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Скорочення
БПД – безоплатна правова допомога
Система БПД – система надання безоплатної правової допомоги
БППД – безоплатна первинна правова допомога
БВПД – безоплатна вторинна правова допомога
Закон – Закон України «Про безоплатну правову допомогу»
Регіональні центри – регіональні центри з надання безоплатної вторинної
правової допомоги
Місцеві центри – місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової
допомоги
Центри – регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної
правової допомоги
КІАС – спеціальне програмне забезпечення «Комплексна інформаційноаналітична система»
ЩНВ – ще не визначено
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ВСТУП
Заява про відповідальність / Вступне слово керівництва/директора
Координаційного центру з надання правової допомоги

Ми раді представити Стратегію системи надання безоплатної правової
допомоги на 2021–2024 роки. Уперше до розроблення цього документа були
залучені всі працівники системи БПД.
Ця Стратегія є офіційним документом, створеним з метою відображення
векторів і пріоритетних напрямів розвитку системи БПД на найближчі три
роки з огляду на актуальні правові проблеми та потреби людей, а її
положення стануть визначальними для формування планів діяльності
системи БПД як на короткостроковий, так і середньостроковий періоди.
Стратегія узгоджується з ключовими стратегічними документами держави,
до виконання яких залучена система БПД, її метою є впровадження
людиноцентричного підходу до правосуддя, що передбачає розуміння та
реагування на правові потреби кожної людини.
Стратегічні цілі були визначені на основі аналізу середовища системи БПД,
прогнозних показників, попередніх результатів та оцінки ризиків, зокрема
пов’язаних з поширенням COVID-19.
Головна мета – це забезпечення рівного доступу до правових інструментів,
необхідних для ефективного розв’язання правових проблем людей, зокрема
тих, які перебувають у складних життєвих обставинах та/або належать до
вразливих соціальних груп.
Доступність та якість правових послуг – незмінні пріоритети системи БПД.
Тепер ми говоримо про процедури та механізми доступу до правосуддя у
ширшому контексті, із залученням партнерів, органів місцевого
самоврядування, інших стейкхолдерів.
Окремо Стратегією передбачені заходи щодо спрощення умов доступу до
БПД для окремих категорій – постраждалих від домашнього насильства,
дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб тощо.
Важливим є покращення наявних послуг, впровадження нових сервісів, що
дозволяють отримувати правову допомогу дистанційно.
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Серед стратегічних завдань розвитку системи БПД – впровадження
альтернативних способів врегулювання спорів та відновного правосуддя.
Ми посилимо роботу в напрямах правопросвітництва та комунікації.
Найближчим часом буде вдосконалена правопросвітницька стратегія системи
БПД, у якій акцентуємо увагу, зокрема, на роз’ясненні правових питань щодо
земельної реформи в Україні.
Система БПД працює для людей, тому дорожньою картою наших
трансформацій є потреби суспільства. Новим напрямом нашої діяльності є
вивчення правових потреб людей та громад шляхом проведення
соціологічних досліджень.
Документ, який визначає розвиток системи БПД на найближчі три роки,
допоможе команді фахівців ефективно та якісно відповідати на виклики й
загрози, удосконалювати механізми захисту прав людини по всій країні.
Стратегія має стати відправним началом для скерування подальшої роботи
системи БПД шляхом розробки та затвердження щорічних планів дій. Аналіз
досягнення визначених ключових показників діяльності для оцінки прогресу
в реалізації поставлених завдань, передбачених відповідними планами,
надасть змогу виявляти слабкі місця та найбільш проблемні питання, яким
доцільно приділяти більше уваги у наступних короткострокових періодах.
Ми вдячні за довіру і партнерство своїм клієнтам, адвокатам, Національній
асоціації адвокатів України, Раді адвокатів України, Вищій кваліфікаційнодисциплінарній комісії адвокатури, Асоціації правників України, Асоціації
адвокатів України, радам адвокатів регіонів та кваліфікаційнодисциплінарним
комісіям
адвокатури,
Міністерству
юстиції
та
міжрегіональним управлінням юстиції,
Адміністрації Державної
кримінально-виконавчої служби України, Державній установі «Центр
пробації», Міністерству оборони, Національній поліції, іншим державним
органам, органам місцевого самоврядування, а також Урядам Канади,
Сполучених Штатів Америки, Королівства Данія, Королівства Нідерланди,
Французької Республіки, Штаб-квартирі та Офісу Ради Європи в Україні,
Європейській Комісії, Координатору проектів ОБСЄ в Україні, Управлінню
Верховного Комісара ООН у справах біженців, Управлінню ООН з
наркотиків і злочинності, Американській асоціації юристів, Канадському
бюро міжнародної освіти, Міжнародному фонду «Відродження»,
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Представництву Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Програмі ООН
із відновлення та розбудови миру, Програмі USAID «Нове правосуддя»,
Програмі Світового банку за фінансової підтримки ЄС «Підтримка прозорого
управління земельними ресурсами в Україні», Всеукраїнській благодійній
організації «Українська фундація правової допомоги», Міжнародному
жіночому правозахисному центру «Ла Страда Україна», Асоціації жінокюристок України «ЮрФем», корпорації HealthRight International в Україні,
Українській Гельсінській спілці з прав людини, Харківській правозахисній
групі, іншим громадським організаціям, зокрема тим, які надають правову
допомогу pro bono соціально вразливим людям, юридичним клінікам вищих
навчальних закладів, та усім іншим, завдяки підтримці яких вдається не
тільки якісно виконувати поставлені перед системою БПД завдання, а й
реалізовувати нові проекти, що є важливим для споживачів послуг, які надає
система БПД.
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РОЗДІЛ І. Концепція стратегії розвитку системи надання безоплатної
правової допомоги на 2021 - 2024 роки
І. Опис системи надання безоплатної правової допомоги
Відповідно до частини першої статті 59 Конституції України кожен має
право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога
надається безоплатно. Безоплатна правова допомога є важливим елементом
справедливої та ефективної системи правосуддя, що базується на захисті
прав людини та верховенстві права. Доступ до правосуддя в межах права на
справедливий суд закріплено у статті 6 Європейської конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод.
Для реалізації вищезазначеного конституційного права в Україні функціонує
розгалужена система надання безоплатної правової допомоги з тим, щоб
кожен міг в повному обсязі отримати безоплатну первинну правову
допомогу, а також передбачає можливість певної категорії осіб (суб’єктів
права на БВПД згідно з Законом України «Про безоплатну правову
допомогу») отримати якісну безоплатну вторинну правову допомогу, адже
саме цей вид державної гарантії полягає у створенні рівних можливостей для
захисту своїх порушених прав і доступу осіб до правосуддя, а також
забезпечує ранній доступ до правової допомоги у кримінальному процесі.
Варто відзначити, що на сьогодні механізми відновлення та захисту
порушених прав є недосконалими, що особливо критично для людей, які
належать до вразливих соціальних груп та/або опинились у складних
життєвих обставинах. У зв’язку з цим, досить часто люди взагалі
відмовляються вирішувати правові питання.
Тому, враховуючи наявні проблеми сьогодення у забезпеченні доступу до
правосуддя для кожного, що включає доступну та якісну безоплатну правову
допомогу, перед системою БПД постали наступні завдання: посилення
ефективності та доступності системи надання безоплатної правової допомоги
кожному, хто не має можливості самостійно захищати свої права та інтереси,
залучення органів місцевого самоврядування для надання безоплатної
первинної правової допомоги, розвиток мережі провайдерів правових послуг
для задоволення правових потреб громад, сприяння підвищенню рівня
правової культури та правової обізнаності, забезпечення доступу до правової
інформації, у тому числі за рахунок цифровізації відповідних сервісів. Крім
того, додатково приділятиметься увага інтегруванню альтернативних
способів вирішення спорів у процедури надання безоплатної правової
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допомоги, зокрема забезпечення доступу до медіації як позасудового способу
вирішення спорів, застосування відновного правосуддя.
Функціонування системи БПД
безоплатну правову допомогу».

регулюється

Законом

України

«Про

Згідно зі статтею 3 Закону право на БПД – гарантована Конституцією
України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства,
у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в
повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість
певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у
випадках, передбачених Законом.
Відповідно до положень статті 5 Закону, державна політика у сфері надання
БПД ґрунтується, зокрема, на принципах доступності та забезпечення якості
БПД.
Відповідно до положень статті 61 Закону до системи БПД належать:
Координаційний центр з надання правової допомоги, суб'єкти надання
безоплатної первинної правової допомоги, суб'єкти надання безоплатної
вторинної правової допомоги. В розумінні цього документа до системи БПД
належать: Координаційний центр з надання правової допомоги, центри з
надання безоплатної вторинної правової допомоги, адвокати, включені до
Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.
Система БПД фінансується за рахунок коштів державного бюджету, інших не
заборонених законодавством джерел.
Сьогодні це розгалужена мережа, що консультує у найвіддаленіших містах і
селах, зокрема надає правову допомогу незахищеним людям у судах, станом
на початок 2021 року складається з 107 центрів – 23 регіональних та 84
місцевих центрів, які забезпечують роботу 537 постійних точок доступу до
БПД.
Адвокатами та штатними юристами центрів здобуто чимало позитивних
результатів у цивільних та адміністративних справах.
Система надання безоплатної правової допомоги є успішним соціальним
проектом. ЇЇ ефективність визнається клієнтами, адвокатами, правозахисними
інституціями, міжнародними партнерами та експертами Ради Європи.
За 2013-2020 роки до системи БПД надійшло 3 351 611 звернень, допомогу у
захисті у кримінальному процесі було надано 651 173 особам, допомогу у
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представництві інтересів у цивільних та адміністративних справах було
надано 309 924 особам, ще 2 390 973 особи отримали правові консультації та
правову інформацію під час відвідування центрів, здійснення виїзного
консультування працівниками центрів, надання адресної правової допомоги
людям з обмеженими можливостями, які не можуть самостійно звернутися
до центрів, по телефону або ж за допомогою електронних засобів зв’язку.
Результат захисту прав людей у кримінальному процесі – це 1 205
виправдувальних вироків, 2 518 випадків закриття провадження, 38 374
звільнень від відбування покарання з випробуванням, 3 383 змін правової
кваліфікації, 2 606 випадків зменшення кількості епізодів обвинувачення,
19 063 випадки встановлення найменш суворого з передбачених
альтернативних покарань або більш м’якого, ніж передбачено законом,
43 152 випадки встановлення мінімального строку (розміру) покарання.
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ІІ. Спрямованість системи надання безоплатної правової допомоги на
захист прав та інтересів суспільства відображено у її місії, баченні та
цінностях діяльності

Місія
Захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової
інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової
спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних
громад та спільнот.
Бачення
Люди в Україні використовують правові інструменти для вирішення своїх
життєвих питань та мають рівний доступ до правосуддя. Мережа незалежних
надавачів безоплатної правової допомоги відповідає правовим потребам
людей. Територіальні громади та держава визнають важливість і необхідність
безоплатної правової допомоги як соціальної гарантії та забезпечують
стабільне її фінансування з державного та місцевих бюджетів.
Цінності
Гідність та права людини
Першоосновою нашої діяльності є повага до гідності людини та прагнення
створити умови, за яких люди мають рівний доступ до права й правосуддя,
незалежно від рівня їх матеріальних статків чи ступеня соціальної
вразливості.
Ми працюємо в команді на основі взаємної поваги та взаємної
відповідальності. Діємо доброчесно, зорієнтовані на людину й сповідуємо
рівне ставлення до всіх людей.
Ми віримо, що гідне життя безпосередньо залежить від того, наскільки
людина знає свої права, має бажання та можливості їх реалізовувати.
Пропонуємо людям засоби для вирішення життєвих проблем у правовий
спосіб на противагу узвичаєній у суспільстві неправовій практиці, зокрема
корупції.
Довіра та партнерство
Ми цінуємо довіру наших клієнтів та партнерів.
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Люди звертаються по допомогу до тих, кому вони довіряють. Суспільна
довіра є необхідною умовою для розвитку системи БПД.
Якість послуг, які надаються, залежить від рівня взаємної довіри, на якій
ґрунтується наше партнерство з громадами, адвокатами, громадськими та
міжнародними організаціями.
Ми відкриті до співпраці з усіма зацікавленими сторонами та активно
розвиваємо партнерство, насамперед, на рівні територіальних громад.
Прозорість та підзвітність
Як організація, що фінансується коштом платників податків, ми підзвітні
перед суспільством за все, що робимо та вітаємо зовнішнє незалежне
оцінювання нашої діяльності.
Ми регулярно оприлюднюємо актуальну інформацію про всі наші заходи та
витрати, зокрема, щодо розподілу справ між адвокатами та оплати їх послуг,
статистичні показники нашої роботи, результати зовнішніх та внутрішніх
аудитів.
Ми проводимо відкриті конкурси для відбору адвокатів, які надають
безоплатну правову допомогу та персоналу.
Ми щодня проводимо дослідження «Таємний клієнт» з метою з’ясування
рівня задоволеності клієнтів від отриманих в центрах послуг БПД.
Незалежність
Ми є незалежною складовою системи юстиції. Міністерство юстиції не
втручається в нашу операційну діяльність.
З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері
надання БПД, незалежності та прозорості управління системою надання БПД
діє Наглядова рада Координаційного центру з надання правової допомоги.
Рішення про надання БПД приймається відповідно до закону незалежно від
політичних та інших впливів.
Ми не втручаємося в адвокатську діяльність та поважаємо її незалежність.
Як запоруку якості правової допомоги підтримуємо вільну конкуренцію
поміж її надавачів.
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Ми сприяємо розвитку надавачів правової інформації та консультацій,
заохочуємо органи місцевого самоврядування залучати до надання таких
послуг, передусім, громадські організації.
Інновації та прагнення досконалості
Ми прагнемо постійного удосконалення нашої діяльності та шукаємо нові,
нестандартні підходи до розв’язання проблем. Постійно навчаємося завдяки
обміну досвідом та кращими практиками. Чутливі до змін середовища та
швидко реагуємо на них.
Система надання БПД в Україні також застосовує комплексний підхід до
наскрізної інтеграції питань гендерної рівності в діяльність, що визнана на
національному та міжнародному рівнях як приклад просування гендерної
рівності.
Для найкращого забезпечення та дотримання принципу гендерної рівності в
системі БПД в Координаційному центрі було розроблено та затверджено
Гендерну стратегію системи надання БПД. Це означає, що Координаційний
центр застосовуватиме гендерний підхід до усіх політик, процедур і
планування з метою впровадження змін у системі БПД. Координаційний
центр використовуватиме передові міжнародні практики та досвід,
спрямовані на гендерний мейнстрімінг у всі процеси та діяльність, у тому
числі під час добору та розвитку персоналу та розповсюджувати нові ідеї, які
відповідають міжнародним стандартам гендерної рівності.
Ми не залишаємося осторонь і таких нагальних сфер, як екологічна безпека.
Так, для використання працівниками Координаційного центру та його
територіальних відділень – регіональних та місцевих центрів з надання
БВПД, в рамках реалізації заходів проекту «Програма «Прискорення
приватних інвестицій у сільське господарство» розроблено екологічні та
соціальні рекомендації, які, зокрема, спрямовані на мінімізацію будь-яких
негативних впливів на довкілля і суспільство під час реалізації Проекту та в
цілому в діяльності системи.
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ІІІ. Зовнішнє середовище - важливі суспільні проблеми
Усвідомлюючи важливість впливу системи БПД на вирішення суспільних
проблем, аналізуючи низку досліджень, що проводилися різними
установами, враховуючи багаторічний досвід функціонування центрів, ми
обрали серед таких проблем пріоритетні, на розв’язання яких
спрямовуватиметься діяльність системи БПД у 2021 - 2024 роках:
Проблема 1
Люди, які стикаються з правовими проблемами, не вирішують їх у правовий
спосіб.
Проблема 2
Люди не довіряють державним інституціям, зокрема системі правосуддя.

Законні права та свободи людей, які знаходяться під юрисдикцією України,
систематично чи випадково порушуються державою, юридичними або
фізичними особами, що констатовано результатами численних досліджень,
зокрема
національних
правозахисних
інститутів,
та
рішеннями
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).
Це може свідчати про те, що доступ до правосуддя в Україні є обмеженим, а
механізми відновлення порушених прав є недосконалими, що особливо
критично для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах
та/або належать до певних, зокрема, вразливих, соціальних груп населення.
На наш погляд такий стан у суспільстві обумовлюється наявністю низки
факторів, зокрема:
- значний відсоток людей, які стикалися з правовими проблемами та не
вирішили їх, ТА велика кількість випадків невиконання або порушення
існуючих норм законодавства державними установами, юридичними та
фізичними особами по відношенню до людей, які знаходяться під
юрисдикцією України, – взаємопов'язані явища;
- низький рівень обізнаності людей про те, де і як отримати правову
допомогу для вирішення своїх проблем чи питань у правовий спосіб, як
компонент недостатньо високого рівня правової культури;
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- низький рівень довіри до судової системи (12% населення)1 та
державних органів влади та, як наслідок, неготовність звертатися до
формальних інститутів правосуддя, що проявляється в незначній
кількості правових проблем, які були вирішені у правовий спосіб;
- відсутність з позиції процедурної визначеності, реальності,
своєчасності та визнання суспільством механізмів вирішення
системних правових проблем, виявлених як на національному рівні, так
і констатованих рішеннями ЄСПЛ, що проявляється в незначній
кількості правових проблем, які були вирішені за допомогою звернень
за правовою допомогою;
- виникнення ускладнень у людей внаслідок не вирішення наявних
правових проблем (відсутність доступу до державних сервісів,
погіршення соціального стану чи стану здоров’я, сімейні проблеми,
необхідність зміни місця проживання та інші);
- висока поширеність проявів дискримінації, які створюють бар'єри для
людей в сфері доступу до правосуддя.
Зазначені проблеми широко поширені в українському суспільстві та мають
гострі прояви, що підтверджується результатами численних досліджень,
зокрема:
1. Збільшення соціальної напруги у зв’язку з наявністю правових проблем,
які виникають при взаємодії з державними установами.
Згідно з «Дослідженням правових проблем та потреб в українських
громадах»2 49% респондентів повідомили, що протягом останніх 3-х років їх
турбувала принаймні одна проблема правового характеру. Рівень обізнаності
громадян щодо своїх прав та можливостей отримання правової допомоги від
держави є доволі невисоким. Згідно з дослідженням «Що українці знають і
думають про права людини: оцінка змін (2016 – 2018)»3 не знає про існування
таких можливостей половина опитаних (47%). Близько третини (34,7%) хоча
й чули про існування таких послуг, але не знають, яким чином ними можна
Проект
«Побудова
мостів
в
державній
політиці:
Україна»:
https://ces.org.ua/wpcontent/uploads/2019/09/ЦППР-final-UA-2.pdf
2
Дослідження, проведене з січня по березень 2018 року компанією Київський міжнародний інститут
соціології (КМІС) та експертною групою для Міжнародного фонду «Відродження». Всього було опитано
2000 респондентів віком старше 18 років у 4х містах України (Херсон, Сєвєродонецьк, Жовті Води,
Соснівка), котрі представляють різні регіони країни.
3
Репрезентативне опитування дорослого населення України, проведене з 11 по 24 липня 2018 року Фондом
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» на замовлення
Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з Центром інформації про права людини. Усього було
опитано 1998 респондентів у всіх областях України та в місті Києві, окрім Криму та непідконтрольних
Україні частин Донецької та Луганської областей.
1
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скористатися. Тільки 18,4% від опитаних знають де і як можна скористатись
правом на отримання безоплатної правової допомоги.
Схожі результати були отримані під час проведення дослідження
«Дослідження правових проблем та потреб в українських громадах», згідно з
яким 23% опитаних знають про центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у своєму місті, з них 16% респондентів туди коли-небудь
зверталися.
Згідно з результатами дослідження «Громадянськість в Україні, Молдові та
Білорусі»4 в основному респонденти згадують про свої права, коли ці права
порушуються. У більшості випадків права порушуються при взаємодії з
державними установами, під час прийому на роботу і виконання службових
обов’язків.
2. Високий рівень сприйняття суспільством самосуду та зменшення рівня
суспільної легітимності формальних інституцій правосуддя (зокрема судової
системи, органів досудового розслідування, органів державної виконавчої
служби та інституту приватних виконавців, пенітенціарної системи та
інших).
За даними дослідження «Що українці знають і думають про права людини:
оцінка змін (2016 – 2018)» менше половини українців пробували захищати
власні права, зокрема, з тих осіб, які стикалися із ситуаціями порушення
своїх прав, 54,9% вказали, що вони ніколи не намагалися ці права захищати.
Основною причиною відмови від захисту своїх прав є зневіра в успішності
такого захисту: 40% з тих осіб, які вказали, що вони стикалися із ситуаціями
порушення власних прав зазначили, що вважають це марною справою; на
другому місці – брак коштів (про це заявили 20% опитаних). При цьому
рівень дотримання прав людини в будь-якій країні є пропорційним
громадській активності щодо захисту цих прав, тому дуже важливо, щоб
якомога більша частина людей намагалася захищати свої права у правовий
спосіб.
Серед тих респондентів, які стикалися з порушенням власних прав і
докладали зусилля для їх захисту, лише 34% вважають, що такий захист у
більшості випадків був успішний, тоді як 66% зазначили, що у більшості

Репрезентативне дослідження громадської думки інститут соціології (КМІС) для Програми розвитку ООН
в Україні (ПРООН) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Усього було опитано 2000
респондентів у 110 міських і сільських населених пунктах.
4
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випадків результати такої боротьби були незадовільними. І таке
співвідношення залишається незмінним порівняно з листопадом 2016 року.
За даними того ж дослідження 23% опитаних вважають, що жодних
ефективних засобів захисту прав людини в Україні не існує, що свідчить про
серйозну кризу довіри людей до влади та механізмів захисту прав людини.
Дослідження «Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін
(2016 – 2018)» виявило високий рівень сприйняття самосуду серед населення
України, а саме: 36% опитаних вважають, що самосуд припустимий за
певних обставин, а ще 12% – що самосуд на сьогодні є цілком виправданим
та прийнятним. Лише половина населення наголошує на неприпустимості
таких дій, і порівняно з листопадом 2016 року якихось змін в цих уявленнях
не зафіксовано.
3. Небажані наслідки для осіб у зв’язку з наявністю невирішених правових
проблем.
Згідно з «Дослідженням правових проблем та потреб в українських
громадах» переважна більшість проблем правового характеру, про які
розповіли респонденти, спричинили різні небажані наслідки, такі як
фінансові збитки (62%), стрес (49%), погіршення здоров’я або травму (23%),
втрату впевненості або страх (9%) тощо. Тільки 14% від названих проблем не
мали суттєвих наслідків.
4. Загострення правових проблем у зв’язку з пандемією, спричиненою
вірусом COVID-19.
На можливість реально та своєчасно розв’язати правові спори впливає і
наявність таких непередбачуваних обставин, як поява та поширення нового
гострого респіраторного захворювання, спричиненого вірусом COVID-19.
Поряд з вже існуючими проблемами правосуддя постали питання можливості
реально захистити людині свої права: починаючи від отримання правової
допомоги та закінчуючи доступом до правосуддя в безпечних умовах.
Пандемія загострює дефіцит правосуддя через зростання кількості правових
проблем, які виникають у зв'язку із втратою роботи та обмеженням
пересування. (Наприклад, збільшення випадків виселення, поява
заборгованостей, втрата доступу до медичних чи інших послуг тощо). А
відсутність оперативного впровадження систем електронного судочинства,
вищий рівень захворюваності працівників судів знижує ефективність роботи
суду та впливає на несвоєчасність відправлення правосуддя.

17
Спеціально проведені дослідження, результати яких викладені в аналітичній
доповіді «Доступ до правосуддя та пандемія коронавірусу COVID-19»
(квітень 2020), свідчать про те, що пріоритетними напрямками у роботі та
невідкладними діями у сфері доступу до правосуддя мають стати такі, як
«Справедливе впровадження надзвичайних заходів» (через належну
перевірку на адекватність нових заходів та притягнення політичних лідерів
до відповідальності за зловживання, через запровадження гарантій для
спільнот, що є найбільш вразливими, через заохочення й підтримку
інституцій системи правосуддя до співпраці з громадами, дотримання прав
людини);
«Захист людей від насильства» (орієнтуючись на ті гарячі точки, де зростає
незахищеність, інвестуючи у правову допомогу та у проактивну допомогу
жертвам жорстокого поводження, а також створюючи безпечні простори для
людей, яким загрожує гендерне та домашнє насильство);
«Залучення людей до партнерства» (через інституції, які обізнані з
правовими проблемами громад та заставляють владу бути підзвітною, а
також співпрацюючи з лідерами громад та низовими ініціативами для
подолання несправедливості та обмеження впливу пандемії на повсякденне
життя людей);
«Мінімізація необхідності звернення до формальної системи правосуддя»
(шляхом обмеження надання послуг до критично необхідного мінімуму,
звільнення в’язнів, якщо це можливо, припинення затримання за дрібні
правопорушення, запобігання виселенням та перенесення нетермінових
цивільних справ);
«Розвиток інновацій та раціональних підходів у роботі» (вирішуючи справи в
режимі он-лайн або телефоном, а не у судових залах, а також підтримуючи
низових та інших надавачів послуг правосуддя для їх дистанційного
надання);
«Захист тих, хто на “передовій” надання послуг правосуддя» (допомагаючи
їм залишатися здоровими, віддаючи їм пріоритет при проходженні тестів на
захворювання, надаючи їм консультаційну підтримку, захищаючи їх від
насильства, зберігаючи оплату їх праці та дотримання їх трудових прав);
«Готовність до наступних фаз стримування хвороби» (шляхом забезпечення
того, що нові стратегії спостереження та тестування відповідають стандартам
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прав людини, моніторингу їх впровадження та зміцнення інституційної
спроможності щодо виявлення та реагування на нові правові проблеми).
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IV. Наслідки невирішення проблем

Проблема 1. Люди, які стикаються з правовими проблемами, не вирішують їх
у правовий спосіб
Наслідки невирішення проблеми:
1) подальше вкорінення правового нігілізму насамперед серед громадян,
які належать до найбільш вразливих соціальних груп;
2) поглиблення соціальної нерівності внаслідок невідновлення порушених
прав людей, які належать до найбільш вразливих соціальних груп;
3) збільшення ризику корупційних проявів у відносинах між людьми та
державними інституціями;
4) зростання числа випадків вирішення правових проблем не в правовий
спосіб.
Проблема 2. Люди не довіряють державним інституціям, зокрема системі
правосуддя
Наслідки невирішення проблеми:
1) вкорінення практики порушення прав людини посадовими особами
державних інституцій;
2) збільшення кількості скарг, поданих громадянами України до
Європейського суду з прав людини;
3) зневіра людей у державних інституціях як гарантах неупередженого,
рівного та справедливого розгляду їх проблем, та як наслідок негативна
оцінка роботи державних інституцій;
4) зростання числа випадків вирішення правових проблем не в правовий
спосіб;
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V. Стратегічні напрями та їх відповідність державним пріоритетам
Стратегічна мета:
Забезпечення рівного доступу до правових інструментів, необхідних для
ефективного вирішення правових проблем людей, зокрема тих, хто перебуває
у складних життєвих обставинах та/або належить до найбільш вразливих
соціальних груп.
Стратегічний напрям:
Сприяння вирішенню людьми проблем, з якими вони стикаються, у правовий
спосіб:
Цілі:
Підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості людей.
Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у
правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи БПД.
Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за
допомогою існуючих та розвитку нових механізмів.
Стратегічний напрям:
Забезпечення відчуття безпеки для людей, які знаходяться у контакті з
правоохоронними органами:
Цілі:
Недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи
конфлікті із законом (в адміністративному та кримінальному процесі).

Зазначені стратегічні напрями та цілі відповідають державним пріоритетам,
визначеним у відповідних стратегічних актах, а також враховують нові
підходи щодо забезпечення прав громадян та їх доступу до правосуддя .
Цілями сталого розвитку України визначено таку ціль, як сприяння побудові
миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку,
забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних,
підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.
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В рамках цілі необхідно вжити заходів щодо: підвищення рівня довіри до
суду та забезпечення рівного доступу до правосуддя; підвищення рівня
обізнаності громадян щодо права на безоплатну правову допомогу.
Відповідно до Програми діяльності Уряду на 2021-2023 роки в рамках
забезпечення прав людини та доступу до правосуддя передбачено завдання
щодо посилення ефективності та доступності системи надання безоплатної
правової допомоги кожному, хто не має можливості самостійно захищати
свої права та інтереси, сприяння підвищенню рівня правової культури та
правової обізнаності, розбудові ефективної системи доступу до правової
інформації, у тому числі за рахунок цифровізації відповідних сервісів.
Однією з ключових проблем, що вимагає реагування з боку держави, є
низький рівень правової культури в громадах, традиції вирішення правових
питань у неправовий спосіб, що стимулює корупційні явища. Тому основні
зусилля з розбудови системи надання безоплатної правової допомоги мають
бути спрямовані на посилення правової спроможності громад,
правопросвітництво, а також підвищення якості надання правових послуг.
Одним із напрямів стратегічного курсу економічної політики України до
2030 року, що визначені у Національній економічній стратегії на період до
2030 року, є напрям 2. «Верховенство права». Даний напрям передбачає
досягнення таких стратегічних цілей як «Удосконалення правової системи
для забезпечення функціонування ефективної системи стримувань і противаг,
захисту демократичного ладу, реалізації верховенства права та прав і свобод
людини» та «Забезпечення справедливого правосуддя в Україні, що
базується на верховенстві права, захисті прав і свобод людини, фізичних та
юридичних осіб». Одними із ключових завдань для досягнення зазначених
цілей є:
- розроблення комплексу законодавчих змін, механізмів та заходів щодо
забезпечення та посилення захисту права власності, інших прав і
свобод, у тому числі гендерної рівності, з метою створення
ефективної системи гарантій та захисту права власності, інших прав
і свобод;
- удосконалення системи альтернативного розв’язання спорів, зокрема
шляхом розроблення законопроектів щодо медіації.
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РОЗДІЛ II. Реалізація стратегії на 2021-2024 роки: Цілі, Завдання,
Показники та їх цільові значення

Ціль 1. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури та
правової освіченості людей, що передбачає реалізацію таких завдань:
Завдання 1.1: Підвищення спроможності людей самостійно
ідентифікувати правові потреби та правові проблеми

Підзавдання 1. Визначення конкретних цільових груп та аудиторій, напрямів
та наповнення правопросвітницьких заходів на підставі результатів аналізу
даних.
Заходи:
1) проведення соціологічних досліджень, зокрема на рівні територіальних
громад;
2) впровадження аналізу правових проблем на основі даних КІАС;
3) впровадження аналізу даних з інших джерел (інформація, якою
володіють суди, органи місцевого самоврядування, партнерські
інституції, інші, що передбачає налагодження та запровадження
постійної взаємодії з такими суб’єктами; використання даних ЄСПЛ та
результатів соціологічних досліджень у сфері правосуддя);

Підзавдання 2. Зменшення рівня правового нігілізму: навчання людей
користуватися своїми правами та не порушувати права інших.
Правопросвітницька робота з людьми, чиї права не порушуються на даний
момент, для запобігання настанню таких випадків.
Заходи:
1) правопросвітництво з дітьми та молоддю, спрямоване на формування
розуміння правової держави, обізнаності про права та обов’язки людей,
зокрема про право на БПД;
2) правопросвітництво щодо державних реформ, важливих змін в
законодавстві, основних прав та гарантій і порядку їх реалізації у
доступний для цільових груп спосіб та зрозумілою мовою;
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3) впровадження нових ефективних форм та каналів комунікації для
проведення правопросвітницьких заходів;

Підзавдання 3. Зменшення рівня правового нігілізму: навчання людей
захищати свої права. Правопросвітницька робота з потенційними суб'єктами
права на БВПД, які визначені статтею 14 Закону.
Робота з тими людьми, права яких порушуються, проте вони можуть не
знати про це.
Заходи:
1) проведення правопросвітницьких заходів у відповідності до розробленої
концепції проведення правопросвітницьких заходів із залученням інших
суб’єктів та партнерів (державні органи, органи місцевого
самоврядування, громадські та благодійні організації);
2) впровадження нових та розвиток існуючих каналів комунікації та
правопросвітництва:
- ЗМІ: побудова довготривалих, постійних взаємовідносин, вихід на
національне телебачення; центри надання адміністративних послуг;
інших суб’єктів та партнерів (наприклад шерифи громад, старости, інші);
- дистанційні навчальні курси для цільових аудиторій;
- виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів на правову
тематику;
- впровадження програми роботи з молоддю (залучення активних
молодих людей для поширення інформації щодо вирішення правових
проблем серед їх однолітків, членів сім`ї, знайомих);
3) розвиток інституту волонтерства у сфері надання БПД.

Підзавдання 4. Сприяння
дискримінації та насильства.

формуванню

нульової

толерантності

до

Заходи:
1) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань
формування толерантного ставлення до людей, у тому числі
недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та
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соціального походження, сімейного та майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками;
2) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, кампаній, акцій з
питань протидії домашньому насильству, гендерної рівності, захисту
прав дитини від насильства в сім’ї;
3) виготовлення та розповсюдження друкованих, аудіовізуальних
просвітницьких матеріалів;
4) взаємодія зі ЗМІ щодо підготовки та випуску спеціальних медійних
проектів.

Завдання 1.2: Підвищення готовності людей докладати зусиль для
вирішення правових проблем

Ознайомлення людей з існуючими механізмами вирішення проблем у правовий
спосіб, зокрема формування переконання, що правові механізми мають
переваги над неправовими.
Підзавдання 1. Навчання людей користуватися правовими механізмами для
самостійного вирішення проблем.
Заходи:
1) підготовка інформації про існуючі правові механізми вирішення
проблем, про соціальні та інші послуги, які надаються державними
органами та повноваження таких органів, про позасудові способи
вирішення спорів і т.д.;
2) запровадження системного висвітлення інформації про успішні кейси
захисту/відновлення порушених прав людини (приклад, що надихає);
3) розробка моделей рішень (алгоритмів дій) типових правових проблем,
зокрема із зазначенням переваг/недоліків/ризиків;
4) підготовка інформації щодо взаємодії (комунікації) з іншими
державними органами (підготовка рекомендацій щодо оформлення
письмових звернень до таких органів, переліку необхідних для
звернення документів, порядок розгляду звернень, тощо);
5) забезпечення функціонування та постійне оновлення довідковоінформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid».
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Індикатори, що
дозволяють відстежувати
стан досягнення

Базове або
фактичне
значення

2021

2022

2023

2024

прогнозне
значення

цільове
значення

цільове
значення

цільове
значення

60 %

ЩНВ

ЩНВ

ЩНВ

Ціль 1
1.1. Відсоток людей, які
зазначають, що намагалися
вирішувати свої правові
проблеми (з числа тих, хто
зазначив, що стикався з
ними)

60 / 45,1 %
(2020/2018
рік5)

Ціль 2. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових
проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи
надання безоплатної правової допомоги, що передбачає реалізацію таких
завдань:
Завдання 2.1: Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання
безоплатної правової допомоги
Люди знають про можливість отримання безоплатної правової допомоги,
зокрема де і як її можна отримати.

Підзавдання 1. Визначення рівня обізнаності людей про систему надання
БПД та задоволеності її роботою.
Заходи:
1) розробка та впровадження уніфікованої методології проведення
соціологічних досліджень із залученням працівників системи БПД;
2) взаємодія з дослідницькими установами та організаціями щодо
включення питань обізнаності про право на правову допомогу до
загальнонаціональних та регіональних соціологічних досліджень
(UNDP, КМІС, U-Report та ін.).

5

https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/HR4U/UNDPUA_humanrights2020_infographics_UKR.pd
f
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Підзавдання 2. Інформування про право на безоплатну правову допомогу та
порядок його реалізації.
Заходи:
1) проведення інформаційних соціальних кампаній про право на БПД,
зокрема із залученням волонтерів у судах;
2) підготовка та висвітлення у локальних та національних ЗМІ інформації
про доступ до БПД, результати захисту прав та інтересів громадян
системою БПД (успішні кейси);
3) виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції щодо
доступу до БПД, адаптованої до потреб окремих цільових груп
(буклети, брошури, розмальовки, інша друкована продукція, інтернетігри, комікси);
4) використання технологічних рішень для розвитку каналів комунікації.

Підзавдання 3. Підвищення впізнаваності системи БПД.
Заходи:
1) розробка стандартів та забезпечення облаштування зовнішньої
ідентифікації офісів центрів, зокрема зовнішня реклама;
2) актуалізація та затвердження брендбуку системи БПД для
використання як центрами, так і партнерськими організаціями;
3) виготовлення та розповсюдження брендованої продукції (у разі
залучення фінансової підтримки партнерських організацій).

Підзавдання 4. Залучення партнерів до підвищення рівня обізнаності про
систему БПД
Сприяти підвищенню рівня обізнаності про систему БПД можуть
партнерські організації шляхом поширення інформації про БПД серед своєї
цільової аудиторії без залучення центрів.
Заходи:
1) досягнення домовленостей з партнерськими організаціями щодо
поширення ними інформації про БПД:
- представники громад,
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- амбасадори БПД, зокрема представники органів державної влади,
ОМС,
- сервісні та інші організації, цільовою аудиторією яких є суб'єкти права
на БПД або найбільш вразливі соціальні групи;
2) розроблення комунікаційних заходів для партнерських організацій (у
разі такої необхідності).

Завдання 2.2: Підвищення рівня довіри людей до системи надання
безоплатної правової допомоги
Люди довіряють системі БПД, професіоналізму юристів та адвокатів, не
ставлять під сумнів якість послуг, що надаються центрами.
Нерідко, навіть знаючи про існування такої послуги як БПД, люди можуть
не користуватися нею, оскільки не довіряють їй, сумніваються в її якості
(адже вона для них безкоштовна, все, що безкоштовне, не може бути
якісним), не довіряють надавачу послуги – державі, ставлять під сумнів
професіоналізм юристів центрів.
Підзавдання 1. Створення умов для побудови взаємовідносин людей з
системою БПД, які давали б впевненість у порядності й доброзичливості
останньої; така впевненість базувалася б на досвіді і тому, що знає клієнт про
систему БПД.
Заходи:
1) проведення інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення довіри
до системи БПД, що базуватиметься на:
- прозорості для клієнта процесу надання БПД (кабінет клієнта,
зворотній зв’язок, анкетування «таємний клієнт», тощо);
- покращенні сервісної складової послуги БПД (навички спілкування з
клієнтом, етика працівників, робота зі скаргами, антикорупційна
складова);
- результатах завершених справ на користь клієнта, що розкривають
професіоналізм працівників та адвокатів (із залученням безпосередньо
осіб, яким надавалася БПД, або осіб, думка яких є авторитетною в
громаді) – рубрика «успішні кейси»;
2) ефективна комунікація з громадськістю та впровадження системи
оперативного реагування на будь-які звернення та скарги клієнтів та
адвокатів.
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Завдання 2.3: Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної
правової допомоги
Підзавдання 1. Наближення послуг системи надання БПД до людей,
покращення їх доступності
Заходи:
1) ідентифікація існуючих та потенційних бар’єрів (оцінка таких бар’єрів
як неможливість сплатити судовий збір, критерій малозабезпеченості,
незручність доступу в приміщення офісів БПД);
2) подолання виявлених бар’єрів (нормативне врегулювання, фінансове
забезпечення, тощо):
- розвиток та вдосконалення онлайн механізмів доступу до БПД;
- удосконалення механізмів залучення перекладачів;
- покращення умов доступу до БПД для окремих категорій суб’єктів
права на БВПД (діти; особи, постраждалі від домашнього насильства;
недієздатні чи обмежено дієздатні особи);
- забезпечення достатньої кількості адвокатів, які надають безоплатну
правову допомогу у регіоні;
3) ідентифікація нових категорій осіб, які потребують віднесення їх до
суб’єктів права на БВПД.
Завдання 2.4: Розвиток спроможності інших надавачів безоплатної
правової допомоги, зокрема державних установ та ОМС, до компетенції
яких належить надання БППД, до якісного надання таких послуг
Підзавдання 1. Забезпечення партнерської підтримки для інших надавачів
БППД
Заходи:
1) проведення навчальних заходів для працівників державних установ та
ОМС, які забезпечують функціонування державних сервісів та надання
публічних послуг – в частині реалізації ними повноважень з надання
БППД;
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2) методологічна підтримка ОМС щодо реалізації їхніх повноважень з
надання БППД;
3) проведення навчальних заходів для «агентів змін», зокрема для
представників ОМС та суміжних інституцій (прокуратура, суди,
поліція тощо), громадських активістів, в сфері правопросвітництва,
розвитку правових можливостей та правової спроможності
територіальних громад.
Підзавдання 2. Розроблення методології надання БПД у територіальних
громадах, стандартів якості таких послуг, зокрема вразливим верстам
населення.

Індикатори, що дозволяють
відстежувати стан
досягнення

Базове або
фактичне
значення

2021

2022

2023

2024

прогнозне
значення

цільове
значення

цільове
значення

цільове
значення

25 %

28 %

31 %

34%

30%

40%

50%

60%

Ціль 2
2.1. Відсоток людей, які
знають де і як можна
отримати
безоплатну
правову допомогу

25,4 / 18,4
%

2.2. Відсоток людей, які
зазначають,
що
для
вирішення
правової
проблеми звертаються /
звернулися б до центру з
надання БВПД, з числа тих,
хто зазначив, що знають де і
як
можна
отримати
безоплатну
правову
допомогу

20 %

(2020/2018
рік)6

(2018 рік)

Загальнонаціональне опитування присвячене темі прав людини в Україні проведено Фондом
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 6–19
жовтня 2020 р. для Програми розвитку ООН.
6
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Ціль 3. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за
допомогою існуючих та розвитку нових механізмів, що передбачає
реалізацію таких завдань:
Механізми надання правової допомоги є ефективними та дієвими; з їх
допомогою люди можуть дійсно вирішувати свої проблеми у правовий
спосіб.
Завдання 3.1: Підвищення ефективності системи надання безоплатної
правової допомоги та сприяння ефективності інституцій, з якими вона
взаємодіє
Підзавдання 1. Забезпечення якості надання безоплатної первинної та
вторинної правової допомоги працівниками центрів та адвокатами,
включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу.
Заходи:
1) Удосконалення стандартів роботи з клієнтами в системі БПД:
- удосконалення стандартів роботи зі зверненням клієнта та ідентифікації
правової проблеми/питання;
- удосконалення стандартів якості надання БППД;
- удосконалення порядку надання БППД, порядку організації пунктів
консультування, проведення виїзних прийомів, зокрема адресної
допомоги, визначення особливостей консультування клієнтів в місцях
несвободи, геріатричних закладах, інших місцях з особливими умовами
перебування в них;
- удосконалення стандартів якості надання БВПД;
- побудова системи зворотного зв’язку з клієнтом під час усього процесу
надання БПД;
- уніфікація та стандартизація процедур на кожному етапі надання БПД.
2) Розвиток професійних навичок надавачів БПД:
- побудова системи постійного навчання та підвищення кваліфікації
надавачів БПД (як працівників, так і адвокатів) з урахуванням правових
потреб клієнтів (soft i hard skills); зокрема, на базі мережі правових клубів
PRAVOKATOR (першої комунікаційної платформи серед державних

31
установ, створеної в системі безоплатної правової допомоги для навчання
та професійного розвитку персоналу системи БПД, правничої спільноти та
інших зацікавлених сторін, а також налагодження діалогу між державною
владою та громадянським суспільством, обміну досвідом, генерування та
впровадження інноваційних практик у сфері права й доступу до правосуддя);
- здійснення спеціалізованої підготовки фахівців з актуальних питань, з
урахуванням особливостей категорій суб’єктів права на БПД (земельні
питання, робота з жертвами домашнього насильства, торгівлі людьми,
дітьми і т.д.);
- розроблення та впровадження системи мотивації працівників, зокрема
розроблення програми запобігання “вигоранню” працівників системи БПД;
3) Забезпечення технічних можливостей для надавачів БПД (наявність
можливості конфіденційного побачення з клієнтом, наявність відповідного
обладнання та доступу до програм, наприклад LigaZakon, наявність засобів
захисту, зокрема від клієнта);
4) Удосконалення системи моніторингу надання БПД (відповідність
стандартам якості надання БППД та БВПД, забезпечення функціонування
комісій з експертної оцінки та аналізу, моніторинг стану виконання
доручень, виданих юристам/адвокатам, створення нових механізмів
(наприклад, он-лайн доступ до судових засідань чи телефонного опитування)
та механізмів реагування на виявлені порушення та скарги клієнтів на
ранньому етапі.

Підзавдання 2. Вдосконалення процедур доступу до послуг системи БПД.
Заходи:
1) удосконалення роботи Контактного центру системи надання БПД;
2) удосконалення процесу прийому клієнтів: попередній запис,
регулювання графіку роботи, електронні черги, удосконалення процесу
опрацювання звернень та підготовки відповідей на звернення в service
desk, впровадження дистанційної форми комунікації (надання БВПД) надання електронних копій документів, покращення навичок
працівників з користування КІАС;
3) удосконалення механізму заміни адвоката та працівника, зокрема з
точки зору запобігання зловживанню зі сторони клієнта;
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4) удосконалення механізму залучення перекладача та інших фахівців
(зокрема психолога, медіатора);
5) запровадження механізму отримання інформації з реєстрів ПФУ та
ДПС;
6) запровадження для клієнтів можливості подання документів в
електронний спосіб, зокрема з використанням ЕЦП;

Підзавдання 3. Сприяння посиленню спроможності інституцій, з якими
взаємодіє система надання БПД, до застосування уніфікованих процедур та
механізмів доступу до правосуддя.
Заходи:
1) Розвиток спроможності інших надавачів безоплатної правової
допомоги, зокрема державних установ та ОМС, до компетенції яких
належить надання БППД, до якісного надання таких послуг;
забезпечення партнерської підтримки шляхом:
- проведення навчальних заходів для працівників державних установ та
ОМС, які забезпечують функціонування державних сервісів та надання
публічних послуг – в частині реалізації ними повноважень з надання
БППД;
- методологічної підтримки ОМС щодо реалізації їхніх повноважень з
надання БППД;
- проведення навчальних заходів для «агентів змін», зокрема для
представників ОМС та суміжних інституцій (прокуратура, суди,
поліція тощо), громадських активістів, в сфері правопросвітництва,
розвитку правових можливостей та правової спроможності
територіальних громад;
- розроблення методології надання БПД у територіальних громадах,
стандартів якості таких послуг, зокрема вразливим верстам населення
(єдині стандарти надання БППД);
2) Сприяння розвитку незалежних провайдерів надання первинної
правової допомоги;

Підзавдання 4. Впровадження альтернативних способів вирішення спорів в
системі БПД.
Заходи:
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1) забезпечення доступу до медіації та навчання працівників виявленню
медіабельних справ;
2) відбір та навчання працівників навичкам медіації;
3) розроблення механізму щодо співпраці та залучення професійних
медіаторів для проведення медіації та обміну досвідом;
4) створення реєстру медіаторів для залучення центрами з надання БВПД;
5) розвиток центрів з надання БВПД як майданчиків для проведення
медіації;
6) розроблення змін до законодавства в частині унормування відповідних
функцій центрів та визначення механізму оплати послуг медіаторів;
7) проведення правопросвітницьких заходів щодо можливостей медіації,
висвітлення позитивних кейсів;
8) поширення серед громадян інформації щодо процедури врегулювання
спору за участю судді;
9) впровадження відновного правосуддя щодо неповнолітніх, зокрема:
- аналіз стану реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення (далі
Програма відновлення) у 2019-2020 роках;
- посилення співпраці з органами прокуратури щодо застосування умов
Програми;
- навчання учасників Програми відновлення (адвокатів-посередників,
працівників центрів, органів прокуратури та поліції, суддів);
- розроблення механізму залучення психологів до Програми відновлення
на постійній основі;
- розроблення типових корекційних програм для неповнолітніх та
залучення органів місцевого самоврядування до їх фінансування;
- нормативне врегулювання прядку оплати послуг адвокатівпосередників, які залучаються до Програми відновлення;
- впровадження заходів підтримки для неповнолітніх після застосування
Програми відновлення.

Підзавдання 5. Розроблення та впровадження системи оцінки ефективності
надання БПД.
Заходи:
1) запровадження постійного аналізу навантаженості та розподілу
робочого часу штатних юристів та адвокатів, які залучаються до
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2)
3)
4)
5)

надання БПД, та, відповідно розрахунку вартості послуг, які надаються
в системі надання БПД за її видами, перегляд повноважень працівників
центрів;
удосконалення організаційної структури та оптимізація бізнес процесів
у відповідності до функціонального навантаження працівників;
впровадження механізмів розподілу ресурсів з урахуванням результатів
оцінки ефективності роботи;
розроблення та впровадження єдиного регламенту діяльності центрів з
надання БВПД, стандартизація основних процесів системи;
забезпечення прозорості системи БПД, висвітлення результатів оцінки
ефективності роботи.

Завдання 3.2: Посилення спроможності системи БПД до надання послуг
на засадах клієнтоорієнтованості, інклюзивності та індивідуального
підходу до вирішення проблем людини
Заходи:
1) вивчення клієнтів та їх потреб відповідно до категорій та питань
звернення (аналіз кейсів);
2) удосконалення існуючого механізму перенаправлення клієнтів між
партнерськими організаціями, які є провайдерами правової допомоги
відповідно до укладених меморандумів або угод про співпрацю, та
центрами;
3) розроблення підходів (алгоритмів) у роботі з окремими категоріями
суб’єктів права на БПД, такими як неповнолітні, жертви домашнього
насильства, жертви торгівлі людьми, особи без документів, що
передбачає залучення до співпраці інших органів та установ;
4) забезпечення фізичної доступності та зручності приміщень центрів для
клієнтів.
5) адаптивність послуг до потреб вразливих категорій осіб (з людьми з
фізичними та ментальними порушеннями)
6) аналіз міжнародного й національного досвіду та розробка концепцій
запровадження комплексної послуги.

Завдання 3.3: Посилення спроможності системи БПД до виявлення
системних правових проблем, їх адвокації на національному чи
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місцевому рівні, у тому числі із залученням інститутів громадянського
суспільства.
Підзавдання 1. Розвиток спроможності системи БПД виявляти стратегічні
справи та системні правові проблеми.
Заходи:
1) розробка механізмів виявлення системних правових проблем;
2) навчання працівників виявляти системні правові проблеми на рівні
регіону та національному рівні;
3) проведення досліджень на національному та регіональному рівнях.
Підзавдання 2. Розробка механізмів впливу на вирішення системних
правових проблем.
Заходи:
1) розробка механізмів адвокації вирішення вже виявлених системних
правових проблем, особливо таких як систематичне порушення прав
людей зі сторони органів влади.

Індикатори, що
дозволяють відстежувати
стан досягнення

Базове або
фактичне
значення

2021

2022

2023

2024

прогнозне
значення

цільове
значення

цільове
значення

цільове
значення

73 %

75 %

77 %

80%

75 %

80 %

ЩНВ

ЩНВ

Ціль 3
3.1. Відсоток людей, які
повністю
задоволені
якістю отриманих послуг
системи надання БПД
3.2. Відсоток людей, які
скористалися послугами
системи надання БПД і
зазначили,
що
в
результаті
цього
їм
вдалося вирішити свою
життєву проблему
7

69%
(2019 рік7)

–

http://qala.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/1-16_UA.pdf
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Ціль 4. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на
недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи
конфлікті із законом (в адміністративному та кримінальному процесі),
що передбачає реалізацію таких завдань:
Завдання 4.1: Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі
затримання, досудового розслідування, під час судового процесу та
здійснення ефективного захисту їх прав
Підзавдання 1. Розроблення законодавчих змін
Заходи:
1) розроблення законодавчих змін щодо посилення відповідальності для
суб’єктів подання інформації про випадки затримання за
неповідомлення регіональних центрів про здійснення затримання;
2) запровадження єдиного механізму та порядку проведення звірок про
затримання осіб між регіональними центрами та суб’єктами подання
такої інформації;
3) забезпечення раннього доступу до безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги, в тому числі шляхом внесення змін до
законодавства.
Підзавдання 2. Розвиток комунікаційної спроможності
Заходи:
1) налагодження комунікації з уповноваженими правоохоронними
органами щодо врегулювання проблемних питань адміністративних
затримань;
2) проведення інформаційних та правопросвітницьких кампаній щодо
раннього доступу до правової допомоги;
Підзавдання 3. Розвиток спроможності системи БПД до впровадження нових
інформаційних технологій
Заходи:
1) співпраця із органами Національної поліції України щодо
запровадження автоматизованого обміну відомостями про затриманих
осіб;
2) впровадження автоматизованого розподілу доручень адвокатам, які
надають БВПД;
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Підзавдання 4. Розвиток спроможності захисту прав
Заходи:
1) систематичне навчання та поширення кращих практик працівників
центрів та адвокатів, які надають БВПД;
2) узагальнення інформації щодо порушення права на правову допомогу
та захист; інформування про такі порушення правоохоронні органи,
органи адвокатського самоврядування, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, інші.

Завдання 4.2: Розвиток механізмів моніторингу дотримання прав людей,
які мають процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, свідка,
потерпілого, засудженого, затриманого та реагування на порушення
таких прав.
Підзавдання 1. Розвиток спроможності системи БПД здійснювати
моніторинг дотримання прав людей.
Заходи:
1) моніторинг прав осіб під час затримання та обрання міри запобіжного
заходу;
2) моніторинг прав осіб у місцях несвободи (в тому числі розроблення
механізмів щодо залучення працівників системи БПД до моніторингу
місць несвободи);
3) запровадження дієвого механізму розгляду скарг щодо надання БПД;
Підзавдання 2. Розвиток спроможності системи БПД до захисту прав
свідків та потерпілих.
Заходи:
1) забезпечення захисту прав потерпілого/розширення кола суб’єктів
права на БПД;
2) забезпечення захисту прав дітей, які є потерпілими або свідками,
зокрема у статевих злочинах;
3) забезпечення прав потерпілих від домашнього насильства.
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Завдання 4.3 Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної
правової допомоги особам звільненим від відбування покарання та
особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення
волі на певний строк, а також іншим особам, які потребують соціальної
адаптації
Підзавдання 1. Вдосконалення механізму надання правової допомоги у
зв`язку з відновленням соціального статусу осіб звільнених від відбування
покарання або таких, які завершили відбування покарання.
Заходи:
1) створення умов для забезпечення реалізації суб`єктами пробації та
особами, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк, а також іншими особами, які потребують соціальної
адаптації, права на безоплатну правову допомогу;
2) налагодження комунікації з органами пробації щодо проблемних
питань надання безоплатної правової допомоги суб`єктам пробації та обмін
інформацією між органами пробації та центрами з надання безоплатної
правової допомоги;
3) підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості, а також
правової поінформованості суб`єктів пробації щодо захисту своїх прав та
можливостей;
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Очікувані результати:
- підвищено рівень правової свідомості громадян (спроможності до
ідентифікації правових проблем та готовності докладати зусиль для їх
вирішення);
- підвищено рівень обізнаності громадян про систему надання
безоплатної правової допомоги;
- спрощено доступ до безоплатної правової допомоги для всіх осіб, які
знаходяться під юрисдикцією України та потребують такої допомоги;
- рівень задоволеності клієнтів системи надання безоплатної правової
допомоги якістю отриманих послуг є високим;
- збільшилась частка людей, які змогли вирішити свої правові проблеми
в правовий спосіб;
- зменшилась кількість випадків порушень прав людей, які знаходяться у
контакті чи конфлікті із законом.
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Можливі ризики щодо реалізації деяких цілей та завдань Стратегії:
- нестабільність або недостатність фінансування системи БПД;
- плинність кадрів в системі БПД у зв’язку з недостатнім рівнем оплати
праці працівників Координаційного центру та його територіальних відділень
незважаючи на високий рівень навантаження;
- нечіткість та складність процесів, адміністративних процедур, які
вимагають значних затрат часу та ресурсів;
- незалученість Наглядової Ради до визначення стратегічних питань
розвитку та бюджетування;
- невирішення питання фінансування оплати послуг адвокатів-посередників
в Програмі відновлення для неповнолітніх;
- відсутність підтримки органів адвокатського самоврядування щодо
вдосконалення системи оцінювання якості, повноти та своєчасності надання
адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги;
- незалученість правоохоронних органів до виконання завдань щодо
забезпечення раннього доступу осіб до БПД;
- відсутність фінансової підтримки та технічних можливостей для
проведення досліджень з правових потреб громадян;
- унеможливлення удосконалення адміністративних процесів системи БПД у
зв’язку з незапровадженням на постійні основі моніторингу статистичної та
звітної інформації про діяльність системи БПД;
- відсутність моніторингу реалізації цілей, заходів та завдань Стратегії;
- відсутність фінансової підтримки щодо автоматизації процесів надання
послуг БПД.

