
                                                             

               

 

 

Міжнародна конференція  

«Якість безоплатної правової допомоги» 

12-13 грудня, 2014 

Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент Готель 

Програма 

День 1 

9:00 – 9:30 Реєстрація учасників 

9:30 – 10:20 Вступні слова 

- Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з надання правової 
допомоги, Міністерство юстиції України 

- Владімір Рістовскі, Посол, Голова Офісу Ради Європи в Україні, Представник 
Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм 
співробітництва Ради Європи 

- Роман Ващук, Посол Канади в Україні 
- Джеффрі Р. Пайєтт, Посол Сполучених Штатів Америки в Україні 
- Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 
- Лідія Ізовітова, Голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів 

України 
- Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» 

Сесія I. Взаємодія з ключовими учасниками та зацікавленими сторонами системи безоплатної правової 

допомоги в Україні 

Модератор сесії: Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з надання правової допомоги 

10:20 – 10:40 Взаємодія з ключовими учасниками системи безоплатної правової допомоги в Україні: 

основні виклики 

Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з надання правової допомоги 

10:40 – 11: 00 Система безоплатної правової допомоги як невід’ємна складова системи 
кримінального судочинства 

Тетяна Гошовська, суддя Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України 

11:00 – 11:30 Кава пауза 

Прес-брифінг 

11:30 – 11:50 Взаємодія між органами внутрішніх справ та системою безоплатної правової 



допомоги в Україні: поточні завдання  

Владислав Бурлака, начальник відділу Головного слідчого управління МВС України 

11:50 – 12:10  Типові порушення на етапі затримання 

Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

12:10 – 12:20 Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини та Координаційним центром з надання правової допомоги 

12:20 – 12:40 Реалізація Меморандуму про співпрацю між Національною асоціацією адвокатів 
України та Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової 
допомоги 

Представник Національної асоціації адвокатів України 

12: 40 – 13:00 Підходи до управління ризиками при наданні безоплатної правової допомоги: 

попередні результати пілотного проекту щодо запровадження управлінської 

підзвітності відповідно до Концепції державного внутрішнього фінансового 

контролю в Міністерстві юстиції України 

Сергій Чорнуцький, начальник Управління гармонізації державного внутрішнього 

фінансового контролю Державної фінансової інспекції України 

13:00 – 13:40 Обід 

13:40-14:00 Супутній захід: презентація попередніх результатів дослідження з дотримання 

процесуальних гарантій підозрюваної особи/ Міжнародний фонд «Відродження» 

14:00 – 15:30 Обговорення викликів у взаємодії органів внутрішніх справ та системи безоплатної 

правової допомоги в Україні 

Модератор: Роман Романов, директор Програмної ініціативи «Права людини та 

правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження»  

Фіксовані виступи: 

˗ Олег Мартиненко, заступник голови Експертної ради з реформування МВС та прав 

людини при МВС України,  правозахисник 

˗ Олександр Банчук, член правління Центру політико-правових реформ, член 

відкритої Громадської платформи розвитку української системи безоплатної 

правової допомоги 

˗ Олена Сінчук, начальник відділу моніторингу доступності безоплатної  правової 

допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги 

˗ Ірина Протченко, директор Чернігівського обласного центру з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги 

˗ Оксана Василяка, директор Київського міського центру з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги 

˗ Анастасія Сербіна, адвокат-тренер/ модератор обміну досвідом між адвокатами, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу, Донецька область 

˗ Ірина Вань, адвокат-тренер/ модератор обміну досвідом між адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу, Івано-Франківська область 

˗ Богдан Крикливенко, Керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини 

˗ Пітер ван ден Біггелаар, Виконавчий директор Ради з питань правової допомоги 

Нідерландів 

15:30 – 16:00 Кава пауза 



16:00 – 17:30 Обговорення перспектив співпраці між Національним превентивним механізмом та 

системою безоплатної правової допомоги 

Модератор: Роман Романов, директор Програмної ініціативи «Права людини та 

правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» 

Фіксовані виступи: 

˗ Юрій Бєлоусов, представник Уповноваженого  Верховної Ради України з прав 

людини – керівник Департаменту з питань реалізації національного превентивного 

механізму 

˗ Андрій Черноусов, член Експертної ради з реформування МВС та прав людини при 

МВС України, провідний експерт ГО «Харківський інститут соціальних досліджень» 

˗ Оксана Василяка, директор Київського міського центру з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги 

˗ Людмила Желізняк, адвокат-тренер/ модератор обміну досвідом між адвокатами, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу, Івано-Франківська область 

˗ Роман Романов, директор Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» 

Міжнародного фонду «Відродження» 

˗ Лариса Денисенко, письменник, адвокат і правозахисник, Голова відкритої 

Громадської платформи розвитку української системи безоплатної правової 

допомоги 

˗ Віктор Захарія, Голова Національної ради з юридичної допомоги, гарантованої 

державою, Республіка Модова 

17:30  Підбиття підсумків першого дня конференції  

 

День 2 

Сесія II. Відбір адвокатів для надання безоплатної правової допомоги 

Модератор сесії: Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з надання правової допомоги 

09:00 – 09:20 Поточний досвід та нові виклики у процедурі конкурсу з відбору для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

Мирослав Лаврінок, заступник директора Координаційного центру з надання правової 

допомоги  

09:20 – 09: 40 Забезпечення якості правової допомоги: досвід Нідерландів 

Пітер ван ден Біггелаар, виконавчий директор Ради правової допомоги, Нідерланди  

09:40 – 10:00 Якість. Досвід «Правової допомоги Онтаріо»  

Девід МакКіллоп, віце-президент відділу політики, дослідження та зовнішніх зв’язків 

Служби правової допомоги Онтаріо  

10:00 – 10:20 Кваліфікаційні вимоги до адвокатів та моніторинг їх діяльності у кримінальних 

провадженнях 

Сара Е. Турбервіль, Старший радник з правових питань, Конституційний проект, США  

10:20 – 11:00 Кава пауза 

11:00 – 13:00 Обговорення моделі внутрішнього та зовнішнього відбору адвокатів, які 

залучаються до надання безоплатної правової допомоги  



Модератор: Оксана Кікоть, менеджер проекту «Доступна та якісна правова допомога в 

Україні» 

Фіксовані виступи: 

˗ Олександр Гербеда, директор Житомирського  обласного центру з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги 

˗ Вікторія Мітько, начальник відділу моніторингу якості безоплатної правової 

допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги 

˗ Аркадій Мунтяну, директор Чернівецького  обласного центру з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги 

˗ Вікторія Гайворонська, директор Харківського  обласного центру з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги 

˗ Віталій Сольський, начальник  відділу забезпечення якості правової допомоги 

Тернопільського обласного центру з  надання  безоплатної вторинної правової 

допомоги 

˗ Олександра Яновська, адвокат, д.ю.н., професор кафедри правосуддя Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

˗ Іванна Ібрагімова, Керівник групи експертів Канадського проекту «Доступна та 

якісна правова допомога в Україні» 

13:00 – 13:40 Обід 

13:40-14:00 Додатковий захід: презентація методичних рекомендацій Українською фундацією 

правової допомоги/ Міжнародним фондом «Відродження» та Американською асоціацією 

юристів Ініціатива верховенства права 

Сесія III. Безперервне підвищення кваліфікації суб’єктів надання безоплатної правової допомоги  
Модератор сесії: Віталій Баєв, заступник директора Координаційного центру з надання правової 
допомоги 

14:00 – 14:20 Зміцнення потенціалу системи безоплатної правової допомоги завдяки 
безперервному підвищенню кваліфікації адвокатів 

Віталій Баєв, заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги  

14:20 – 14: 40 Підхід «Правової допомоги Альберти» до підвищення кваліфікації адвокатів 

Сюзанн Полкоснік, Президент та Виконавчий директор Служби правової допомоги 

Альберти, Канада  

14:40 – 15:00 Підвищення кваліфікації в Офісі державного захисника США 

Суддя Абіші К. Каннінгем, Державний захисник, Округ Кук, Іллінойс, США  

15:00 – 15:20  Удосконалення механізмів забезпечення якості: відбір, безперервне підвищення 
кваліфікації адвокатів та моніторинг якості безоплатної правової допомоги: досвід 
Молдови 

Віктор Захарія, Голова Національної ради з юридичної допомоги, гарантованої державою, 
Молдова  

15:20 – 16:00 Кава пауза 

16:00 – 17:30 Обговорення питань зміцнення потенціалу завдяки безперервному підвищенню 
кваліфікації адвокатів системи безоплатної правової допомоги у кримінальних, 
адміністративних та цивільних справах  

Модератор: Дмитро Філіпенко, заступник директора, Американська асоціація юристів 



Ініціатива верховенства права в Україні 

Фіксовані виступи: 

˗ Юлія Лісова, заступник начальника відділу розвитку людського потенціалу системи 

безоплатної правової допомоги  Координаційного центру з надання правової 

допомоги 

˗ Ольга Родіонова, директор Луганського обласного центру з надання  безоплатної 

вторинної правової допомоги 

˗ Катерина Кармазіна, адвокат-тренер / модератор обміну досвідом між 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, Одеська область 

˗ Марина Старовойтова, адвокат-тренер / модератор обміну досвідом між 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, Харківська 

область 

˗ Микола Сіома, виконавчий директор Української фундації правової допомоги 

˗ Кетеван Цхомелідзе, керівник проекту Ради Європи «Підтримка реформи 

кримінальної юстиції в Україні» 

˗ Дмитро Філіпенко, заступник директора  Ініціативи з верховенства права 

Американської асоціації юристів в Україні 

˗ Іванна Ібрагімова, Керівник групи експертів Канадського проекту «Доступна та 

якісна правова допомога в Україні» 

17:30  Підбиття підсумків другого дня конференції. Заключні промови 

˗ Лариса Бізо, директор Канадського проекту  «Доступна та якісна правова допомога 

в Україні» 

˗ Микола Сіома, виконавчий директор Української фундації правової допомоги  

˗ Кетеван Цхомелідзе, керівник проекту Ради Європи «Підтримка реформи 

кримінальної юстиції в Україні» 

˗ Дмитро Філіпенко, заступник директора  Ініціативи з верховенства права 

Американської асоціації юристів в Україні 

˗ Андрій Вишневський, директор Координаційного центру з надання правової 

допомоги 

 


