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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. 

 

8 жовтня 2018 року з нагоди професійного свята - Дня 

юриста директор Першого київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Бурчак 

Леся, керівник та студенти 

юридичної клініки 

Національного педагогічного 

університету імені М.П. 

Драгоманова  Дубчак Леся відвідали 

спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 129 

м. Києва.   

Учні приймали активну участь у обговоренні необхідних 

особистісних якостей та професійних знань, умінь та навичок, 

якими повинен бути наділений юрист для успішного виконання 

свого професійного обов’язку 

 

10 жовтня 2018 року у м. Києві на вул. Банковій, 3 відбувся підсумковий круглий 

стіл проекту "Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли злочин" за участю 

представників громадських організацій :  

 

-ГО "Союз "Золотий Вік України" президента Яни Баранової; 

-ВМГО "СКМ" керівника Олександра Потьомкіна; 

-ГО "Альянс Української Єдності" Павла Федорова (керівник Олег Цвілий); 

-соціального проекту Цветочное счастье керівника Ольги Конончук); 

-ВМБФ "Серце Батьківщини" керівника Валентини Канвішер; 

Також участь у заході взяли директор Першого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Бурчак Леся Іванівна, педагоги і курсанти 

ДКВС та адвокат Свєтлічний Ігор Валерійович. 

 

11 жовтня 2018 року в приміщенні Київської дитячої школи 

мистецтв № 6 ім. Г.Л.Жуковського відбулося урочисте засідання 

присвячене Дню захисника України.  

https://www.facebook.com/flowerhappiness.ua/?__tn__=KH-R&eid=ARBwd4Oe1K9Tv9vIiz8uPAmDY9gGQbuTct29zfIOydalp_vRzTIUV65_LbR2DZbTRM9OqQGWyNLY7D4Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0YMH2UVe9sUsqEiGlX8humtaNMXQXd6ojFC9hci3ZK7DH0sdS4HM9U9w3jDq941TnavmhvcS7047QzoFtvgWkUtW3uISd0osHGmj6K00BsUhDTFAwmitU1vnuG4THdy9584008_-lXHORMZx3bhkRbT9MR7_VHNGxeUiuB63ReRiYRJjF9g
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На святковому заході виступили: Голова Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Онофрійчук П. В., керівники структурних підрозділів органів 

державної влади, представники громадськості, ветерани Другої світової війни, збройних 

конфліктів та АТО 

В заході прийняли участь працівники 

Головного територіального Управління 

юстиції у місті Києві, Першого 

київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги, структурних підрозділів КМДА, Центру правової допомоги киянам.  
 

30 листопада 2018 року у ЦРБ ім. П. А. Загребельного та бібліотеці №151 відбулися 

інформаційні години  «Я маю право» - для осіб 

кожного віку з метою підняття рівня правової 

культури та набуття громадянами необхідного 

рівня правових знань, надання громадянам 

безоплатної правової допомоги в партнерстві 

з Перший київський місцевий центром з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Перший київський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

надав консультації громадянам  з правових питань. 

 

18 жовтня 2018 року відбувся кар’єрний форум-2018 

«Живи та працюй в Україні» (м. Київ, вул. Нововокзальна, 

17 на базі Інституту підготовки кадрів Державної служби 

зайнятості). Учасниками заходу були: представники органів 

влади, роботодавці, навчальні 

заклади, громадські організації, 

центр соціальних служб, районні управління освіти та інші 

зацікавлені структури, які виступали з цікавими та змістовними 

доповідями на теми пов’язані з профорієнтацією та 

працевлаштуванням. З вітальним словом 

до учасників форуму звернулися 

заступник Голови Державної служби 

зайнятості  (Центрального апарату) Жовтяк Юлія, директор 

Київського міського центу зайнятості Білич Віктор, ректор 

Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості 

України Войтович Родмила, начальник Головного територіального управління юстиції 

в місті Києві Куценко Станіслів. 
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19 жовтня 2018 року пройшла робоча зустріч представників 

Першого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Деснянського районного відділу 

філії Державна установа «Центр пробації» в місті Києві та 

Київській області. 

  Провідний інспектор Деснянського районного відділу філії 

Державна установа «Центр пробації» в місті Києві та Київській області Яна Компанець 

ознайомила учасників зустрічі з основними завданнями та функціями пробації та 

повідомила, що пробація розпочинається одразу після застосування судом покарання, 

альтернативного позбавленню волі, і містить в собі здійснення наглядових і соціально-

виховних заходів щодо засуджених. 

Додатково начальник відділу право просвітництва та організації роботи з суб’єктами 

надання БПД Наталія Суровцова розповіла про можливості проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» - масштабної реформи правової свідомості, оскільки його ключовим 

елементом є надання громадянам безоплатної правової допомоги, 

що дає можливість захистити свої права кожному. 

 

7 грудня 2018 року відбулась зустріч начальника Дніпровського 

районного сектору Київського міського відділу з питань пробації 

Центрального міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації  Міністерства юстиції України 

Яни Ткаченко та начальника відділу  розвитку інфраструктури 

Романа Мотрича. 

 

28 грудня 2018 року в Центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей №1, Служби у Справах Дітей і Сім’ї, 

Виконавчого Органу Київської Міської Ради (КМДА) відбулася 

лекція для підлітків на тему: «Бути юристом цікаво». Перед 

дітьми виступила директор Першого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Леся 

Бурчак. Вона розповіла дітям  про важливу функцію юристів у суспільстві, 

проінформувала про діяльність Центрів з 

надання БВПД , ознайомила підлітків з їх 

правами та обов’язками.    Адвокат Ігор 

Свєтлічний  розповів про особливості 

адвокатської діяльності та наголосив на 

важливості адвокатської праці. 
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6 листопада 2018 року в Національному університеті біоресурсів  та 

природокористування (вул.. Васильківська, 17) відбувся семінар для студентів 

юридичного факультету, організований Першим київським місцевим центром з надання 

БВПД на тему «Запобігання домашньому насиллю, захист прав потерпілих». 

31 жовтня 2018 року в приміщенні Дніпровської районної 

філії Київського міського центру зайнятості відбувся 

правопросвітницький захід для безробітних  «Семінар для 

осіб старше 45 років» щодо правових аспектів призначення на 

посаду та звільнення осіб передпенсійного 

віку.  

Начальник відділу правової інформації та 

консультацій Першого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Попович Павло Борисович 

розповів присутнім про особливості укладення трудового договору, які 

істотні умови даного виду договорів при різних режимах праці, 

особливості укладання договорів працівниками передпенсійного віку, нарахування, 

перерахування та сплати ЄСВ. Фахівець відповів на численні запитання 

присутніх.  

Питання стосувалися нарахування ЄСВ підприємствами, які 

продовжували працювати на території тимчасово окупованої Російською 

Федерацією Автономної республіки Крим; нарахування страхового 

стажу особам, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі; 

зарахування на посаду особи, якій залишилось 2 місяця до досягнення пенсійного віку. 

  

7 листопада  2018 року в київській 

школі №29 ( вул.. Калнишевського, 

3-а) стартував початок циклу 

правопросвітницьких заходів у 

рамках волонтерської 

програми GoCamp. Першим 

учасником цієї програми стала середня загальноосвітня школа №29, де співробітники 

столичної юстиції спільно з працівниками Першого київського місцевого центру 

ознайомили дітей з їхніми правами, розповіли, як протидіяти 

булінгу та не стати учасником 

цькувань.  

Підліткам було запропоновано 

переглянути відео, в якому у 

художній формі було розкрито 

проблему булінгу та різні варіанти поведінки учасників 

https://www.facebook.com/gocampua/?__tn__=K-R&eid=ARB-n_AAmZad2S5abGTGnuUUfzRpR77ExnVzGazVGD5THmZIszb-lXhPrrF00m8BO-jhe1gassydjoEK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBFBYCZ6fwNgCB0yxWIQx0CUniMZjKo6GNfWy3dPXkxmlGEhwHIhQCZv8jm1XvUBQc6NKcPseYDL6UXcOEyxqol7Zn1mA_xOzh6AjW70ElmD_Oia54NDCDCeK_2xVZXCgrMgUn56Xkwwc8i4ItUSODIceECBfsqFQwPy3ZKO9RqJdeOCWV-ayJ0MB-fHKBn5uRSg4Vsjcx-QP8RQwpJdzN2uH0
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ситуації.  Після перегляду учні взяли участь у правовому квесті.  

До командної роботи долучились очільник столичної юстиції Станіслав Куценко 

директор Першого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Леся Бурчак, директор школи №23 Олена Гурська. 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 

 15 листопада 2018 року відбулась  зустріч  директора Першого 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та директора Центру у справах сім’ї та жінок 

Деснянського району міста Києва Бачек Тетяни Леонтіївни. В 

процесі були обговорені актуальні правові проблеми: об’єднання 

зусиль Центру БВПД та Центру у справах сім’ї та жінок;  ліквідації 

всіх форм дискримінації за ознакою статі, безкоштовні юридичні 

консультації для осіб, що потребують допомоги 

 

[1.3] Децентралізація системи БПД. 

 

29 листопада 2018 року в Міжнародному конгрес-центрі 

«Українській дім»  Виставка-форум «Я маю право на нове 

життя».Захід відбувався за сприяння Головного 

територіального управління юстиції в м. Києві спільно з 

громадською організацією «Союз Золотий Вік України», 

благодійною організацією «Міжнародна асоціація 

«Об’єднані Україною», 

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією 

«Соціалістичний Конгрес Молоді».  Захід відкрили: Денис 

Чернишов - заступник міністра юстиції України та 

Станіслав Куценко - керівник Головного територіального 

управління юстиції у місті Києві. 

Всі бажаючі мали змогу отримати безкоштовні 

юридичні консультації які надавав Перший київський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, переглянути художні роботи автори яких  

перебувають в місцях несвободи та перебувають на обліку 

органів пробації. В рамках проведення форуму відбулася 

презентація короткометражної документальної стрічки 
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«Небо над головами». Фільм розповідає про долю вихованця, який відбував покарання 

у Прилуцькій виховній колонії, в аспекті співвідношення життя в місці несвободи та 

після звільнення.  Після перегляду фільму між глядачами та гостями заходу відбулося 

досить активне спілкування та обговорення проблем.      

 

 

6 грудня 2018 року, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», у бібліотеці ім. А. 

Малишка відбувся захід на тему 

«Протидія домашньому 

насильству».  Павло Попович, 

начальник відділу правової інформації 

та консультації Першого київського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провів лекцію для учнів 10 класів 204-ї та 183-ї шкіл. 

Відбулася жвава дискусія з учнями де були розглянуті питання, які цікавили дітей. 

 

 

 

 

12 грудня 2018 року, з нагоди відкриття Всеукраїнського тижня права, у Київському 

ліцеї «Голосіївський» (ЗОШ  №241) 

працівники  Першого київського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги директор 

Бурчак Леся та начальник відділу 

підтримки та розвитку інфраструктури Мотричук Роман  разом 

з адвокатом  Ігорем Світличним провели лекцію: «Крадіжки які вчинені підлітками – 

виявлення, покарання та запобігання».  

 

12 грудня 2018 року в Київській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

відбулася лекція на тему «Запобігання насильства в сім’ї» для 

учнів 10 –х та 11 –х класів.  
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Провели лекцію директор Першого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Леся Бурчак, адвокат Ігор Світличний та 

секретаріат душпастирської ради при Міністерстві юстиції 

отець Пантелеймон. Бурчак Леся розповіла про визначення 

поняття «Насильства в сім’ї» в законодавстві України, види 

насильства, шляхи запобігання насильству, права потерпілих на 

допомогу від держави в різних сферах життя 

 

[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях.  

Виїзні консультування та дистанційні пункти прийому громадян. 

 

Консультування у Деснянському РЦЗ:  

03.10.2018 – 3 особи 

07.11.2018 – 3 особи 

Консультування у Дніпровський РЦЗ:  

31.10.2018 – 3 осіб 

Консультування у ЦНАП, Деснянська РДА: 

11.10.2018 – 5 осіб 

24.10.2018 – 3 особи 

14.11.2018 – 2 особи 

Консультування у Відділах пробації: 

19.10.18 – 2 особи 

06.11.18 – 3 особи 

07.12.18 – 2 особи 

 

Здійснено виїзд до клієнтів з обмеженими фізичними можливостями, для прийняття 

звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

25.10.2018 – прийнято звернення від 2 осіб. 

05.10.2018 – прийнято звернення від 1 особи. 

18.11.2018 – прийнято звернення від 1 особи. 

13.11.2018 – прийнято звернення від 1 особи. 

 

 

29 листопада 2018 року відбувся тренінг правовий захист осіб без громадянства 

«Оформлення набуття громадянства України за народженням та територіальним 

походженням». Під час навчання учасники ознайомлені з актуальними проблемами 

захисту прав нерезидентів України, правозастосовною практикою, міжнародними 

стандартами у сфері надання захисту, практикою ЄСПЛ, іншими практичними 
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аспектами правової допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства, 

а також навичкам управління конфліктами та подолання стресів.  

 

11 грудня 2018 року в Дніпровському районному суді міста 

Києва (вул. Сергієнка, 3) відбувся правопросвітницький захід  

«Судові дебати у кримінальному провадженні».  

 Організатором заходу виступили Головне територіальне 

управління юстиції у місті Києві та Дніпровський районний 

суд міста Києва. Співорганізатором - Перший київський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Також в заході прийняли участь учні старших 

класів київських шкіл.  

Суддею Бірсою Оксаною Володимирівною була проведена 

ознайомча екскурсія  Дніпровським районним судом міста 

Києва, проведена ввідна лекція стосовно діяльності суду.  

Після чого між учнями відбулися судові дебати з двох справ: цивільної та 

кримінальної.  

Учні, подивившись завдання на екрані у вигляді 

мультфільму, розділились на дві групи. Одна група виступала 

за позивача, інша – за відповідача. Науковими радниками в 

командах виступали начальник відділу начальник відділу 

правової інформації та 

консультацій Першого 

київського місцевого центру з надання БВПД Павло 

Попович та адвокат Ігор Свєтличний. В основу дебатів 

кримінального провадження була покладена  реальна 

справа. По закінченню судових 

дебатів Адвокат Ігор 

Свєтличний розповів історію виникнення клітки в якій 

тримають засуджених. Павло Попович навів приклади 

реальних випадків з практики кримінального права. Леся 

Бурчак розповіла про систему БПД про роботу першого 

центру. Суддя Бірса О. В. про історію мантію та регалії судді.   

  

 

 
 

 



10 
 

12 грудня 2018 року, в рамках  Всеукраїнського тижня 

права, відбулась  лекція на тему: «Важливо для кожного, 

актуально сьогодні» для відвідувачів Національної 

бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. 

На лекції виступили:  

Олена Бойко – заступник начальника Головного 

управління Пенсійного фонду України в місті Києві; 

Леся Бурчак – директор Першого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; Олена Опанасюк  - нотаріус 15-ї Київської державної 

нотаріальної контори та Павло Попович, начальник відділу правової інформації та 

консультації. 

 

 
 

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій. 

 

22 грудня 2018 року на телеканал «Інтер» вийшов сюжет про систему безоплатної 

правової допомоги, який було знято  у Першому київському місцевому центрі з надання 

БВПД.  
 

 
                                                                      

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.10.2018 по 28.12.2018 року першим київським місцевим центром з 

надання БВПД, було зареєстровано 1232 звернень клієнтів, 1010 особам було надано 

правову консультацію, 222 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  1232 1010 222 0 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 240 

рішень про надання БВПД та надано 123 доручень адвокатам та 129 штатним 
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працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 3 письмовому зверненню було надано відмову у наданні БВПД, а 0 

клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

В звітному періоді клієнти місцевих центрів частіше зверталися з наступних 

питань: іншого цивільного права 262 соціального забезпечення 212, сімейного 173,  з 

інших питань 101, житлового 174, спадкового 73, договірного 95, трудового 63, 

адміністративного 41, земельного 33, медичного 3, з питань виконання судових рішень 

2, та з неправових питань 0 (0,0%) 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;212

спадкове; 73

сімейне; 173; 

медичне ; 3

трудове; 63

адміністративне;20земельне; 33

договірне; 95

житлове; 174

інше цивільне; 262

виконання судових 
рішень; 2

неправове питання; 0

інше; 101Кругова діаграма по розподілу клієнтів за 4 квартал 2018 року 

соціальне забезпечення спадкове сімейне

медичне трудове адміністративне

земельне договірне житлове

інше цивільне виконання судових рішень неправове питання

інше
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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, то за перший квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам, середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму (59%), внутрішньо-

переміщеним особам  (15%), інвалідам  (11%), ветеранам війни (11%), біженцям  

(3%). 

 

 

 

жінки; 402; 62%

чоловіки; 246; 
38%

Розплділ кліеєнтів Першого МЦ (4 
квартал) за статтю

8

92

282

266; 

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: 

малозабезпечені; 119; 61%

інваліди, мін. Пенсії; 28; 
11%

внутрішньопереміщені 
особи; 31; 12%

заява про взяття на їх на 
облік, як внутрішньо 

переміщені особи; 0; 0%

біженці та особиі, які 
потребують додаткового 
або тимчасового захисту; 

2;1%

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; 2; 
1

ветерани війни; 19; 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; 9; 2%

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

БВПД
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 здійснено 12 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 5 дистанційних 

пунктів (25 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 45 осіб, в тому числі 32 осіб звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз´яснень до  консультаційних пунктів та 13 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 проведено 12 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 2  інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 21 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

 


