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Торік для системи БПД було багато викликів. Розширено коло осіб, які 
мають право на адвоката за рахунок держави. Збільшилася кількість 
звернень. Ми разом впорались. Вдячний працівникам системи БПД, 
адвокатам, всім стейкхолдерам надання правової допомоги.

Про якість роботи адвокатів системи БПД свідчить така цифра: 
280 виправдувальних вироків у 2018 році. Важливо, щоб представники 
вразливих верств отримували захист такої ж якості, як і заможні українці, 
які можуть оплатити послуги адвоката.

Започаткували  експертно-правовий аналіз кримінальних проваджень, у 
яких надається безоплатна правова допомога. Пропонуємо представникам 
адвокатського середовища долучитись до ініціативи, заповнивши гугл-
форму за посиланням.

Маємо посилити незалежність системи БПД, нівелювати ризики політичних 
та інших впливів. Для цього утворюється Наглядова рада системи БПД.    

Які плани на цей рік? По-перше, розвивати команду: тімбілдинги, тренінги, 
навчання… Найважливіше – це люди. Друге завдання – гарантувати 
ефективність роботи системи БПД. Ще один пріоритет – упровадження 
нових ініціатив та проектів.

ОЛЕКСІЙ БОНЮК:

НАЙВАЖЛИВІШЕ -

КОМАНДАЦЕ



Пілотний проект «Про-
грама відновлення для 
неповнолітніх, які є під-
озрюваними у вчиненні 
злочину» запроваджу-
ватиметься на базі сис-
теми БПД у Донецькій, 
Одеській, Львівській, Лу-
ганській, Миколаївській 
та Харківській областях. 

Діти, які вперше вчини-
ли легкий або середньої 
тяжкості злочин, проходи-
тимуть програми з реа-
білітації та ресоціалізації. 
Результатом успішного про-
ходження програми віднов-
лення стане закриття кри-
мінального провадження 
без вироку.

ТОП-5 досягнень системи БПД у 2018 році: нам є чим пишатися!

СТАРТУВАВ ПРОЕКТ ВІДНОВЛЕННЯ 
НЕПОВНОЛІТНІХ НА БАЗІ СИСТЕМИ БПД
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Минулого року до центрів 
та бюро правової допомоги 
надійшло понад 623,8 тис. 
звернень від українців. Це на 
10 % більше, ніж у 2017 році.  
 «Потреба в отриманні пра-
вової допомоги, особливо в 
цивільних та адміністратив-

них судових спорах, постій-
но зростає. Адже підвищу-
ється правова грамотність 
українців, вони краще зна-
ють свої права», – говорить 
директор Координаційного 
центру з надання правової 
допомоги Олексій Бонюк.
 Основними клієнтами 

місцевих центрів з надання 
БВПД та бюро правової до-
помоги є малозабезпечені 
громадяни, які не можуть собі 
дозволити оплатити послуги 
юриста чи адвоката. Прак-
тично кожне шосте звернен-
ня стосувалося сімейного 
права. 

ПОТРЕБА У ПРАВОВІЙ ДОПОМОЗІ ЗРОСТАЄ 

Фахівці системи БПД 
Сумської області регуляр-
но проводять правопро-
світницькі заходи, присвя-
чені темі донорства, та 
поширюють інформаційні 
буклети «Безпечне донор-
ство крові». 

У Сумах кількість донорів 

зростає. Торік місто увійш-
ло до Книги рекордів Украї-
ни, де зафіксовано найбіль-
шу кількість донацій крові 
на тисячу населення. Тому 
важливою є поінформова-
ність донорів з гарантова-
ними державою правами та 
пільгами.

У СУМАХ РОЗПОВІДАЮТЬ
ПРО БЕЗПЕЧНЕ ДОНОРСТВО КРОВІ
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Минулого року до кон-
тактного центру системи 
БПД надійшло понад 361 
тис. дзвінків. Це удвічі біль-
ше, ніж у 2017 році. 35 % 
відсотків дзвінків стосува-
лися роз’яснень з правових 

питань. Кожен четвертий 
дзвінок був перенаправле-
ний до інших установ, орга-
нізацій.

«Це свідчить про вели-
кий запит на інформаційні 
послуги. Контакт-центр ви-

конує більше аніж просто 
свої прямі функції, надаючи 
дотичну до правових питань 
інформацію», – говорить 
директор Координаційного 
центру з надання правової 
допомоги Олексій Бонюк.

У 2018 РОЦІ ВДВІЧІ ЗРОСЛА
КІЛЬКІСТЬ ДЗВІНКІВ ДО КОНТАКТ-ЦЕНТРУ

Цього року на базі право-
вих клубів «PRAVOKATOR» 
реалізовуватимуться комп-
лексні проекти за сприян-
ня українських та іноземних 
партнерів. 

Один із напрямів розвитку 
– ширше використання інтер-
нет-технологій. Це створення 
дистанційних курсів, у тому 

числі з відкритим доступом 
для широкого загалу, відеока-
налів з інтерактивною участю 
аудиторії з лектором.

Минулого року на базі клу-
бів «PRAVOKATOR», які пра-
цюють у Дніпрі, Харкові, Оде-
сі, Львові та Києві, проведено 
понад 250 заходів. У них взяли 
участь близько 5,9 тис. осіб. 

ПРАВОВІ КЛУБИ «PRAVOKATOR»
РОЗШИРЮЮТЬ ФОРМАТ ДІЯЛЬНОСТІ
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