
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (ДДУВС, 05.10.2018) 

177 

 
Ступак Сергій Романович, 
слухач магістратури 

науковий керівник –  
Кононець Віта Петрівна, 
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри адміністративного 
права, процесу та адміністративної 
діяльності  
(Дніпропетровський державний  
університет внутрішніх справ) 

 
ЧИ ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ  

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ? 
 
Відповідь на це питання шукали учасники серії круглих столів, 

які мережа приймалень Української Гельсінської спілки з прав люди-
ни провела по багатьох містах України. Головна тема цих зустрічей 
— підбити підсумки та проаналізувати, наскільки система безоплат-
ної правової допомоги (БПД), яку було запроваджено у минулому ро-
ці з боку держави, забезпечує потреби населення. 

У 2011 році в Україні було прийнято Закон «Про безоплатну пра-
вову допомогу», але остаточно система надання допомоги за рахунок 
держави була сформована лише в 2016 році. Через рік після завер-
шення формування системи безоплатної правової допомоги, юристи 
та правозахисники громадських приймалень УГСПЛ східного регіону 
провели серію круглих столів, щоб переконатись, чи дійсно було 
створено ту систему БПД, яка забезпечує кожній людини право на 
правову допомогу? 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» визначено 
право кожного громадянина України на отримання безоплатних пра-
вових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод 
людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у 
разі порушення, а також державні гарантії щодо надання безоплатної 
правової допомоги. 

Нині в усіх куточках країни діє 551 точка доступу до безоплат-
ної правової допомоги. Майже 880 тисяч українців звернулися до на-
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ших центрів та бюро за допомогою чи телефоном єдиного контакт – 
центру за консультацією. Сьогодні майже 8 000 000 українців мають 
право на отримання безоплатної правової допомоги. Майже 660 тис. 
звернень безпосередньо до центрів та бюро правової допомоги зафік-
совано за 2017 рік .  

Оператори єдиного контактного-центру системи надання безопла-
тної правової допомоги (цілодобовий номер 0 800 213 103) прийняли 
понад 156 тис. дзвінків. Крім того минулоріч відкрито офіс контакт-
центру у Сумах, який спеціалізується на наданні правових консульта-
цій. За півроку роботи цього офісу була надано понад 22 тис. правових 
консультацій. 

У 2017 році фахівці та фахівчині центрів та бюро правової допо-
моги забезпечили роботу 2567 дистанційних пунктів доступ до право-
вої допомоги, а також понад 10 тис. виїздів мобільних консультацій-
них пунктів. 

Це вкрай важливо для тих людей, які самостійно з тих чи інших 
причин, чи маючи певні особливі потреби, не можуть дістатися до 
центів самостійно. 

Серед пріоритетів нашої роботи у нинішньому році – посилення 
правових можливостей громад, а також підвищення якості надання 
безоплатної правової допомоги. Зокрема, через удосконалення діючої 
системи управління якістю, запровадження офісів громадського за-
хисника та інституту наставництва, та відкриття сучасних кому-
нікативних платформ у 5-ти найбільших містах.  

На сході країни безоплатну правову допомогу надають багато ор-
ганізацій. Окрім системи БПД, таку допомогу надають недержавні ор-
ганізації, серед яких найбільш потужними є мережа громадських 
приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини, мережа 
ГС «Мережа правового розвитку», гаряча телефонна лінія «Юридич-
ної сотні» та ін. При обговоренні під час круглих столів учасники 
дійшли висновку, що запит від населення на отримання юридичних 
консультацій все одно перевищує існуючи можливості. А відтак — 
учасники круглих столів вирішили, що потрібно об’єднати зусилля та 
сформувати єдиний список усіх БПД, розповсюдити інформацію про 
партнерів, виявити найбільш значущі проблеми та, об’єднавшись, 
проводити адвокаційні кампанії. 

Здається, законом урегульовані всі аспекти надання правової до-
помоги, визначені всі суб’єкти надання та отримання такої послуги, 
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їхні права та обов’язки. Між тим, завжди залишається якесь «але», і 
тому завданням та метою роботи учасників круглого столу у Дніпрі 
став аналіз реалізації системи надання безоплатної первинної та вто-
ринної допомоги в Дніпропетровському регіоні усіма суб’єктами. Та-
кож теми зустрічі були присвячені виявленню проблем та пошуку 
шляхів їх подолання, зокрема механізмів підсилення ефективності 
комунікацій заявників, державних установ та громадських організації, 
що надають таку допомогу. 
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ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 ЗА ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО В УКРАЇНІ 

 
В сучасному світі проблема подвійного громадянства є дуже ак-

туальною, тому що в наш час людина прагне розвиватися, але ряд 
країн не може забезпечити повного розвитку людині. Україна відно-
ситься до таких країн, тому проблема подвійності громадянства пі-
діймається й в нашій державі. 

Проте цей принцип не виключає можливості наявності у грома-
дян України громадянства (підданства) інших держав. Питання ж, 
пов’язані з набуттям і припиненням громадянства України, а також 
правової сутності та змісту інституту громадянства, трансформува-
лись у чинник, який суттєво впливає на стан національної безпеки 
держави. На таке, зокрема, можуть вказувати поширювані в ЗМІ не-
офіційні дані, згідно з якими громадянство інших держав мають від 
5% до 10% українців, значна частина з яких - чоловіки призовного ві-
ку. При цьому кількість громадян України, що набули угорського 


