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Право на безоплатну правову допомогу — 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.

Закон України  
‟Про безоплатну правову допомогу”

Команда системи безоплатної правової допомоги висловлює вдячність 
за довіру і партнерство своїм клієнтам, адвокатам, центрам правової 
інформації і консультацій, громадським приймальням Української Г ель
сінської спілки з прав людини, іншим громадським організаціям, зокрема 
тим, які надають правову допомогу pro bono соціально вразливим людям, 
юридичним клінікам вищих навчальних закладів, Національній асоціації 
адвокатів України, Раді адвокатів України, Українській фундації правової 
допомоги, Асоціації правників України, Асоціації адвокатів України, Спілці 
адвокатів України, Союзу юристів України, Всеукраїнському об’єднанню 
адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, Центру політико
правових реформ, Відкритій громадській платформі розвитку української 
системи безоплатної правової допомоги, Академії адвокатури України, 
Українській іноземній юридичній колегії, обласним колегіям адвокатів, 
радам адвокатів регіонів та кваліфікаційнодисциплінарним комісіям 
адвокатури, Громадському радіо, газетам ‟Юридична газета”, ‟Закон 
і бізнес”, ‟Правовий тиждень”, ‟Юридическая практика”, журналам 
‟Адвокат” та ‟Український адвокат”, іншим засобам масової інформації, 
порталу ‟Правовий простір”, Президентові України, Верховній Раді 
України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, 
Кабінетові Міністрів України, Міністерству юстиції України та головним 
територіальним управлінням юстиції, Національній поліції України, 
Державній службі зайнятості України, іншим державним органам, 
органам місцевого самоврядування, Раді з питань судової реформи, а 
також Урядам Канади, Сполучених Штатів Америки, Королівства Данія, 
Королівства Нідерланди, Французької Республіки, Штабквартирі 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”, мережі Фундацій відкритого суспільства та усім іншим, тут 
не згаданим, хто нас надихає, підтримує і нам допомагає
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 БПД	 безоплатна	правова	допомога

 БППД	 безоплатна	первинна	правова	допомога

 БВПД	 безоплатна	вторинна	правова	допомога

 КЦ	 Координаційний	центр	з	надання	правової	
допомоги

 РЦ	 регіональний	центр	з	надання	безоплатної	
вторинної	правової	допомоги

 МЦ	 місцевий	центр	з	надання	безоплатної	
вторинної	правової	допомоги

 АТО	 антитерористична	операція

 АПУ	 Асоціація	правників	України	

 ВПО	 внутрішньо	переміщена	особа

 ГО	 громадська	організація

 ЄК	 Європейська	Комісія

 ОМС	 орган	місцевого	самоврядування

 РЄ	 Рада	Європи

 УФПД	 Всеукраїнська	благодійна	організація	
‟Українська	фундація	правової	допомоги”

 OSJI	 Правова	ініціатива	відкритого	суспільства	
Фундацій	відкритого	суспільства
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Oсновне завдання, яке ставить перед собою Міністерство 
юстиції, – повернення справедливості й закону в кожну 
українську домівку. Передусім, це захист прав людини та 

основоположних свобод, обізнаність наших громадян у своїх 
правах і свободах, а також уміння захищати їх.

Для реалізації цього завдання в Україні діє система безоплатної 
правової допомоги, розвиток якої був одним із пріоритетних 
напрямів діяльності Міністерства юстиції минулого року.

Так, у рамках послідовного структурного реформування відомства 
ми демонтували стару віджилу систему органів юстиції, ліквідувавши 
понад 600 управлінь юстиції районного та міського рівнів. За 
рахунок відповідної економії коштів ми розширили систему 
безоплатної правової допомоги, утворивши 429 бюро правової 
допомоги, завданням яких стало надання безпосереднього сервісу 
мешканцям територіальних громад, передусім жителям малих міст, 
селищ та сіл, які довгий час мали обмежений доступ до права і 
правосуддя.

Бюро правової допомоги – всеукраїнська мережа точок доступу 
до безоплатної правової допомоги, активного поширення пра
вової інформації та доступу до правових консультацій на рівні 
територіальних громад. Звернувшись до них, кожен зможе отри
мати безкоштовні консультації з правових питань та скорис татися 
електронними сервісами Мін’юсту; а за необхідності – представ
ництво своїх інтересів у суді. 1 вересня ці бюро відкрили свої двері 
для мільйонів українців. І вже продовж перших місяців роботи  
в 4 рази збільшилася кількість людей, які самостійно змогли звер
нутися за безоплатною правовою допомогою та отримати її, а 
отже –  реалізувати та захистити свої права.

Серед інших найважливіших досягнень минулого року – розши
рення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги для 
більшої кількості найбільш чутливих наших громадян: внутрішньо 
переміщених осіб, ветеранів війни, насамперед учасників АТО, і 
більшої кількості малозабезпечених громадян. Це стало можливим 
завдяки внесеним змінам до Закону України ‟Про безоплатну 
правову допомогу”.

Більше ніж 4 млрд. людей у світі сьогодні не мають доступу до 
правової допомоги взагалі. Україна ж має найбільш розгалужену і 
прогресивну систему безоплатної допомоги. Ми є лідерами у на
данні правової допомоги, що визнано у світі, та ми мали честь і 
приємність минулого року представити досвід української системи 
БПД як приклад успішної організації надання безоплатної правової 
допомоги на низці заходів високого міжнародного рівня.

БПД – найуспішніший соціальний проект, реалізований сьогодні 
в Україні. Кожен українець отримав реальний інструмент у вигляді 
знань про свої права і можливості захистити їх. 

Безоплатна правова допомога залишається серед основних 
пріоритетів Міністерства юстиції та Уряду України. Пріоритети її 
подальшого розвитку ввійшли до Стратегічного плану діяльності 
Міністерства юстиції на три наступні роки та Середньострокового 
плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року. 

Павло ПЕТРЕНКО
Міністр юстиції  
України



Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ
директор Координаційного центру  

з надання правової допомоги

Якщо коротко охарактеризувати найбільш важливі зміни в ор
ганізації надання безоплатної правової допомоги у 2016 році – 
це те, що вона стала доступнішою для людей одразу у кількох 

аспектах.
Насамперед, нам вдалося досягти розширення кола осіб, які мо
жуть отримати правову допомогу за рахунок держави, усунувши 
бар’єри, що обмежували можливості правового захисту для низки 
найбільш соціально незахищених категорій наших громадян. 
Так, подолано несправедливість як щодо визначення межі мало
забезпеченості, якою регулюється право на безоплатну правову 
допомогу, так і щодо врахування драматичних змін у житті держа
ви, які зумовили включення до категорії наших клієнтів внутріш
ньо переміщених осіб та учасників бойових дій. Завдяки схвале
ним у 2016 році законодавчим змінам суттєво змінилися підходи 
до визначення рівня малозабезпеченості, що є критерієм для от
римання безоплат ної вторинної правової допомоги не мен ше 
10 000 000 осіб в Україні. Відтепер правову допомогу, гарантовану 
державою, можуть отримати й люди, чий дохід не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також люди, які 
отримують пенсію або соціальну допомогу у розмірі, що не пере
вищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. 
Суб’єктами права на правову допомогу стали також вимушені пе
реселенці та особи, які претендують на статус ВПО, а також наші 
захисники, які претендують на статус учасника бойових дій, а у 
випадку учасників АТО – знято обмеження на надання допомоги 
лише з питань, що стосуються їхнього соціального захисту. 
Крім того, з’явилися додаткові можливості в отриманні безоплатної 
правової допомоги для людей, які не володіють державною мо
вою та мають особливі потреби – через залучення перекладачів та 
сурдоперекладачів для таких клієнтів, що стало можливим завдяки 
прийнятій відповідній постанові Уряду.
Тож дві важливі проблеми, які обмежували можливості правової до 
по  мо ги для найбільш чутливих категорій громадян, – сьогодні усунуто.
Інший аспект доступності правової допомоги ми вбачаємо в мак
симальному наближенні мережі до клієнтів. 429 бюро правової до
помоги з 1 вересня розпочали свою роботу у малих містах і сели
щах, і в чотири рази більша кількість людей звернулася щомісяця 
та отримала правову допомогу.
Крім того, ми посилили ресурс системи за рахунок штатних праців
ників, відібраних на публічному конкурсі, та навчання професійних 
груп усередині системи з метою забезпечення якості надання пра
вової допомоги нашим клієнтам. 
У пошуку найкращої моделі, яка максимально відповідає реальним 
потре  бам людей, ми переорієнтували систему на поширення пра
вової інформації, надання правових консультацій безпосередньо 
в територіальних громадах, зменшили адміністративні витрати та 
закла  ли ґрунт щодо збільшення оплати послуг адвокатів, продов
жили оптимізацію мережі центрів з надання безоплатної вторинної 
пра вової допомоги, децентралізацію повноважень та управління фі 
нансами в системі, гарантували прозорість та підзвітність діяльності.
Сьогодні система БПД як нова державна інституція визнана од нією 
з найуспішніших в Україні і за її межами, й за результатами неза
лежного зовнішнього оцінювання відповідає стандартам та пере
довому досвіду Ради Європи. Подальший розвиток системи БПД 
ми нерозривно пов’язуємо із ключовими реформами в Україні. 
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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.

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.

НАША МІСІЯ

НАШЕ БАЧЕННЯ

МІСІЯ. БАЧЕННЯ. 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 і правосуддя — незалежно від рівня 
їхніх матеріальних статків чи ступеня соціальної вразливості. 
Ми працюємо у команді на основі взаємної поваги та взаємної відповідальності.  
Ми діємо доброчесно, зорієнто вані на клієнта і сповідуємо рівне ставлення до всіх. 
Ми віримо, що гідне життя напряму залежить від того, наскільки людина знає свої права, 
має бажання та можливості їх реалізовувати. Ми пропонуємо людям засоби  
для вирішення життєвих проблем у правовий спосіб на противагу узвичаєній у суспільстві 
корупції.

ДОВІРА ТА ПАРТНЕРСТВО
Ми цінуємо довіру наших клієнтів та партнерів. 
Люди звертаються по допомогу до тих, кому вони довіряють. Суспільна довіра  
є необхідною умовою для розвитку системи безоплатної правової допомоги. 
Якість послуг, що їх ми надаємо, залежить від рівня взаємної довіри, на якій ґрунтується 
наше партнерство з громадами, адвокатами, громадськими організаціями, донорами. 
Ми відкриті до співпраці з усіма зацікавленими сторонами та активно розвиваємо 
партнерство, насамперед на рівні територіальних громад.

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ
Як інституція, що фінансується коштом платників податків, ми підзвітні перед суспільством 
за все, що ми робимо. Ми вітаємо зовнішнє незалежне оцінювання нашої діяльності. 
Ми регулярно оприлюднюємо актуальну інформацію про всі наші заходи та витрати, 
зокрема про заробітну плату кожного працівника, розподіл справ між адвокатами та 
оплату їхніх послуг, статистичні показники нашої роботи та аудиторські звіти. 
Ми проводимо відкриті конкур си для відбору персоналу.
Ми підтримуємо електронну систему публічних закупівель PROZORRO та почали її 
використовувати на чотири місяці раніше, ніж вимагав закон, для усіх закупівель понад 
три тисячі гривень.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Ми є незалежною складовою системи юстиції. Міністерство юстиції не втручається 
в нашу операційну діяльність. Рішення про надання безоплатної правової допомоги 
приймається згідно із законом незалежно від політичних та інших впливів. 
Ми не втручаємося в адвокатську діяльність та поважаємо її незалежність. 
Як запоруку якості правової допомоги ми підтримуємо вільну конкуренцію поміж  
її надавачів.
Ми сприяємо розвитку мережі незалежних надавачів правової інформації та консультацій 
і заохочуємо органи місцевого самоврядування залучати до їх надання, передусім, 
громадські організації. 

ІННОВАЦІЇ ТА ПРАГНЕННЯ ДОСКОНАЛОСТІ
Ми прагнемо постійного удосконалення нашої діяльності. Ми чутливі до змін середовища 
та швидко реагуємо на них. Ми шукаємо нові та нестандартні підходи до розв’язання 
проблем.  
Ми постійно навчаємося завдяки обміну досвідом та кращими практиками.

НАШІ ЦІННОСТІ
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особи, середньомісячний дохід яких не перевищує 
двох розмірів прожиткового мінімуму, а також 
інваліди, які отримують пенсію або допомогу, 
що призначається замість пенсії, у розмірі, що 
не перевищує двох прожиткових мінімумів для 
непрацездатних осіб

дітисироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, діти, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

внутрішньо переміщені особи

громадяни України, які звернулися із заявою про 
взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб
з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік 
ВПО, до моменту отримання такої довідки

особи, до яких застосовано адміністративне 
затримання та/або адміністративний арешт

особи, які відповідно до положень кримінального 
процесуального законодавства вважаються 
затриманими та/або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

особи, у кримінальних провадженнях стосовно 
яких захисник залучається для здійснення захисту 
за призначенням або проведення окремої 
процесуальної дії, а також особи, засуджені до 
покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 
або обмеження волі

особи, на яких поширюється дія Закону України 
‟Про біженців та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту” 
з моменту подання заяви про визнання біженцем або особою, яка 
потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного 
рішення за заявою 

іноземці та особи без громадянства, затримані з 
метою ідентифікації та забезпечення примусового 
видворення 
з моменту затримання

ветерани війни та особи, на яких поши рюєть ся 
дія Закону України ‟Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають 
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв 
нацистських переслідувань

особи, які звернулися для отримання статусу особи, 
на яку поширюється дія Закону України ‟Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
до моменту прийняття рішення про надання такого статусу

особи, щодо яких суд розглядає справу про 
обмеження цивільної дієздатності фізичної 
особи, визнання фізичної особи недієздатною та 
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

особи, щодо яких суд розглядає справу про надання 
психіатричної допомоги в примусовому порядку

особи, реабілітовані відповідно до законодавства 
стосовно питань, пов’язаних із  реабілітацією

Суб’єкти права на БВПД

Закон України ‟Про Вищу раду правосуддя”
	 розширено перелік категорій осіб,  

які мають право на БВПД:
 ВПО та особи, які претендують на 

отримання такого статусу
 особи, які претендують на 

отримання статусу ветерана війни, 
у тому числі учасника бойових дій

	 суттєво підвищено поріг 
 малозабезпе ченості для отримання 
доступу до БВПД:

 особа має право на БВПД, якщо 
її дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму, 
встановленого законом 
(раніше – якщо середньомісячний сукупний 
дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму)

 інвалід має право на БВПД, якщо 
отримує пенсію або соціальну 
допомогу, яка призначається 
замість пенсії, у розмірі, що не 
перевищує двох прожиткових 
мінімумів для непрацездатних осіб 
(раніше – якщо цей розмір менший двох 
прожит кових мінімумів для непрацездатних осіб)

	 розширено коло питань, з яких 
надається БВПД окремим категоріям:

 ветеранам війни, у тому числі учас
никам бойових дій, іншим особам, 
на яких поширюється дія Закону 
України ‟Про статус ветеранів вій
ни, гарантії їх соціального захисту”, 
БВПД надається з будьяких питань 
(раніше – лише з питань соціального захисту)

постанова КМУ від 24.06.2016 № 401
 спрощено доступ до БВПД для 

людей, які не володіють державною 
мовою або мають особливі потреби, 
у частині залучення перекладачів 
(сурдоперекладачів)

Суб’єкти права на БППДВиди правових послуг
усі особи, які перебувають під юрисдикцією 
України

БЕЗОПЛАТНІ ПРАВОВІ ПОСЛУГИ.
СУБ’ЄКТИ ПРАВА НА БПД

Розширення кола клієнтів  
та спрощення доступу до БВПД

надання правової інформації  
та консультацій, 
інші види БППД

захист

здійснення представництва інтересів 
у судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, 
перед іншими особами

складення документів 
процесуального характеру 
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КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР  
з надання правової допомоги

МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ БВПД 
в обласних і районних центрах

БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  
у малих містах (з 01.09.2016)

РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ БВПД 
в обласних центрах

1 1

97

429

24
1 371

7 444

ДИСТАНЦІЙНИЙ ПУНКТ ДОСТУПУ  
у віддалених населених пунктах

ВИЇЗДІВ МОБІЛЬНИХ 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПУНКТІВ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦІЛОДОБОВИЙ  
КОНТАКТЦЕНТР 0 800 213 103

	 створено мережу бюро правової допомоги в 
районних центрах та малих містах як структурних 
підрозділів МЦ, основними функціями яких є:

 правопросвітництво у територіальних громадах
 надання БППД
 забезпечення доступу до надання БВПД
 надання БВПД (крім захисту)

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА. 
ТОЧКИ ДОСТУПУ ДО БПД

Розширення мережі  
точок доступу до БПД

	 розширено мережу дистанційних 
та мобільних пунктів доступу 
до БПД, забезпечено їх 
функціонування на постійній 
основі
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99

114

537

85

17

920

1414

42

199

836

94

1504

148

13

495

1531

162

24

7

30

35

549

243

979

640

445

323

894

270

2432

445

236

342

234

1108

526

388

410

233

406

2441

1020

6194

4329

1299

1241

3466

687

2856

1442

3647

2018

869

1735

2494

1326

1367

1299

433

1313

177

61

253

58

143

12

116

38

65

66

1592

1085

918

342

499

626

2113

2109

1954

1954

76

31

42

55

68

153

198

186

1435

103

53

267

20

220

29

113

36

1298

858

869

Кількість випадків надання БВПД Результативність захисту

Видані РЦ доручення для надання БВПД у регіональному розрізі

Вінницька область
Волинська область

Дніпропетровська область
Донецька область

Житомирська область
Закарпатська область

Запорізька область
ІваноФранківська область

Київ
Київська область

Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область

Миколаївська область
Одеська область

Полтавська область
Рівненська область

Сумська область
Тернопільська область

Харківська область
Херсонська область

Хмельницька область
Черкаська область

Чернівецька область
Чернігівська область

3 266
1 438
7 963
5 112
1 904
2 496
5 890
1 037
5 555
3 172
2 548
4 087
3 720
2 876
5 237
4 566
2 688
2 193
1 651
5 400
2 043
1 892
1 752

716
1 974

 особам, до яких 
застосовано 
адміністративне 
затримання та/або 
адміністративний арешт

 особам, які вважаються 
затриманими, та/або 
стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою

 захист за призначенням 
у кримінальних 
провадженнях

 особам, засудженим 
до покарання у вигляді 
позбавлення волі

БВПД ПІДОЗРЮВАНИМ ТА ОБВИНУВАЧЕНИМ 
У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ,  
а також затриманим, заарештованим та засудженим

випадки захисту осіб, які 
відповідно до положень 

кримінального проце
суаль ного законодавства 

вважаються затриманими 
та стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою

15 644

випадків захисту осіб, 
до яких застосовано 

адміністративні 
затримання або арешт

11 114

випадків захисту  
за призначенням  

у кримінальних 
провадженнях

50 475

випадки надання 
допомоги засудженим 

до покарання у вигляді 
позбавлення волі

3 943

1 750 випадків обрання більш 
м’якого запобіжного заходу, 
ніж тримання під вартою, 
про що клопотала сторона 
обвинувачення

1 332 випадки зменшення обсягу 
обвинувачення

2 409 випадків призначення найменш 
суворого з передба чених 
альтер нативних покарань або 
більш м’якого пока рання, ніж 
передбачено законом

7 107 випадків звільнення  
від відбування покарання  
з випробуванням

549 виправдувальних вироків або 
випадків закриття провадження

7 205 випадків призначення 
мінімаль ного строку (розміру) 
покарання



Характеристика клієнтів

Своєчасність захисту затриманих

за	громадянством

за	віком

особливі	категорії,	до	яких	належали	клієнти

за	статтю

за	тяжкістю	злочинів,	у	скоєнні	яких	
підозрюються,	обвинувачуються	клієнти6,5%

50,9%

39,9%

2,7%

11,6%

33,6%

39,3%

9,7%

5,8%

8,3%

91,7%

громадяни України

іноземці та особи 
без громадянства

до 18 років 

від 18 до 35 років

від 36 до 60 років

понад 60 років

невеликої тяжкості

середньої тяжкості

тяжкі

особливо тяжкі

посягання на життя

жінки

чоловіки

Відмова від адвокатів

10,9%

1,6%

через фізичні або психічні 
вади не можуть реалізувати 

своє право на захист
не володіють мовою, якою 

ведеться провадження

випадків, коли час із моменту 
видання доручення адвокату до його 

прибуття до місця конфіденційного 
побачення із затриманою особою  

не перевищував 1 години

98,4%

випадків, коли час із моменту 
інформування про затримання  

до видання центром доручення  
не перевищував 1 години

97,5%

6,5% випадків, коли 
клієнт відмовився 
від послуг 
призначеного 
адвоката

виявлених випадків порушень прав 
затриманих осіб працівниками 

правоохоронних органів 
відповідно до  Порядку інформування центрів з надання 

БВПД про випадки затримання, адміністративного 
арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою, затвердженого постановою КМУ 

від 28.12.2011 № 1363

3 805
(або 14,2%)

порушення строків інформування 3 683
неповідомлення про затримання особи  

або обрання запобіжного заходу 95
перешкоджання вільному доступу адвоката 

до затриманої особи 25
фактичне затримання особи без складання 

протоколу про затримання 16
проведення слідчих дій до повідомлення 

особі про підозру 6
схиляння підзахисного до відмови  

від адвоката, призначеного центром,  
без участі такого адвоката

5

ненадання адвокату процесуальних 
документів для ознайомлення 2

виявлення адвокатом факту застосування 
насильства до затриманої особи 1

Моніторинг забезпечення  
доступу затриманих до адвоката

у тому числі:

97,9%

2,1%

Моніторинг якості  
надання БПД

1 478 спостережень за роботою 
адвокатів у судах

376 інтерв’ю з клієнтами 
щодо якості отриманих 
адвокатських послуг

1 873 анкетування адвокатів  
щодо роботи із центрами 
та клієнтами

8 864 перевірки дотримання 
адвокатами стандартів 
якості надання БВПД

738 узагальнених та поширених 
прикладів успішного 
захисту та кращих практик 
адвокатської діяльності
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Кількість випадків надання БПД

Надання БПД у регіональному розрізі

Пілотний проект у сфері державної реєстрації 
громадських формувань

Вінницька область
Волинська область

Дніпропетровська область
Донецька область

Житомирська область
Закарпатська область

Запорізька область
ІваноФранківська область

Київ
Київська область

Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область

Миколаївська область
Одеська область

Полтавська область
Рівненська область

Сумська область
Тернопільська область

Харківська область
Херсонська область

Хмельницька область
Черкаська область

Чернівецька область
Чернігівська область

20 836
8 859

28 506
5 703

10 343
4 847

14 941
9 858
8 340
8 040

12 539
3 497

15 887
9 661

18 664
11 465
10 194
12 580

9 833
9 275
7 240

11 274
8 859
5 565
8 233

консультацій 3 428

прийнятих документів 3 067

903 повідомлення про реєстрацію 
або відмову у реєстрації

осіб звернулися  
до МЦ 275 039 239 164 особам надано правові 

консультації 

36 228 у тому числі  
через дистанційні  
та мобільні пункти

34 126 рішень центрів  
про надання БВПД

30 717 доручень адвокатам 
для здійснення 
представництва 
інтересів у судах

3 293 випадки здійснення 
представництва 
інтересів у судах 
юристами центрів

6 699 осіб отримали допомогу 
від партнерських 
установ та організацій

111 489 осіб отримали 
роз’яснення щодо БПД 
через єдиний контакт
центр 0 800 213 103

БПД У ЦИВІЛЬНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ,
а також свідкам і потерпілим у кримінальному процесі



Характеристика клієнтів

за	громадянством

за	віком

за	статтю

99,7%

0,3%

громадяни України

іноземці та особи 
без громадянства

57,5%

42,5%

жінки

чоловіки

0,6%

22%

50,2%

27,2%

до 18 років

від 18 до 35 років

від 36 до 60 років

понад 60 років

за	суб’єктами	права	на	БВПД

40,6%

25,6%

30,1%

1%

1%

1,7%

малозабезпечені

інваліди

ветерани війни,  
у т. ч. учасники АТО

біженці

дітисироти

інші категорії

18,5%

15,9%

10,8%

10,8%

8,5%

8,0%

5 579
11 102
12 878
11 378
11 151
11 866
12 267
13 776
41 306
42 284
53 185
48 267

соціальне 
забезпечення
інші цивільні

спадкові

сімейні

земельні

житлові

січень
лютий

березень
квітень

травень
червень
липень

серпень

вересень
жовтень

листопад
грудень

Питання, за якими надавалася БВПД

Ефект від відкриття бюро правової допомоги
кількість	звернень	до	МЦ	за	місяцями

до 
відкриття 
бюро

після 
відкриття 
бюро

33%

61 624

67%

123 418

структура	звернень	до	МЦ
протягом	вересня	–	грудня	2016	року

6,8%

5,1%

3,7%

2,7%

1,2%

0,8%

7,5%

договірні

трудові

адміністративні

виконання судових рішень

неправові питання

медичні

інші

осіб звернулися 
до бюро 
правової 

допомоги

осіб звернулися до 
центральних офісів МЦ
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500 000
примірників  
інформаційних буклетів  
‟Бюро правової допомоги:  
Ваш юридичний провідник”

28
випусків спеціальної серії 

програм ‟Ген справедливості” 
про БПД  

на Громадському радіо

28
випусків спеціальної 

серії програм ‟Протидія 
домашньому насильству”  

на Громадському радіо

178 331
примірник

за	підтримки	українсько-канадського	проекту	‟Доступна	та	якісна	правова	допомога	в	Україні”

БЮРО 
ПР�ВОВОЇ 
ДОПОМОГИ:
Ваш юридичний 
провідник

«Ми зробили безоплатну 
правову допомогу ще 
ближчою до громадян на 
місцях із відкриттям 
понад 400 бюро правової 
допомоги  –  нових точок 
доступу  до   безоплатної 
правової  допомоги у 
найвіддаленіших сільських   
районах    та    містечках.  

У них кожен зможе отримати правову 
інформацію та консультації,  доступ до 
електронних сервісів Міністерства юстиції, а 
найбільш соціально незахищені  люди   –   і   правову 
допомогу в суді», – Павло Петренко, Міністр 
юстиції України.

«Переважна  більшість 
клієнтів системи безоплатної 
правової допомоги, 
насамперед, потребують 
актуальної правової 
інформації та якісних 
консультацій. Впроваджуючи 
розгалужену мережу 
бюро   правової   допомоги,   

ми створюємо справді рівні можливості доступу 
людей до права і правосуддя, наближаємо свої 
послуги до кожної територіальної  громади. Ми 
віримо, що в результаті наших зусиль люди в 
Україні будуть використовувати правові засоби 
для вирішення  своїх  щоденних  життєвих  
проблем – на противагу узвичаєній побутовій 
корупції, а подекуди і силовим способам»,  –  
Андрій Вишневський, директор Координаційного 
центру з надання правової допомоги.

Бюро правової допомоги – це 
джерело правової інформації для 
вас і вашої громади. 

Це ваш порадник і провідник у 
правових питаннях.

Інформацію про адресу 
найближчого бюро правової 
допомоги та його послуги можна 
отримати:

  за єдиним телефонним номером 
системи безоплатної правової 
допомоги

   0 800 213 103
(дзвінки безкоштовні зі 
стаціонарних та мобільних 
телефонів, цілодобово)

     на сайті  

www.legalaid.gov.ua 

5 000
примірників збірки літературно
медійного проекту  
‟ПРОти НАСильства”
оповідання відомих українських авторів 
про різні види насильства у сім’ї, коментарі 
психологів та практичні поради юристів щодо 
протидії насильству в родині 

електронна версія  
‟Довідника організацій, 

які надають допомогу 
потерпілим від насильства  

в сім’ї”

за	підтримки	УФПД	та	Міжнародного	фонду	‟Відродження”

5
інформаційнороз’яснювальних 

буклетів у серії для учасників 
АТО та членів їх сімей

підписників сторінки  
КЦ у Facebook 6 550 19 938 переглядів відео на 

YouTube каналі системи БПД

9 
випусків інформаційного 
дайджесту системи БПД в Україні

повідомлення про БПД  
у національних  

та регіональних ЗМІ
10 051 

відвідань сторінок 
офіційного вебсайту  

~ 1 000 000 

унікальних користувачі 
офіційного вебсайту 177 082

20 ‟комунікаторів”

103 ‟інтегратори”

123 регіональних ‟комунікаційники” 
системи БПД

Комунікаційна команда

Інформування про систему БПД

Інформаційні проекти та матеріали

ІНФОРМУВАННЯ ПРО БПД ТА КОМУНІКАЦІЇ

 



примірників звіту  
‟Безоплатна правова допомога. 

Становлення та розвиток системи:  
2011—2015 роки”

11 000 

б ез о п л а т н а  ■ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
ПРАВОВА ■
д о п о м о г а  •  СИСТЕМИ: 2011 -2015 роки

РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД

Міжнародна	конференція	‟Посилення	правової	спроможності	громад”
(м. Харків, 20 – 21 жовтня)

організована спільно КЦ, 
українськоканадським 
проектом ‟Доступна та якісна 
правова допомога  
в Україні” та Міжнародним 
фондом ‟Відродження”

прийнятих 
органами місцевого 

самоврядування 
програм надання БПД

104

 тис. грн.
обсяг фінансування на 

2016 рік, передбачений 
цими програмами

1 594,1

тренінгів для ОМС 
щодо удосконалення 

організації ними 
надання БППД

997

Співпраця з ОМС Грантові проекти для ГО

162 учасники  
з України, Канади, 
США, Південної 
Африки, Пакистану

3 335,9 тис. грн. 
обсяг фінансування 
проектів донорами

36 грантових проектів з інтеграції 
безоплатної первинної  
та вторинної правової допомоги, 
підтриманих українськоканадським проектом 
‟Доступна та якісна правова допомога в Україні” 
та Міжнародним фондом ‟Відродження”
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РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ. 
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У СИСТЕМІ БПД

штатних
працівників

фахівців  
забезпечують надання 

послуг БПД

2 198

1 606

адвокати  
у реєстрі адвокатів,  
які надають БВПД

5 062

2 680 контрактів  
укладено з адвокатами

навчальних заходів 
для штатних працівників 38

учасників  
навчальних заходів 996

11 навчальних заходів для 
адвокатів, які надають БВПД 

263 учасники  
навчальних заходів

Людський потенціал

Навчальні заходи

Методична підтримка

Удосконалення конкурсного відбору 
адвокатів, які надають БВПД

On-line платформа

4 932
примірники методичних 

рекомендацій ‟Дії захисника  
у кримінальному провадженні  

щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру” 

підготовлені УФПД у співпраці з КЦ  
за підтримки Міжнародного фонду ‟Відродження” 
та у рамках проекту ЄК ‟Забезпечення доступу до 

правосуддя шляхом надання безоплатної правової 
допомоги та впровадження високих стандартів 

захисту прав людини в Україні” 

6 000
примірників видання
‟Посібник для адвокатів та юристів 
АТО: захист прав і законних інтересів 
військовослужбовців та членів їх 
сімей” 
підготовлено УФПД у співпраці з КЦ  
за підтримки Міжнародного фонду ‟Відродження” 

круглих столів у Києві та регіонах щодо 
обговорення системи відбору адвокатів, 

які залучаються до надання БВПД
6 108 членів конкурсних комісій  

з відбору адвокатів з 24 регіонів 
взяли участь в обговореннях

507 розроблених  
правових консультацій

створена довідково-інформаційна 
on-line платформа типових правових 

консультацій системи БПД 

“WikiLegalAid”



Фінансування з Державного бюджету, тис. грн.

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ.  
ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

інформація,	що	регулярно	висвітлюється	на	веб-сайтах	КЦ	та	РЦ

кількість виданих адвокатам доручень  
та розмір оплати їхніх послуг (щотижнево)

розмір заробітної плати усіх працівників 
системи БПД (щопівроку)

інформація про проведення державних 
закупівель

паспорти бюджетних пограм, 
розпорядником яких є КЦ,  
та звіти про їх виконання

аудиторські звіти

Зниження корупційних ризиків

1 160,6  
2 840,3  
5 883,5  

27 456,6  
10 265,7  

2 119,2

58 894,3  
16 431,3  

3 788,6  

118 742,7  
56 694,9  
66 931,2  

197 546,1  

87 338,6
  
0

послуги БПД
адміністрування
капітальні вкладення

2012

2013

2014

2015

2016

1 березня система БПД достроково перейшла на електронну систему державних закупівель ProZorro

Оприлюднення фінансової інформації

державних 
закупівель 379

тис. грн.
загальна сума 

закупівель
7 479,5

830,9 тис. грн. (або 10 %)
економії коштів від плану

3 000 грн.
гранична cума, починаючи з якої 
усі державні закупівлі здійснюються 
через систему ProZorro
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працівників управління внутрішнього 
аудиту КЦ 8

внутрішніх аудитів діяльності РЦ 
(фінансовий та відповідності) 10 Фінансовий аудит та аудит відповідності КЦ  

(за період з 01.04.2014 по 30.09.2016), 
проведений Департаментом внутрішнього 
аудиту Мін’юсту
> умовно-позитивний висновок

Аудит ефективності використання бюджетних 
коштів на формування та функціонування 
системи БПД  
(за період з 01.01.2015 по 01.07.2016), 
проведений Рахунковою палатою України  
в КЦ та РЦ у Вінницькій, Львівській, Одеській, 
Харківській областях та місті Києві
> фактів незаконного  або  нецільового 
використання коштів не виявлено

Висновок Рахункової палати України
‟Міністерством юстиції України на 
виконання міжнародних зобов’язань  
та Конституції України створено сучасну 
систему надання БПД та фінансового 
управління нею, удосконалено власну 
нормативну базу і розширено території 
надання та спектр послуг населенню, 
запроваджено інформування 
зацікавлених верств населення”

2 зовнішні аудити діяльності

Система внутрішнього аудиту

Новації управління фінансами

Незалежні аудити

Публічне звітування

ЗАБЕЗПЕЧЕНО ДВОКРАТНЕ ПІДВИЩЕННЯ 
РОЗМІРУ ОПЛАТИ ПРАЦІ АДВОКАТІВ,  

ЯКІ НАДАЮТЬ БВПД,  
ПОЧИНАЮЧИ ІЗ 01 СІЧНЯ 2018 РОКУ

5 % 
місячного розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, 

визначеного законом,  
за годину роботи  

(постанова КМУ  
від 21.12.2016 № 1048)

на 7,1 млн. грн.
за рахунок  
скорочення  

адміністративних видатків  
системи БПД

(розпорядження КМУ  
від 14.12.2016 № 955р)

ЗБІЛЬШЕНО ФІНАНСУВАННЯ 
ОПЛАТИ ПОСЛУГ  

І ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ  
АДВОКАТІВ У 2016 РОЦІ

РОЗПОЧАТО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ  
У СИСТЕМІ БПД

передано частину повноважень  
до регіональних та місцевих 

центрів БВПД щодо 
розпорядження коштами 

державного бюджету  
(наказ Мін’юсту  

від 22.12.2016 № 3752/5)

примірників звіту  
‟Безоплатна правова допомога. 

Становлення та розвиток 
системи: 2011—2015 роки”

11 000 

б ез о п л а т н а  ■ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
ПРАВОВА ■
д о п о м о г а  •  СИСТЕМИ: 2011 -2015 роки

розповсюджений серед громадськості  
та партнерів
створений та виданий за підтримки українсько
канадського проекту ‟Доступна та якісна правова 
допомога в Україні”



ЗОВНІШНЯ ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ

	 Міжнародна	конференція	 
‟Посилення управлінської підзвітності:  
чи може фінансове управління  
і контроль бути рушійною силою змін”  
м. Гаага, Королівство Нідерланди (10 червня)

	 Міжнародна	конференція	 
‟Майбутні напрями з доступу до 
правосуддя: розширення доступу,  
щоб не залишити нікого позаду”  
м. Оттава, Канада (15 – 16 червня) 

	 Зустріч  
‟Національні консультації щодо 
посилення та розширення послуг 
безоплатної правової допомоги 
через нормативне врегулювання та 
бюджетування на місцевому рівні”  
м. Джакарта, Індонезія (25 – 26 серпня)

	 Прийом	високого	рівня  
з нагоди першої річниці Саміту ООН  
зі сталого розвитку  
‟Досягнення цілей сталого розвитку  
для збалансованого зростання: 
забезпечення доступу до правосуддя  
для всіх”  
м. НьюЙорк, США (18 вересня)

	 Зустріч	 
організована Організацією економічного 
співробітництва та розвитку і Правовою 
ініціативою відкритого суспільства  
‟Розуміння ефективного доступу  
до правосуддя”  
м. Париж, Французька Республіка  
(03 – 05 листопада)

	 ІІІ	Всеукраїнська	конференція	 
з кримінального права та процесу 
м. Київ (10 – 11 листопада)

	 Друга	міжнародна	конференція	 
з доступу до правової допомоги  
у системах кримінального правосуддя  
м. БуеносАйрес, Аргентинська Республіка  
(15 – 17 листопада)

Анхель ГУРРІА
Генеральний секретар OECР 

‟Україна – серед лідерів в організації 
надання безоплатної правової 
допомоги”

Луїс АРРЕАГА
підзаступник Державного секретаря США з 
міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним 
обігом наркотиків та правоохоронних питань 

відзначив успіхи України у розвитку 
системи БПД та висловився про її 
подальшу підтримку з боку Бюро  
з правоохоронної діяльності та 
міжнародної боротьби з незаконним 
обігом наркотиків Державного 
Департаменту США

Заза НАМОРАДЗЕ
директор Будапештського офісу ‟Ініціативи 
Відкритого суспільства з питань правосуддя” Європи

відзначив ‟неймовірні зусилля України 
протягом останніх двох років із створення 
цілісної і стабільної системи безоплатної 
правової допомоги”

заходів міжнародного та 
всеукраїнського рівнів, під час яких 

представлено досвід української системи 
БПД як приклад успішної організації 

системи безоплатної правової допомоги 

7
Представлення досвіду України

(фото	–	www.oecd.org)

(фото	–	www.state.gov)

(фото	–	www.opensocietyfourdions.org)
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ВИСНОВКИ	 
ТА	РЕКОМЕНДАЦІЇ	 
звіту	Ради	Європи	 
за	результатами	оцінювання	
системи	БПД	в	Україні 
у	світлі	стандартів	та	
передового	досвіду	Ради	
Європи	
(представлені у Києві  
15 вересня 2016 року) 

Мортен Енберг
Голова Офісу Ради Європи

‟Безоплатна правова допомога є важливим 
елементом чесної та ефективної системи 
правосуддя, що базується на захисті прав 
людини і верховенстві права. Це основа 
розширення доступу до правосуддя в межах 
права на справедливий суд, закріпленого у 
Статті 6 Європейської Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод. 
І тому дуже важливим є запровадження 
механізмів для підвищення якості та 
доступності правової допомоги, гарантованої 
державою. Україну можна щиро привітати 
у виконанні цього завдання, з тим значним 
поступом, якого вдалося досягти”

АНАЛІЗ 
Реанімаційного	Пакету	Реформ 
(коаліції провідних ГО та експертів України)

‟Ці правові центри та бюро 
можуть мати колосальний 
вплив на майже 8 мільйонів 
потенційних клієнтів”

Розвиток системи БПД включено у  
десятку	реальних	досягнень	

українських	реформ	

(www.rpr.org.ua,	17	листопада)	

 Стратегія реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інститутів 
на 2015 – 2020 роки 

 Національна стратегія у сфері прав людини 
на період до 2020 року

 Національна стратегія сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні 
на 2016 – 2020 роки

 План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік
 Середньостроковий план пріоритетних дій 

Уряду на період до 2020 року

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

	 переорієнтація системи БПД з надання 
правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової 
спроможності та правових можливостей 
територіальних громад
	 створення ефективної системи управління 

правовими знаннями та розвиток людського 
потенціалу правничої спільноти та 
партнерських мереж БПД
	 децентралізація системи БПД
	 поступовий перехід від моделі залучення 

адвокатів ex officio до моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних 
провадженнях
	 розбудова комплексної інформаційно

аналітичної системи забезпечення надання 
БПД та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій

Розвиток системи БПД 
на порядку денному реформ

Пріоритети у 2017 році

Відповідність стандартам Ради Європи Оцінка українських експертів

(фото	–	Офіс	Ради	Європи	в	Україні)



РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА

ПРОЕКТ «ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА
ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ»

ПРОЕКТ «ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА
ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ»

QUALITY AND ACCESSIBLE
LEGAL AID IN UKRAINE PROJECT

QUALITY AND ACCESSIBLE
LEGAL AID IN UKRAINE PROJECT

ПРОЕКТ «ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА
ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ»

Canadian Bureau for
International Education

ГО «Всеукраїнське
об’єднання адвокатів,
які надають безоплатну
правову допомогу»

у	сфері	надання	БПД,	забезпечення	прав	людини	підписані	із

НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 
(12 лютого)

УКРАЇНСЬКОЮ ГЕЛЬСІНСЬКОЮ 
СПІЛКОЮ З ПРАВ ЛЮДИНИ

(18 квітня)

ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ 
(1 листопада)

ГРОМАДСЬКОЮ СПІЛКОЮ 
‟ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ АТО 
‟УКРАЇНЦІ – РАЗОМ!”   
(20 грудня)

Меморандуми про співпрацю

Наші партнери
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Січень

 15 січня — робочий візит представни
ків КЦ до штабквартири Ради Європи у 
Страсбурзі (Франція) з метою обгово
рення актуальних питань організації на
дання БПД в Україні: досягнень, викликів 
та планів розвитку, а також стану спів
праці та майбутнього співробітництва із 
Радою Європи у рамках проектів відпо
відно до Плану дій Ради Європи для 
України на 2015 – 2017 роки

 18 січня — робоча нарада керівного 
складу сис теми БПД щодо розвитку сис
теми у 2016 році

 25 – 29 січня — навчальний візит пред
ставників системи БПД до Королівства 
Нідерландів з метою ознайом лення із 
системою правової допомоги, зокрема 
щодо використання інноваційних мето
дів та технологій у забезпеченні доступу 
до правової допомоги, організації робо
ти бюро правової допомоги на місцево
му рівні, забезпечення якості правової 
допомоги на всіх рівнях
організований за підтримки українськоканадсь
ко го проекту ‟Доступна та якісна правова 
допо мо га в Україні” та Міжнародного фонду 
 ‟Відродження”

 30 січня — робоча зустріч пред
ставників мережі Центрів право
вої інформації та консультацій, КЦ,  
УФПД, українськока над ського проекту 
‟Доступ на та якіс на правова допомога 
в Україні” та  Міжнародного фонду ‟Від
родження” щодо пріо ритетів співпраці  
у 2016 році

Лютий

 5 лютого — робоча нарада  керівного 
складу системи БПД з метою  обговорен  
ня заходів щодо реалізації плану розвит
ку системи БПД у 2016 році

 11 лютого — прийнято постанову КМУ 
№ 99 ‟Про реформування терито ріаль
них органів Міністерства юстиції та роз
витку системи  безоп латної правової до
помоги”, якою  передба чено утво рен ня 
бюро правової допомоги шляхом лікві
дації районних управлінь юстиції з ме
тою розширення доступу до БПД для 
соціально вразливих верств сус пільства

 12 лютого — укладено Меморандум 
між Мін’юстом та Нацпо ліцією з метою 
консолідації зусиль щодо недо пущення 
порушень прав людини на захист під 
час затримання, тортур, нелюд сь кого 
поводження із затриманими, запо бі ган 
ня випадкам засудження невинних лю
дей та пору шення гарантій адвокатсь кої 
діяль ності

 16 – 17 лютого — установча зустріч 
органі за ційпереможців грантового кон
кур  су ‟Інтеграція первинної і вторин ної 
безоп лат ної правової допо моги на рівні 
терито ріаль них громад”, участь взяли та
кож інтегратори МЦ, які будуть залучені 
до реалізації проектів
організована за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова до
помога в Україні” та Міжнародного фонду ‟Від
родження”

 19 лютого — затверджено наказ 
Мін’юсту № 479/5 ‟Питання оптимізації 
системи безоплатної вторинної правової 
допомоги”, яким утворено один РЦ у 
Лу ганській та Харківській областях

 23 – 25 лютого — візит групи незалеж
них міжнародних та національних екс
пертів, яким розпочато оцінку системи 
БПД в Україні у світлі стандартів та пере
дового досвіду Ради Європи
оцінка проведена у рамках проекту РЄ ‟Подаль
ша підтримка реформи кримінальної юстиції в 
Україні”

 25 лютого — круглий стіл ‟Проблеми 
впровадження в Україні безоплатної 
правової допомоги”, учасниками якого 
стали представники адвокатської спіль

ХРОНОЛОГІЯ



ноти, Мін’юсту та КЦ, суддівського кор
пусу, правозахисних організацій, органів 
 адвокатського самоврядування, профе
сійних адвокатських об’єднань та міжна
родних партнерів, які підтримують 
ре фор ми у сфері захисту прав людини в 
Україні
організований Комітетом ВРУ з питань правової 
політики та правосуддя

 29 лютого – 4 березня — візит україн
ської делегації на чолі із Міністром юс
тиції Павлом Петренком та за участі ди
ректора КЦ до Канади з метою зміцнення 
діалогу між Канадою та Україною у сфе
рі верховенства права, зокрема у питан
нях доступу до правосуддя та правової 
допомоги
організований за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні”

Березень

 01 березня — достроковий перехід сис
теми БПД на електронну систему дер
жавних закупівель ProZorro

 18 – 19 березня — тренінг ‟Правова 
допомога учасникам бойових дій на 
Схо ді України” для адвокатів, які нада
ють БВПД, за участі 50 адвокатів з усіх 
регіонів; 

 складався з 9 модулів: правові аспекти 
військового діловодства, злочини проти 
національної безпеки, дезертирство, ме
дичне право, соціальні гарантії учасни
кам АТО, укладення та припинення конт
ракту, правовий статус добровольців, 
оформ лення статусу учасника бойових 
дій, трудове та фінансове право
організований УФПД спільно з КЦ за підтримки 
Міжнародного фонду ‟Відродження”

 31 березня – 1 квітня — зуст річ ро
бо чої групи ‟фронт лайне рів” (пред
став ників відділів поперед ньої роботи 
з клієн тами МЦ), фахівців РЦ та опера
торів контактцентру щодо організації 
роботи МЦ, метою якої стало обгово
рення процедур роботи з клієнтами, 
які звертаються до МЦ, та шляхів удос
коналення такої роботи з орієнта цією 
на потреби різних клієнтів та з ураху
ванням перших 9ти місяців роботи  
цент рів
організована за підтримки українськоканад
ського проекту ‟Доступна та якісна право
ва допомога в Україні” і Міжнародного фонду 
 ‟Відродження”

Квітень

 4 квітня – 15 липня — відбір персоналу 
в бюро правової допомоги у рамках 
 від критого конкурсу: 
 4129 осіб взяли участь у конкурсі; 
 2495 конкурсантів пройшли дис

танційний курс навчання ‟Вступ до 
системи безоплатної правової допо
моги” під час другого етапу відбору; 

 2018 осіб пройшли інтерв’ю з конкурс
ними комісіями; 

 915 осіб рекомендовані для  прийняття 
 рішень щодо призначення їх на посади; 

 483 учасники конкурсу рекомендовані 
для прийняття рішень щодо призна
чень їх на інші посади у бюро за від
повідної потреби

організований за організаційної та методо ло гіч
ної підтримки українськоканадського проекту 
 ‟Доступна та якісна правова допомога в Україні”

 18 квітня — укладено Меморандум про 
співпрацю з Українською Гельсінською 
спілкою з прав людини з метою об’єд
нання зусиль у досягненні позитивних 
змін у сфері дотримання прав людини в 
Україні, основною формою спів пра ці 
 визначено спільний відбір та роботу у 
стратегічних справах із  най більш сер
йозними порушеннями прав людини

 19 – 21 квітня — місія канадських екс
пертів ‟Правової допомоги Онтаріо” 
(Legal Aid Ontario), під час якої пройшла 
низка зуст рі чей та експертних обгово
рень з КЦ, РЦ та МЦ з питань стратегіч
ного планування та мо ні торингу діяль
ності центрів з надання БВПД
організована за підтримки українськоканадсь
кого проекту  ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні”

 22 квітня — нарада керівного складу КЦ 
та РЦ під головуванням Міністра юс тиції 
Павла Петренка щодо стану  виконання 
плану заходів з реформування терито
ріальних органів Мін’юсту та розвитку 
системи БПД

 26 квітня — у рамках Меморандуму про 
співпрацю між Мін’юстом та  Нацпо  ліцією 
у сфері надання безоплатної правової 
допомоги наказом Нацполіції № 350 
утво рено міжвідомчу робочу групу з пи
тань розроблення та впровадження захо
дів, спрямованих на забезпечення пра ва 
осіб на захист,  БПД та дотримання гаран
тій адвокатської діяльності, до складу якої 
включено представників КЦ та деяких РЦ
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Травень

 13 травня — зустріч у форматі круглого 
столу для обговорення попереднього 
проекту звіту з оцінки системи надання 
безоплатної вторинної правової допо
моги в Україні у світлі стандартів Ради 
Єв ропи

 24 травня — затверджено наказ 
 Мін’юсту № 1847/5 ‟Про внесення змін 
до  Положення про центри з надання 
 безоп латної вторинної правової допо
моги”, зареєстрований 26.05.2016 за 
№ 771/28901, яким удосконалено зав
дан ня та функції РЦ та МЦ

 27 травня — розпорядженням КМУ 
№ 418р затверджено План пріоритет
них дій Уряду на 2016 рік, яким пе
редбачено низку заходів щодо забезпе
чення та розширення доступу до якісної 
безоплат ної первинної та вторинної 
правової допомоги

 31 травня — тренінг щодо можливос
тей адвокації для представників  цент
рів пра вової інформації і консультацій, 
юри дичних клінік, інтеграторів, ад
вокатів, які надають БПД, та громад
ських активістів з усіх регіонів, за участі  
представників КЦ
організований КЦ за підтримки УФПД та Міжна
родного фонду ‟Відродження” 

Червень

 4 – 5 червня — перша частина уста
новчої сесії для адвокатівтренерів у 
системі БПД ‟Надання безоплатної пра
вової допомоги внутрішньо перемі
щеним особам: назустріч європейсь ким 
стандартам” із розроблення навчальних 
матеріалів щодо захисту прав ВПО
організований КЦ спільно з проектом РЄ ‟Поси
лення за  хис ту прав людини внутрішньо перемі
щених осіб в Україні”

 10 червня — міжнародна конферен
ція ‟Посилення управлінської підзвіт
ності: чи може фінансове управління і 
конт роль бути рушійною силою змін” у 
 Гаазі (Королівство Нідерланди), за учас
ті представників 9 країн; під час заходу 
представлено досвід фінансового ме
неджменту та контролю в українській  
сис темі БПД

 15 – 16 червня — міжнародна конфе
ренція ‟Майбутні напрями з доступу до 
правосуддя: розширення доступу, щоб 
не залишити нікого позаду”   в штабквар
тирі Центру досліджень міжнародного 
розвитку в Оттаві (Канада), під час якої 
представлено досвід України в організа
ції системи БПД та посиленні правової 
спроможності громад
організована OSCI

 17 червня — затверджено наказ 
Мін’юсту № 1717/5 ‟Про запрова джен ня 
пілотного проекту у сфері дер жав  
ної реєстрації громадських фор му 
 вань”, зареєстрований 17.06.2016  за 
№ 876/29006, відповідно до якого МЦ 
забезпечують прийняття та видачу 
документів під час державної реєстрації 
громадських фор мувань відповідно до 
Порядку державної реєстрації юри
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та гро мадських фор мувань, що не мають 
ста тусу юри дичної особи

 17 червня — відвідання делегацією з 
Монголії Першого київського МЦ з ме
тою перейняття досвіду організації сис
теми БПД

 18 червня — друга частина установчої 
сесії для адвокатівтренерів ‟Надання 
безоплатної правової допомоги внут
рішньо переміщеним особам: назустріч 
європейським стандартам” із розроб
лення навчальних матеріалів щодо пи
тань захисту прав ВПО; 

 у результаті заходу підготовлена загаль на 
презентація, матеріали, практичні вправи 
та концепція 10 каскадних тренінгів на 
тему ‟Правова допомога внутрішньо 
пере міщеним особам: європейські стан
дарти та національна практика”, що в 
подальшому від будуться для 250 адво
катів, які на дають БПД у 4 областях: 
Луганській, Донецькій, Київській та Дніп
ро  пет ровській 
організована КЦ спільно з проектом РЄ ‟Поси
лення за  хис ту прав людини внутрішньо перемі
щених осіб в Україні”

 22 червня — тренінг для праців 
ників КЦ щодо організації роботи 
 конкурсних комісій з відбору кандидатів 
на посади керівників бюро правової  
допомоги 
організований за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні”



 23 – 24 червня — засідання робочої 
групи із розроблення модельної програ
ми надання БПД та методичних реко
мендацій для ОМС з їх розроблення та 
впровадження
організоване за підтримки українськоканад
ського проекту ‟Доступна та якісна правова 
 допомога в Україні” та Міжнародного фонду 
‟Від родження”

 24 червня — прийнято постанову КМУ 
№ 401 ‟Деякі питання залучення пе
ре кла дачів (сурдоперекладачів) для 
 за    без печення надан ня безоплатної вто
рин  ної правової допомоги”

 30 червня – 1 липня — тренінг щодо 
стратегічної комунікації у системі БПД 
для фахівців КЦ та РЦ
проведений за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні”

Липень

 1 липня — запроваджено пілотний 
 проект із забезпечення прийняття та ви
дачі МЦ документів під час державної 
реєстрації громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи

 11 – 15 липня — навчальний візит до 
Канади з метою вивчення кращих прак
тик ефективної комунікації та побудови 
партнерств у наданні послуг громадам, 
за участі представників комунікаційної 
команди з КЦ, РЦ та МЦ
організований за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні”

 14 – 15 липня — регіональний форум 
‟Захист прав людини внутрішньо пере
міщених осіб: засади національної полі
тики та регіонального реагування” у 
 Дніпрі, за участі представників КЦ, РЦ, 
МЦ та адвокатів, які залучені до надання 
БВПД
організований проектом РЄ ‟Посилення захис
ту прав людини внутрішньо переміщених осіб 
в України” спільно з Дніпропетровською об
ласною державною адміністрацією

 15 липня — семінар щодо реалізації 
пілот ного проекту у сфері державної 
 реєстрації громадських формувань, 
участь взяли 25 представників РЦ та  
195 представників МЦ 
організований спільно з головними територіаль
ними управліннями юстиції та ДП ‟Національні 
інформаційні системи”

 25 – 30 липня — Міжнародний літній 
виїзний семінар ‟Система кримінально
го правосуддя: досягнення та виклики” 
на ІваноФранківщині, під час  якого ди
ректор КЦ розповів студен тамправ
никам про вплив надання БПД на сис
тему кримінального правосуддя
організований за підтримки Посольства США в 
Україні в рамках Програми реформи криміналь
ної юстиції та протидії корупції Департаменту 
юстиції США

 26 липня —  робоча зустріч представни
ків команди БПД в Україні з метою 
обговорення формату регіональних 
уста новчих семінарів для новопризна
чених працівників бюро правової до по
моги
організована за підтримки українськоканад
ського проекту ‟Доступна та якісна правова 
 допомога в Україні”

 29 – 31 липня — тренінг із посилення 
стратегічного потенціалу та розвитку на
вичок публічної комунікації команди КЦ
організований за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні”

Серпень

 1 – 15 серпня — установчі семінари для 
новопризначених працівників бю ро 
правової допомоги у 24 регіонах
організовані спільно МЦ та РЦ за участі  
представників КЦ за підтримки українськока
надського проекту ‟Доступна та якісна правова 
допомога в Україні”

 25 – 26 серпня — ‟Національні кон
сультації щодо посилення та розши
рення послуг безоплатної правової 
до по моги через нормативне врегу
лювання та бюджетування на місце
во му рівні” у Джакарті (Республіка Ін
до незія); під час заходу представлено 
досвід України щодо організації системи  
надання БПД 
організовані Національним агентством з право
вого розвитку Республіки Індонезія, Фундацією 
Tifa та OSJI

 29 серпня — навчальні лекції для 
  патрульних поліцейських щодо системи 
БПД в Україні та практичних питань 
 захисту прав людини, проведені у рамках 
Меморандуму про співпрацю між 
Мін’юстом та  Нацполіцією у сфері на
дання безоплатної правової допомоги
проведені фахівцями КЦ
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Вересень

 1 вересня — розпочали роботу бюро 
правової допомоги в районних центрах 
та малих містах

 14 вересня — робоча зустріч з колега
ми з Вірменії щодо обміну досві дом на
дання БПД біженцям та осо бам, які 
 потребують додаткового або тимчасо
вого захисту
організована КЦ у співпраці з благодійною ор
ганізацією ‟Право на захист” та Управлінням Вер
ховного Комісара ООН у справах біженців

 14 вересня — робоча нарада керівного 
складу сис теми БПД з питань плано
вофінансової діяльності 
організована за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні”

 15 вересня — представлено висновки 
та рекомендації звіту Ради Європи за 
 результатами оцінювання системи БПД в 
Україні у світлі стандартів та передового 
досвіду Ради Європи, проведеного про
тягом лютого – червня

 18 – 19 вересня — прийом високого 
рівня з нагоди першої річниці Саміту 
ООН зі ста ло го розвитку ‟Досягнення 
цілей сталого роз витку для збалан со
ваного зростання: забез пе чення досту
пу до правосуддя для всіх” та екс перт
ний діалог щодо міжнародних прак тик  
та ініціатив країн у забезпеченні  доступу 
до правосуддя та посилення пра во вих 
мож ливостей у НьюЙорку (США); за 
учас ті Міністра юстиції та директора КЦ; 
під час заходу представлено досвід 
реалізації реформ у сфері юстиції 
в Україні,  зокрема через розбудову  
системи надання БПД
організований ОЕСР та OSCI, на запрошення яких  
участь у заході взяла українська делегація

Жовтень

 10 – 11 жовтня — засідання робочої 
групи із розроблення модельної прог
рами надання БПД та методичних реко
мендацій для ОМС з їх розроблення та 
впровадження, до складу якої включено 
представників КЦ та МЦ
організовані за підтримки українськоканадсько
го проекту ‟Доступна та якісна правова допомога 
в Україні” та Міжнародного фонду  ‟Відродження”

 11 – 14 жовтня — семінар ‟Лідерство у 
посиленні правової спроможності” у Бу
да пешті (Угорщина) з обміну досвідом 
зарубіжних країн у поси  лен ні правової 
спро можності громад, опти маль них 
 спо собів ведення адвокаційної та пра 
во  прос вітницької діяльності; за участі 
представника КЦ
організований Школою публічної політики Цент
ральноЄвропейського університету у співпраці 
з Фундацією відкритого суспільства, за підтримки 
Міжнародного фонду ‟Відродження”

 12 жовтня — наказом МТОТ № 27 утво
рено робочу групу з метою удоско
налення законодавства стосовно захис ту 
прав ВПО, до складу якої включено 
 представників КЦ

 20 – 21 жовтня — міжнародна конфе
ренція ‟Посилення правової спро
можності громад” у Харкові за участі 162 
ключових експертівпрактиків, посадо
вих осіб та громадських діячів з Украї ни 
та країн світу; робота конфе ренції відбу
лася у рамках 5ти тема тичних груп та 
пленарних обгово рень, під час яких об
говорено досвід громад щодо захис ту 
своїх прав та відстоювання інтересів, 
 потреби у правовій спроможності гро
мад та економічний вплив такого поси
лення,  питання використання сучасних 
інформаційних технологій як інстру менту 
посилення правових можливос тей тощо
організована спільно КЦ, українськоканадським 
проектом ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні” та Міжнародним фондом ‟Від
родження”

 25 – 26 жовтня — тренінги для коман
ди системи БПД з комунікації за участі 
представників КЦ, РЦ та МЦ
організовані за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні”

Листопад

 1 листопада — укладено Меморандум 
про співпрацю з Державною службою 
зайнятості щодо організації надання в 
усіх центрах зайнятості БПД

 2 листопада — розпорядженням КМУ 
№ 802р затверджено План заходів з 
реалізації Національної стратегії сприян
ня розвитку громадянського суспільства 
в Україні на 2016 рік, яким, зокрема, 
 передбачено розширення доступу до 



БПД та здійснення право просвіт ниць ких 
заходів для підвищення рівня  поін фор  
мованості населення щодо  за хис ту своїх 
прав

 3 – 4 листопада — міжнародна зустріч 
‟Розуміння ефективного доступу до пра
восуддя” у Парижі (Франція); за участі 
директора КЦ; під час заходу на прикла
ді України пред став лено виклики і  мож  
ливості для засто су вання підходів вимі
рювання доступу до правосуддя, орієн
тованого на клієнтів 
організована ОЕСР та Правовою ініціативою від
критого суспільства 

 8 – 9 листопада — 6та Східно євро пей
ська конференція національних превен
тивних механізмів у Львові, присвя  чена 
10літтю прийняття Факуль тативного 
про токолу до Конвенції ООН проти ка
тувань; за участі представника КЦ; під 
час заходу представлено вплив системи 
БПД у запобіганні катуванням та жорс 
токому поводженню із затриманими
організована спільно Координатором Проектів 
ОБСЄ в Україні, Харківським інститутом соціаль
них досліджень та Секретаріатом Уповноваже
ного ВРУ з прав людини

 10 – 11 листопада — ІІІ–тя Всеук
раїнська конференція з кримінального 
права та процесу, що об’єднала близько 
200 учасників з усієї України – адвокатів, 
суддів, юристів та закордонних експер тів 
для обговорення актуальних питань 
сфери та вироблення спільних позицій; 
за участі директора КЦ; під час заходу 
представлено підсумки звіту Ради Євро
пи за результатами оцінювання системи 
БПД в Україні
організована АПУ за сприяння проекту РЄ ‟По
дальша підтримка реформи кримінальної юсти
ції в Україні”

 12 – 13 листопада — підсумкова зуст
річ адвока тівтренерів у системі БПД 
‟Надання безоплатної правової допо
моги внутріш ньо переміщеним особам: 
назустріч євро пейським стандартам” із 
вдосконалення навчальних матеріалів 
щодо питань захисту прав ВПО
організована КЦ спільно з проектом РЄ ‟Поси
лення за  хис ту прав людини внутрішньо перемі
щених осіб в Україні”

 15 – 17 листопада — Друга міжна род на 
конференція з доступу до правової до
помоги у системах кримінального пра
восуддя у БуеносАйресі (Арген тинська 
Республіка), за участі делегатів високого 
рівня від органів державної влади, дер

жавних та недержавних   про вай дерів 
пра вової допомо ги, міжуря   дових та гро
мадських активістів,  експер тів судової 
сис теми та системи кри  мі  нального пра
восуддя з різних країн; за участі Міністра 
юстиції та директора КЦ; під час заходу 
представлено досвід системи БПД в 
Україні

 15 листопада — установче засідання 
робочої групи з питань підготовки 
 проектів законів та підзаконних норма
тивноправових актів щодо вдоско на
лення законо давства стосовно захисту 
прав людини ВПО, утворе ної наказом 
МТОТ від 12.10.2016 № 27; до складу 
включено представ ників КЦ
за підтримки проекту РЄ ‟Посилення захисту 
прав людини внутрішньо переміщених осіб в 
Україні”

 25 листопада — затверджено Спільний 
план дій щодо реалізації Мемо рандуму 
про співпрацю між Дер жавною служ
бою зайнятості (централь ним апаратом) 
та КЦ, який, зокрема, передбачає утво
рення дистан ційних пунктів доступу до 
БПД у приміщеннях органів державної 
служби зайнятості у І кварталі 2017 року, 
взаємний обмін інформацією та прове
дення спільних заходів, спрямованих на 
підвищення рівня правової поін фор мо ва
ності громадян щодо  захис ту своїх прав

 26 – 27 листопада — тренінг зі стра
тегіч ного планування для керівників 
 відокремлених під розділів ГО ‟Всеук
раїнське об’єднання адвокатів, які на
дають безоплатну правову допомогу”
організований за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні” у співпраці з Відділом з правоохо
ронних питань Посольства США в Україні

 29 листопада — круглий стіл ‟Прокура
тура та система безоплатної правової 
допомоги: поглиблення спів праці для 
покращення захисту прав людини”, під 
час якого представники КЦ, Генпрокура
тури, Секретаріату Упов но важеного ВРУ 
з прав людини, Мін’юсту, КЦ, інші заці
кавлені сторони обговорили шляхи 
ефективного захисту прав людини у 
сфері кримінальної юстиції; були досяг
нуті домовленості між Мін’юстом, КЦ та 
Генпрокуратурою щодо питань, пов’яза
них із переданням функції представ
ництва до системи БПД, у тому числі 
розроблення відповідного плану дій 
організований КЦ, Генпрокуратурою та проек
том РЄ ‟Подальша підтримка реформи кримі
нальної юстиції в Україні” 



28

Грудень

 2 грудня — 7мий щорічний форум 
 ‟Інновації у сфері правосуддя” (Innovating 
Justice Forum) у місті Гаага (Королівство 
Ні дер  ланди), під час якого представлено 
13 кра щих ІТпроектів у сфері правосуд
дя із 8ми країн Африки, Середнього 
Сходу та Європи; за участі директора КЦ
участь у форумі відбулася за підтримки українсь
коканадського проекту ‟Доступна та якісна пра
вова допомога в Україні”

 6 – 8 грудня — щорічна сесія стра те гіч
но го планування керівного складу сис
теми БПД з метою підбиття підсумків 
роботи та визначення середньо стро
кових пріоритетів
організована за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні”

 8 – 9 грудня — семінартренінг для го
ловних бухгалтерів та керівників фінан
сових служб РЦ щодо питань здійснення 
пуб лічних закупівель в Україні
організований за підтримки українськоканадсь
кого проекту ‟Доступна та якісна правова допо
мога в Україні”

 12 грудня — всеукраїнський круглий 
стіл ‟Система відбору адвокатів, які залу
чаються до надання безоплатної вто
ринної правової допомоги в Україні: на
бутий досвід та перспективи на 
майбутнє”; попередньо аналогічні регіо
нальні круглі столи відбулися в п’яти 
 обласних  центрах за участі представ
ників суміжних регіонів: 13 червня у Жи
томирі, 19 липня в Одесі, 27 липня в 
 ІваноФран ківсь ку, 17 жовтня у Дніпрі,  
28 жовт ня у Полтаві; представлені підхо
ди до організації проведення конкурсів 
з відбору адвокатів, які залучаються до 
надання БВПД, у бік спрощення проце
дури та зручності для адвокатів
організовані за підтримки проекту РЄ ‟Подаль
ша підтримка реформи кримінальної юстиції в 
Україні” 

 14 грудня — схвалено розпорядження 
КМУ № 955р ‟Про перерозподіл деяких 
видатків державного бюджету, передба
чених Міністерству юстиції на 2016 рік”, 
яким збільшено фінансування оплати 
послуг і відшкодування витрат адвокатів, які 
надають БВПД, у 2016 році на 7,1 млн. грн.

 14 грудня — перше установче засідання 
робочої групи з удосконалення типо
вого положення про юридичну клініку 

вищого навчального закладу, до складу 
якої включено представників КЦ

 16 грудня — презентація збірки ‟ПРОти 
НАСильства” – літературного проекту 
соціальної дії, спрямованої на висвітлен
ня та подолання проблеми домашнього 
насильства. Після презентації розповсю
джена у центри з надання БВПД
збірка є частиною літературномедійноправо
захисної ініціативи, що реалізується Громадсь
ким радіо за підтримки Уряду Канади в рамках 
проекту ‟Доступна та якісна правова допомога 
в Україні”

 20 грудня — укладено Меморандум про 
співпрацю з Громадською Спілкою 
‟Об’єд нання учасників АТО ‟УКРАЇНЦІ – 
РАЗОМ!”

 21 грудня — ухвалено Закон України 
‟Про Вищу раду правосуддя”, яким вне
сено зміни до Закону України ‟Про 
 без оп латну правову допомогу” у частині 
розширення переліку осіб, які мають 
право на БВПД

 21 грудня — Комітет ВРУ з питань 
 бюджету погодив збільшення фінан су
ван ня оплати послуг і відшкодування 
 витрат адвокатів, які надають БВПД, у 
2016 році на 7,1 млн. грн.

 21 грудня — прийнято постанову КМУ 
№ 989 ‟Про внесення зміни до пункту 
17 Положення про Координаційний 
центр з надання правової допомоги”, 
якою запроваджено можливість прове
ден ня децентралізації повноважень та 
управління фінансами у системі БПД

 21 грудня — прийнято постанову КМУ 
№ 1048 ‟Про внесення змін до постано
ви Кабінету Міністрів України від 17 ве
ресня 2014 р. № 465 ‟Питання оплати 
 п ослуг та відшкодування витрат адвока
тів, які надають безоплатну вторинну 
пра вову допомогу”, якою з 1 січня 
2018 року вдвічі збільшено рівень опла
ти послуг адвокатів за надання БВПД 

 22 грудня — затверджено наказ Мін’юс
ту № 3752/5 ‟Про затвердження Змін до 
Положення про центри з надання 
 безоплатної вторинної правової допо
моги”, зареєстрований 26.12.2016 за 
№ 1696/29826, яким передано частину 
пов  новажень щодо розпорядження кош 
 та ми державного бюджету від КЦ до РЦ, 
та щодо укла ден ня контрактів/договорів 
із адвокатами від РЦ до МЦ  
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