  останнього  про

визнання  недійсним договору  про  встановлення  права  користування  чужою

земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

У  VІ  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  6  засідань  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, планування

діяльності на наступний рік (19.10), (22.11), (07.12), (08.12), (22.12), (24.12).

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності



Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами

За  оперативною  інформацією,  протягом  VІ  кварталу  2021  року

Регіональним центром з надання БВПД у Київській області видано 1145

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі: 

  18 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

  0 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 

  258 –  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; 

  94 –  для  участі  у  проведенні  окремих  процесуальних  дій  у

кримінальних провадженнях; 

  82 –  у  процедурах  з  продовження,  зміни  або  припинення

застосування примусових заходів медичного характеру; 

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

  12 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків

відповідно до статті 537 КПК;

  38 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення

волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

або обмеження волі;

  1 – для проведення медіації щодо неповнолітнього. 

Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал    



З  метою  підвищення  якості  надання  БВПД  Регіональним центром

упродовж кварталу:

 здійснено  моніторинг  якості  роботи  адвокатів  у  22  судових

засіданнях  у  кримінальних  провадженнях  та  в  8  цивільних

провадженнях;

 проведено 3 бесіди з клієнтами;

 проведено 36 анонімних анкетувань адвокатів;

 проведено 3 анкетування клієнтів;

 проведено  115  перевірок  достовірності  наданої  адвокатами

інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД.
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