
Додаток 5 

 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги  

Першого київського місцевого центру з надання БВПД 

у І кварталі 2018 року 

 

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1.]Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

[1.2.]Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

[1.3.]Децентралізація системи БПД. 

[1.4.]Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів громадського 

захисту у кримінальних провадженнях. 

[1.5.]Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.]Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 
 

Захід 1.1.1  
26 березня 2018 року у бібліотеці ім. Г. Тютюнника (вул. Плєханова, 4-б, м. Київ) відбулася лекція-

семінар на тему: «Насильство у сім’ї. Як захистити себе та родину» організований та проведений 

Першим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги для 

мешканців Дніпровського району. 

   
 

Захід 1.1.5 

21 березня 2018 року у бібліотеці Дніпровського району міста Києва № 5 (пр. Ю. Гагаріна, 19/30, м. 

Київ) відбувся тренінг «Як протистояти насильству в підлітковому середовищі», організований та 

проведений  ГО "Департамент турбота про місто. Рух «Нитка»" спільно з Першим київським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

   

 

 

Захід 1.1.6 

19 лютого 2018 року у  Навчально-дослідному інституті заочного та дистанційного навчання 
Національної академії внутрішніх справ  (вул. Генерала Карбишева, 3) Першим київським місцевим 
центром була проведена презентація проекту «Я маю право. Також в цей день відбулась лекція для 
студентів організована Першим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги спільно з партнерами адвокатами Свєтлічним І.А., Коломійцем В. та Орєховським 
М. на тему «Володіння та користування зброєю в Україні. Проблемні питання та шляхи їх вирішення». 
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Захід 1.1.7 

15 березня 2018 року у cпеціалізованій школі I-III ступенів №148 імені Івана Багряного Дніпровського 

району міста Києва  (вул. Будівельників, 37) Першим київським місцевим центром була проведена 

лекція для учнів 5-го та 6-го класів на тему «Домашнє насильство. Запобігання та протидія 

домашньому насильству». На лекції були присутні більше 40 учнів 5-6 класів школи. 

   

Захід 1.1.9 

29 березня 2018 року в Дніпровській райдержадміністрації відбулось засідання Київської міської 
координаційної ради з питань запобігання насильству в сім'ї, гендерної рівності та протидії торгівлі 
людьми. Співдоповідач Леся Бурчак - директор Першого Київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, проінформувала про захист прав жертв домашнього 
насильства в Україні у світлі змін в національному законодавстві. 
 

    

Захід 1.1.10 

6 березня 2018 року у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням 

англійської мови Деснянського району міста Києва  (вулиця Олександра Сабурова, 6, Київ, 02000) 

Першим київським місцевим центром була проведена презентація проекту «Я маю право». Також в 

цей день відбулась лекція для викладацького складу організована Першим київським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги на тему «Домашнє насильство в 

Україні: Відповідальність та запобігання». Лекцію відвідали 40 вчителів даного навчального закладу. 

  
Захід 1.2.2 

5 березня 2018 року спеціалісти першого МЦ провели виїзне консультування громадян на базі 
Деснянського та Дніпровського районного сектору Київського міського відділу Центрального 
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 
юстиції України. 

http://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/2909.html
http://dnipr.kievcity.gov.ua/gallery/2909.html
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Захід 1.3.1 

Робоча зустріч відбулася 19 та 20 березня у Києві. 
Директори 96 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги обговорили 
перспективи подальшої діяльності системи БПД. Учасники ділилися успішним досвідом роботи в 
регіонах, аналізували кращі кейси управлінських якостей, визначали стейкхолдерів та працювали над 
формуванням штрихів розвитку місцевих центрів з надання БВПД. 

   
 

Захід 1.4.1 

Деснянський РЦЗ  

03.01.2018 – 2 осіб, 

17.01.2018 – 1 осіб, 

Дніпровський РЦЗ  

26.01.2018 – 3 осіб, 

07.02.2018 – 2 осіб, 

13.02.2018 – 3 осіб, 

20.03.2018 – 11 осіб. 

 

Захід 1.4.2 

ЦНАП, Деснянська РДА 

04.01.2018 – 3 осіб, 

11.01.2018 – 5 осіб, 

25.01.2018 – 5 осіб 

08.02.2018 – 3 осіб, 

22.02.2018 – 6 осіб, 

22.03.2018 – 8 осіб, 

Захід 1.4.3 

Центр соціалізації підлітків 15+ (просп. Маяковського, 28-в) 

28.03.2018 – 15 осіб. 

2 березня 2018 року Київський міський центр соціальної, трудової та професійної реабілітації 

інвалідів в приміщенні Київського міського палацу ветеранів, провів літературно-музичний захід 

«Жінка-Весна». Після закінчення концерту співробітниками Першого київського місцевого центу з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги була проведена презентація проекту «Я маю 
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право. Також в цей день відбувся виїзний прийом громадян з надання безоплатної правової 

допомоги начальником відділу правової інформації та консультацій Першого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Поповичем П.Б. в ході якого була надана 

правова допомога, тим, хто її потребує. 

  
5 березня 2018 року спеціалісти першого МЦ провели виїзне консультування громадян на базі 
Деснянського та Дніпровського районного сектору Київського міського відділу Центрального 
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 
юстиції України. 
 

15 березня 2018 року у Центральній районній бібліотеці Шевченківського району міста Києва ім. Є. 

Плужника (вул. Прорізна 15, м. Київ) відбувся правопросвітницький захід Головного територіального 

управління юстиції у місті Києві «ПРАВО НА КАВУ», прийди та отримай безкоштовну юридичну 

консультацію провідних адвокатів міста Києва, спеціалістів столичної юстиції і чашку кави. 

   
28 березня 2018 року cпівробітники Першого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги продовжили традицію правопросвітницьких заходів і виїздного 

консультування вихованців Центру реабілітації та соціалізації підлітків 15+. Цього разу розмова з 

підлітками відбулася на тему «Булінг: ми проти насильства». 

  
 

Захід 1.4.4 

Кримська діаспора 

18.01.2018 – 3 осіб, 

01.02.2018 – 4 осіб, 

15.02.2018 – 2 осіб, 

01.03.2018 – 2 осіб, 

15.03.2018 – 6 осіб. 

Захід 1.4.5 

Здійснено виїзд до клієнтів з обмеженими фізичними можливостями, для прийняття звернення 

про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

04.01.2018 – 1 особа, 

15.01.2018 – 1 особа, 

02.02.2018 – 1 особа, 
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14.02.2018 – 1 особа, 

23.02.2018 – 1 особа, 

26.02.2018 – 1 особа. 

Захід 1.5.2 

15 лютого 2018 року в приміщенні у Колонній залі КМДА (м.Київ, Хрещатик 36) відбувся третій 

щорічний соціальний захід Громадський діалог "Арт_Примирення", присвячений питанням 

ресоціалізації та соціальної адаптації засуджених, шляхом впровадження новітніх проектів та 

програм. До діалогу були залучені представники органів державної влади, громадські діячі, 

керівники неурядових організацій, волонтери та колишні увʼязнені.  

   
Захід 1.5.5 

16 лютого 2018 року відбулося спільне засідання Комітету з питань безоплатної правової допомоги 

та Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності. 

 
Захід 1.5.6 

7 лютого 2018 року адвокати, що залучені до надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

працівники відділів представництва київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги ознайомлювались зі Стандартами якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі. 

Зокрема начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації 

Микола Личик,  разом з учасниками семінару детально обговорили кожен стандарт з основними 

джерелами права, на яких ґрунтується стандарт, основними джерелами інформації для перевірки 

дотримання стандарту та розглянули практичні ситуації, що складалися в адвокатській практиці і 

можливі варіанти їх вирішення відповідно до Стандартів. 

  
3 березня 2018 року у приміщенні Першого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбувся семінар «Формування звітності у цивільних та кримінальних 

справах» для адвокатів, які  співпрацюють з Центром. 
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[1.2.]Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 

Захід 2.1.2 

23 січня 2018 року в приміщенні Київського міського Центру роботи з жінками відбувся тренінг 
«Медіація як правовий інструмент в адвокатській діяльності» для адвокатів, які працюють в системі 
БПД, спеціалістів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
київських місцевих центрів. 
25 січня 2018 року Тренінг проблемні питання спілкування з людьми, які мають соціально-психічні 
розлади (готель Козацький). 
26 січня 2018 року співробітники Першого МЦ з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
провели тренінг з охорони праці та протипожежних заходів в приміщені центру.  
28 лютого 2018 року Тренінг проблеми професійного вигорання (Ялтинська , 14)  
 
Захід 2.1.3 

26 січня 2017 року у Першому київському місцевому центрі з надання вторинної правової допомоги 

відбувся семінар для працівників місцевих центрів на тему «Новели у законодавстві про виконавче 

провадження». 

     

 

Захід 2.2.1 

Наповнення гугл-диску правовою інформацією та зразками документів з метою обміну між 
співробітниками центрів. Розміщено дві статті на теми: 
Відповідальність за порушення екологічного законодавства 
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/Відповідальність_за_порушення_екологічного_законодавства 

Колізії_земельного_законодавства_в_аспекті_права_на_землю  
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/Колізії_земельного_законодавства_в_аспекті_права_на_землю 

[1.3.]Децентралізація системи БПД. 
 

[1.4.]Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів громадського 

захисту у кримінальних провадженнях. 
 

http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/Відповідальність_за_порушення_екологічного_законодавства
http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/Колізії_земельного_законодавства_в_аспекті_права_на_землю
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[1.5.]Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 
 

Захід 4.1.1 

22 березня 2018 року головний бухгалтер Першого МЦ з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги прийняв участь у семінарі: «Застосування вимог нормативної бази з питань 
бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ у 2018 році». Ознайомлення з новітніми 
програмами та лінійкою продуктів «UA-Бюджет: функціональні можливості, правила переходу». 
 

Захід 4.2.1 

25 січня 2018 року   Стаття в щотижневій київський газеті «Сільське життя» на тему: «Допоможуть 

безкоштовно»  

30 січня 2018 року виступ директора Бурчак Л.І. для каналу ICTV Ранок у Великому Місті – на тему: 

«Насильство в сім’ї»  

https://ranok.ictv.ua/ua/videos/vipusk-611-30-01-2018/ 

 

 
 

09 лютого 2018 року виступ головного спеціаліста відділу правової інформації і консультацій Заремби 

О. для телеканалу Україна програма Головна Тема Перерахунок пенсій: як отримати більше? 

 (Випуск 10)  
 https://www.youtube.com/watch?v=XKxpgJdf1LE 

   

15 лютого 2018 року   Стаття в щотижневій київський газеті «Сільське життя» стор. 5 Соціальні 

питання, на тему: «Спадщина на земельну ділянку»  

 
15 березня 2018 року виступ директора Бурчак Л.І. для каналу МАРС-ТВ (загальна інформація про 

центри, та про правопросвітницький проект «Я маю право!» 

https://www.youtube.com/watch?v=PB-ggW44740 

https://ranok.ictv.ua/ua/
https://ranok.ictv.ua/ua/videos/vipusk-611-30-01-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=XKxpgJdf1LE
https://www.youtube.com/watch?v=PB-ggW44740
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Захід 4.2.2 

 

22-29 березня 2018 року   Стаття в щотижневій київський газеті «Сільське життя» №12 та №13, стор. 

19 та 22 Соціальні питання. Право. На тему: «Пенсійна реформа: чи покращить вона життя простих 

громадян»  

 
 

                                                                       

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.01.2018 по 31.03.2018 року першим київським місцевим центром з надання 

БВПД, було зареєстровано 1103 звернень клієнтів, 857 особам було надано правову консультацію,  

246 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів БПД 

1 
Відділ правової інформації 
та консультацій (4 квартал) 

1103 857 246 1 
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В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 212 рішень про 

надання БВПД та надано 223 доручень адвокатам та 16 штатним працівниками (представництво 

клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 2 письмовому зверненню було надано 

відмову у наданні БВПД, а 1 клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

В звітному періоді клієнти місцевих центрів частіше зверталися з наступних питань: іншого 

цивільного права 255 (23,1%), соціального забезпечення 164 (14,9%), сімейного 150 (13,6%),  з інших 

питань 148 (13,4%), житлового 125 (11,3%), спадкового 104 (9,4%), договірного 71 (6,4%), трудового 42 

(3,8%), адміністративного 20 (1,8%), земельного 13 (1,2%), медичного 7 (0,6%), з питань виконання 

судових рішень 4 (0,4%), та з неправових питань 0 (0,0%) від загальної кількості. 

 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу звернень клієнтів за звітний період за категорією 
питань. 

 
 
 
 

соціальне 
забезпечення; 164; 

14,9%

спадкове; 104; 9,4%

сімейне; 150; 13,6%

медичне ; 7; 0,6%

трудове; 42; 3,8%

адміністративне; 20; 
1,8%

земельне; 13; 1,2%
договірне; 71; 6,4%

житлове; 125; 11,3%

інше цивільне; 255; 
23,1%

виконання судових 
рішень; 4; 0,4%

неправове питання; 
0; 0,0%

інше; 148; 13,4%

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за І квартал 2018 року 
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися до центру з заявою про надання БВПД, 
за статтю 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися до центру з заявою про надання БВПД, 
за віком 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за перший квартал найбільше позитивних рішень 
було прийнято помалозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 145 (61%), внутрішньо-переміщені особи 29 (12%), інвалідам 27 (11%), 
ветеранам війни 25 (11%), біженців 6 (3%). 

 

 

 

 

 

 

283; 43%

369; 57%

Розподіл клієнтів Першого МЦ  
(І квартал) за статтю

чоловіки; жінки

9; 1%

103; 16%

279; 43%

262; 40%

Розподіл клієнтів Першого МЦ з 
надання БВПД за віком

до 18 років;

від 18 до 35 років 
включно;

від 35 до 60 років 
включно;

понад 60 років
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Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІV квартал було: 

 здійснено 7 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 8 дистанційних пунктів (23 
виїзди) доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 
виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 82 осіб, в тому 
числі 12 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 70 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

малозабезпечені; 
145; 61%інваліди, мін. 

Пенсії; 27; 11%

внутрішньоперемі
щені особи; 29; 

12%

заява про взяття на їх на 
облік, як внутрішньо 

переміщені особи; 0; 0%

біженці та особиі, які 
потребують додаткового 
або тимчасового захисту; 

6; 3%

діти, які 
перебувають у 

складних 
життєвих 

обставинах; 0; 0%

діти, які постраждали 
внаслідок воєнних дій; 0; 

0%

біженці та осіби, які 
потребують додаткового 
або тимчасового захисту; 

4; 2%

ветерани війни; 
25; 11%

особи, які мають 
особливі заслуги перед 

Батьківщиною; 0; 0%

особи, які належать до 
числа жертв нацистських 

переслідувань; 0; 0%

статус особи, ветеранів 
війни, гарантії їх 

соціального захисту; 0; 
0%

особи, обмеження 
цивільної дієздатності 
фізичної особи; 0; 0%

особи, справа про 
надання психіатричної 

допомоги; 0; 0%

особи, реабілітовані 
відповідно до 

законодавства України; 
0; 0%

діти, які не 
належать до 

окремих 
категорій;; 5; 2%

Розподіл клієнтів Першого МЦ (І квартал)
за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД
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 надано методичну допомогу 1 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

 проведено 13 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 6  інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 22 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайдерів 

БПД, яким 
надано 

методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 Перший МЦ: 9/12 19/70 1 13 22 6 

 
 
 


