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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги  

Першого київського місцевого центру з надання БВПД 

у ІІІ 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  
02 вересня 2018 року в офісному приміщенні фонду «Мир і добробут» (вул. Малинська, 15, 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 району. 

  
 

Захід 1.1.2 

18 серпня 2018 р. Головним територіальним управлінням юстиції в Маркет-холлі «Даринок» у місті 

Києві, спільно з Першим та Другим київськими місцевими центрами було проведено фестиваль 

захисту прав споживачів "Якісне життя".  

 

23 серпня 2018 р. біля будівлі Дніпровської районної в м. Києві держаної адміністрації відбулося 
святкування Дня Прапора України. В заході прийняли участь працівники Першого київського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

  

24 серпня 2018 р. в парку Перемоги Дніпровського району м. Києва відбулося святкування Дня 
Незалежності. В заході прийняли участь працівники Першого київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

31 серпня 2018 р. у Голосіївському парку відбувся Фестиваль Громадського Бюджету в якому взяли 
участь працівники Голосіїївського ВДРАЦС Головного територіального управління юстиції у м. Києві, 
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працівники Першого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

 

Захід 1.1.4 

08.08.2018 року, в рамках проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні» спільно ГО «Фундація «Гармонізоване 
суспільство» провели семінар з метою підвищення правової обізнанності батьків осіб, що визнані 
жертвами торгівлі людьми та які відбувають покарання за кордоном. 

 
18 липня 2018 року в місті Києві (вул. Банкова, 3 оф 51а) відбулася публічної дискусії “Дитяча 
злочинність в Україні: виклики сьогодення”. Захід організований ВМГО «Соціалістичний Конгрес 
Молоді» СКМ, ГО “Союз “Золотий Вік України”, Міжнародна асоціація «Об’єднані Україною» та став 
можливий за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Головного територіального 
управління юстиції у місті Києві, Першого київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та Державної установи «Центр пробації». 

 
Захід 1.1.9 

12 вересня 2018 року право просвітницький захід в МДЦ «Артек» 

25.09.2018 року про професію юриста говорили з учнями 10 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 129 м. Києва   
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Захід 1.1.7 

06 липня 2018 року робоча зустріч Мінсоцполітики. 

Захід 1.2.2 

27.07.2018 року Перший київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в особі директора Лесі Бурчак та Громадська організація «Асоціація християн юристів 
«Хушай» в особі директора  Наталії Дорошенко уклали Меморандум про співпрацю. 

 

Захід 1.3.4 

02 липня 2018 року відбулася публічна презентація діяльності київських місцевих центрів з надання 
БВПД присвячена річниці  діяльності центрів 
https://www.youtube.com/watch?v=hd9xAGwMJZA . 
05.07.2018 року – презентація діяльності Першого київського місцевого центру з надання БВПД для 
делегації з Республіки Казахстан. 
 

Захід 1.4.1 

Деснянський РЦЗ  

04.07.2018 – 4 осіб, 

15.08.2018 – 2 особи 

05.09.2018 – 1 особа 

19.09.2018- 1 особи 

Дніпровський РЦЗ  

18.09.2018 – 3 осіб, 

 

Захід 1.4.2 

ЦНАП, Деснянська РДА 

12.07.2018 – 4 особи, 

26.07.2018 – 3 особи, 

09.08.2018 – 3 особи 

Захід 1.4.3 

19.07.2018 року консультування на НСК «Олімпійський» . 

25.07.2018 року консультування утриманців Прилуцької виховної колонії. 

16.09.2018 року локація для консультування під час проведення загальноміського святкування 

Всенародного Дня батька в Парку культури та відпочинку «Перемога» у Дніпровському районі. 

22.09.2018 року консультування в Маріїнському парку «Юнь» 

08.09.2018 року команда київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Головного територіального управління юстиції в місті Києві прийняли участь в культурно- 

масовому заході: виїзної весільної церемонії, що відбулася в Націона́льному музе́ї наро́дної 

архітектур́и та по́буту Украї́ни «Пирогів». 

26.09.2018 року Центр соціалізації підлітків 15+ (просп. Маяковського, 28-в) 
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Захід 1.4.4 

Кримська діаспора – тимчасово припинено 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (консультативний пункт діяв за 

домовленістю) - припинено 

Захід 1.4.5 

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

про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

05.07.2018 – 2 особи, 

20.09.2018 – 1 особа, 

Захід 1.5.5 

20.07.2018 року семінар-практикум для адвокатів системи БВПД щодо законодавчих змін до 

розрахунку за надані послуги. 

 
 

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

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 

Захід 2.1.1 

24 вересня 2018 року адвокат  провів тематичний семінар зі спеціалістами відділу представництва 
Першого МЦ з приводу практичних аспектів складання заяви щодо отримання обмежувального 
припису.  
 

Захід 2.1.2 

10 вересня 2018 року у Першому київському місцевому центрі з надання вторинної правової 

допомоги відбувся семінар для працівників центру на тему «Кадровий облік». 

11 вересня 2018 року у Першому київському місцевому центрі з надання вторинної правової 

допомоги відбувся семінар для працівників центру на тему «Запобігання корупції» 

03-04 липня 2018 року начальник відділу правової інформації та консультації взяв участь у  тренінгу 

Skill soft. 

 

Захід 2.1.3 

14 серпня 2018 року в приміщення Першого київського місцевого центру з надання БВПД відбувся 

семінар щодо вивчення нововведень у законодавстві,що регулює надання ВПД. 

 

Захід 2.2.1 

Наповнення гугл-диску правовою інформацією та зразками документів з метою обміну між 
співробітниками центрів. Розміщено одну статтю на тему: 
Розірвання договору дарування  http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php  
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 [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. 
 

Захід 4.1.1 

18 вересня 2018 року головний бухгалтер Першого МЦ з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги прийняв участь у семінарі: «Форум. Бютжет. Нове у  бухгалтерського обліку та звітності по 
ЄСВ та державних закупівлях для суб’єктів державного сектору».  
 

Захід 4.2.1 

02 липня 2018 року   інтерв’ю директора Бурчак Л.І. та начальника відділу правової інформації та 

консультації Поповича П.Б. для 5 каналу 

13 липня 2018 року виступ директора Бурчак Л.І. та адвоката системи БВПД Кальної О.П.  для каналу 

Інтер «Подробности» 

http://podrobnosti.ua/news-release/podrobnosti-nedeli-za-2018-07-13-2000/zhertvy-moshennikov-kak-

pensionery-ostajutsja-bez-kryshi-nad-golovoj/ 

 

 

 

 
                                                                       

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.07.2018 по 30.09.2018 року першим київським місцевим центром з надання 

БВПД, було зареєстровано 1487 звернень клієнтів, 1054 особам було надано правову консультацію,  

433 написали письмову заяву про надання БВПД.  

Там в екселі якщо звести дані то такі цифри (черв кольором) перевірте….. 

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) 

1487 1054 433 (421 +12) 12 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 401 рішень про 

надання БВПД та надано 315 доручень адвокатам та  139 штатним працівниками (представництво 

клієнта в суді або оформлення процесуальних документів) (здійснено 53 заміни адвоката). По 7 
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письмових зверненнях було надано відмову у наданні БВПД, а 12 клієнтів було перенаправлено до 

інших провайдерів надання БПД. 

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

забезпечення 176 (11,8%), сімейного 265 (17,8%),  з інших питань 161 (10,8%), житлового 216 (14,5%), 

спадкового 94 (6,3%), договірного 105 (7,1%), трудового 46(3,1%), адміністративного 53 (3,6%), 

земельного 49 (3,3%), медичного 4 (0,3%), з питань виконання судових рішень 15 (1 %), та з 

неправових питань 1 (0,06%) від загальної кількості. 

 

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

 
 
 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися до центру з заявою про надання БВПД, 
за статтю 

 

 

соціальне 
забезпечення; 176; 

11,8%

спадкове; 94; 6,3%

сімейне; 265; 17,8%

медичне ; 4; 0,3%

трудове; 46; 3,1%

адміністративне; 53; 
3,6%земельне; 49; 3,3%

договірне; 105; 7,1%

житлове; 216; 14,5%

інше цивільне; 302; 
20,3%

виконання судових 
рішень; 15; 1,0%

неправове 
питання; 1; 0,1%

інше; 161; 10,8%

Кругова діаграма по розподілу клієнтів за ІІІ квартал 2018року 
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Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися до центру з заявою про надання БВПД, 
за віком 

 

 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, за третій квартал найбільше позитивних рішень було 
прийнято помалозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 256 (59%), внутрішньо-переміщені особи 48 (11 %), інвалідам 88 (20,3%), 
ветеранам війни 31 (7,1%), біженців 6 (1,4%). 

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

 

256; 35%

474; 65%

Розподіл клієнтів Першого МЦ  
(ІIІ квартал) за статтю

чоловіки; жінки

1; 0%

99; 14%

344; 47%

286; 39%

Розподіл клієнтів першого 
місцевого центру 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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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІII квартал було: 

 здійснено 10 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 8 дистанційних пунктів (18 
виїздів) 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 63 особи, в тому 
числі 41 особа звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 22 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 1 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

малозабезпечені; 
256; 59%інваліди, мін. 

Пенсії; 88; 20%

внутрішньоперемі
щені особи; 48; 

11%

заява про взяття 
на їх на облік, як 

внутрішньо 
переміщені 
особи; 2; 0%

біженці та особиі, 
які потребують 

додаткового або 
тимчасового 

захисту; 6; 3%

діти, які 
перебувають у 

складних 
життєвих 

обставинах; 0; 0%

біженці та осіби, 
які потребують 

додаткового або 
тимчасового 

захисту; 6; 1%

ветерани війни; 
29; 7%

діти, які не 
належать до 

окремих 
категорій;; 4; 1%

Розподіл клієнтів Першого МЦ (3квартал)
за категоріями осіб, які мають право на 

отримання БВПД
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приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

 проведено 19 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 3  інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 28 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: 10/41 8/22 1 19 28 3 

 
 
 


