
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Четвертим київським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності  
на 2018 рік у ІV кварталі 

 
 

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

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

  



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 жовтня 2018 року фахівці Центру взяли участь в урочистому відкритті 
початку роботи Університету третього віку для пенсіонерів Солом’янського району 
міста Києва; 

2 жовтня 2018 року фахівці Центру на базі Солом’янської філії Київського 
міського центру зайнятості було проведено навчальний семінар для безробітних з 
теми: «Безоплатна правова допомога на захисті прав пошукачів роботи». На заході 
шукачів роботи ознайомили з їх правами та обов’язками, а також порядком 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

2 жовтня 2018 року фахівці Центру провели 
правоосвітній семінар з теми: «Протидія 
дискримінації за ознакою інвалідності» для 
членів Всеукраїнської громадської організації 
людей з інвалідністю «Стомовані хворі». На заході 
роз’яснювався порядок притягнення до юридичної 
відповідальності по факту вчинення дискримінації, 
основних ознак та проблем розмежування 
дискримінації з іншими соціальними явищами. 

3 жовтня 2018 року фахівці Центру провели 
правничий брейн-ринг для учнів  Спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернат № 18. У змаганні 
взяли участь понад 20 учнів старших класів, які 
перевіряли свої знання галузі конституційного, 
цивільного, адміністративного права, державного 
будівництва та місцевого самворядування.  

5 жовтня 2018 року фахівці Центру на базі 
Святошинської філії Київського міського центру зайнятості було проведено 
навчальний семінар для безробітних з теми: «Безоплатна правова допомога на 
захисті прав пошукачів роботи». На заході пошукачів роботи ознайомили з їх 
правами та обов’язками, а також порядком отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

5 жовтня 2018 року фахівці Центру взяли 
участь у правоосвітньому заході з нагоди Дня 
юриста «Правова абетка», який мав на меті 
підвищиту правову спроможність людей з 
інвалідністю. На заході роз’яснювався порядок 
притягнення до відповідальності за вчинення 
насильства в сім’ї, спеціальних заходів протидії 
домашньому насильству (терміновому 
заборонному припису та обмежувальному 



припису). 
11 жовтня 2018 року фахівці Центру у Центральній районній бібліотеці імені Ф. 

М. Достоєвського (м. Київ, вул. Освіти, 14-а) організували  правоосвітній семінар з 
теми: «Спадкування за заповітом: особливості складення та оформлення». На 
заході присутніх ознайомили з правом заповідача на призначення спадкоємців, на 
обов'язкову частку у спадщині, особливостей спадкування частини спадщини, що не 
охоплена заповітом, вимоги до форми заповіту, права заповідача на скасування та 
зміну заповіту. 

12 та 19 жовтня 2018 року фахівці Центру взяли участь у проведенні 
правничих семінарів для людей старшого віку в Університеті третього віку 
Солом’янського району м. Києва  з тем: 1) «Права людини»; 2) «Строки позовної 
давності»; 

18 жовтня 2018 року фахівці Центру взяли участь 
у кар’єрному форумі Інституту підготовки кадрів 
Державної служби зайнятості України з теми: «Живи та 
працюй в Україні», де виступили з доповіддю 
«Компетенції для успішної кар`єри: погляд 
роботодавців». 

19 та 26 жовтня,  2, 9 та 16 листопада 2018 року проведено заняття в межах 
юридичного факультету Університету третього віку Територіального центру 

соціального обслуговування населення 
Солом’янської районної в місті Києві державної 
адміністрації з тем: «Особливості укладення 
договору дарування», «Порядок укладення 
договору довічного утримання», «Способи 
забезпечення виконання зобов’язань», «Судова 
системи України», «Спадкування за законом». 

23 жовтня 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру відвідали  
спеціалізовану школу-інтернат № 18 м. Києва для 
дітей зі зниженим слухом, де провели правничий 
семінар з основ толерантності. На заході 
роз’яснювали концепції походження прав людини та 
держави, особливостей толерантного спілкування та 
основ демократії. 

25 жовтня 2018 року фахівці Центру в 
Центральній районній бібліотеці ім. Достоєвського організували правничий семінар 
з теми: «Міжнародні механізми захисту прав людини». На заході учасники могли 
дізнатися про компетенцію Європейського суду з прав людини, умови подання 
скарги до Європейського суду з прав людини, стратегічні рішення Європейського 
суду з прав людини, порядок захисту прав людини в Комісії Організації об’єднаних 
націй з прав людини. 

2 листопада 2018 року на базі Святошинського філії Київського міського 
центру зайнятості було проведено навчальний семінар для безробітних з теми: 
«Безоплатна правова допомога на захисті прав пошукачів роботи». На заході 



пошукачів роботи ознайомили з їх правами та обов’язками, а також порядком 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

2 листопада 2018 року у Центрі Сім’ї 
Солом’янської районної в м. Києві державної 
адміністрації фахівцями Четвертого київського 
місцевого центру було проведено навчальний 
семінар для ветеранів війни з питань їх 
соціального та правового захисту. 

9 листопада 2018 року фахівці Центру взяли 
участь у семінарі для фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, який організовувала Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). В ході семінару розглянуті питання щодо взаємодії на районному 
рівні у випадках вчинення домашнього насилля, реагування та обміну інформацією. 

15 листопада 2018 року фахівці Центру в Центральній районній бібліотеці ім. 
Достоєвського організували правничий семінар з теми: «Порядок примусового 
виконання судових рішень». На заході учасники могли дізнатися про органи та осіб, 
які здійснюють примусове виконання рішень, строків під час примусового 
виконання судових рішень, часу проведення виконавчих дій по виконанню судових 
рішень, порядок звернення на стягнення майна боржника під час примусового 
виконання рішень суду, особливостей виконання судових рішень немайнового 
характеру. 

23 та 30 листопада, 7 грудня 2018 року проведено заняття в межах 
юридичного факультету Університету третього віку Територіального центру 
соціального обслуговування населення Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації з тем: «Спадкування за заповітом», «Особливості 
виконання судових рішень», «Порядок розгляду звернень громадян». 

29 листопада 2018 року фахівці Центру в Центральній районній бібліотеці ім. 
Достоєвського організували правничий семінар з теми: «Особисті немайнові права 

людини». На заході учасники могли дізнатися 
про особливості права на особисте життя та 
його таємницю, захист інтересів фізичної особи 
при проведенні фото-, кіно-, теле- та 
відеозйомок; охорони інтересів фізичної 
особи, яка зображена на фотографіях та в 
інших художніх творах; права на таємницю 
кореспонденції; права на використання імені. 

20 листопада 2018 року на базі Солом’янської філії Київського міського 
центру зайнятості було проведено навчальний семінар для безробітних з теми: 
«Безоплатна правова допомога на захисті прав пошукачів роботи». На заході 
пошукачів роботи ознайомили з їх правами та обов’язками, а також порядком 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 



21 листопада 2018 року фахівці Центру на 
базі Бібліотеки імені Новікова-Прибоя 
організували «Школу активних громадян» – 
правопросвітницького заходу для учнів київських 
шкіл. Участь в заході взяли понад 30 учнів 9-11 
класів. Про механізми участі громадян у 
прийнятті загальнодержавних рішень 
розповідали фахівці Центру. Також вони 
пояснювалт дітям про юридичну природу прав 
людини, алгоритм отримання безоплатної 

правової допомоги, толерантність, як засадничий принцип розвитку країни. 
23 листопада 2018 року на базі Святошинської філії Київського міського 

центру зайнятості було проведено навчальний семінар для безробітних з теми: 
«Правовий та соціальних захист людей з інвалідністю». На заході люди з 
інвалідністю дізналися про механізми захисту їх прав, у тому числі в судовому 
порядку. 

27 листопада 2018 року фахівці Центру взяли участь у заході щодо протидії 
домашньому насильству, який відбувався в Американському домі. 

5 грудня 2018 року фахівці Центру взяли участь 
у правопросвітницькому заході у київській школі № 
12 для дітей з вадами психічного розвитку, де 
пояснювали учням про перелік їх конституційних 
прав, а також механізмів боротьби з булінгом у 
школі. 

7 грудня 2018 року на базі Святошинської філії 
Київського міського центру зайнятості центру 

зайнятості було проведено навчальний семінар для безробітних з теми: 
«Безоплатна правова допомога на захисті прав пошукачів роботи». На заході 
пошукачів роботи ознайомили з їх правами та обов’язками, а також порядком 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

10 грудня 2018 року фахівці Центру організували 
церемонію нагородження фіналістів Конкурсу есе з теми: 
«Права людини та толерантність – основа розвитку успішної 
країни». Загалом в період з 5 листопада по 2 грудня участь у 
конкурсі взяли 52 учні з 25 загальноосвітніх навчальних 
закладів. Переможці отримали дипломи та цінні подарунки. 
Також на заході були нагороджені подяками кращі студенти 
(курсанти) – члени столичних правничих клінік. 

11 грудня 2018 року фахівці центру взяли участь в 
науково-практичній конференції Інституту права та суспільних 
відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» з теми: 
«Права людини: історія та сучасність». 



11 грудня 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру взяли 
участь в організації правничого брейн-рингу «Я – 
правозахисник!». Під час брейн-рингу 
старшокласники відповідали на питання, що 
стосувалися базових прав людини, історії розвитку 
правничих думок, основ конституційного ладу 
України та визначних етапів національного 
державотворення. Перемогу у правничому брейн-
ринзі, з незначним відривом голосів, здобули: 1 
місце – команда «Законослухняні» (Школа І-ІІІ 

ступенів №206 імені Леся Курбаса); 2 місце – команда «Правозахисники» (Середня 
загальноосвітня школа №253); 3 місце – команда «Діка» (Середня загальноосвітня 
школа №297). 

12 грудня 2018 року фахівці центру взяли участь в конференції «Нетерпимість 
без відповідальності: мова ворожнечі та злочини ненависті в Україні», яка була 
організована Центром інформації про права людини. 

13 грудня 2018 року фахівці Центру взяли участь в організації 
правопросвітницького заходу для людей з порушенням слуху «Школа рівних 
можливостей». У заході взяли участь представники регіональних осередків 
Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю «Українське товариство 
глухих». 

13 грудня 2018 року фахівці Центру взяли участь у правопросвітницькому 
заході для людей старшого віку, на якому  розповідали про порядок визнання осіб 
недієздатними або обмежено дієздатними. Учасники заходу змогли дізнатися про 
судовий порядок визнання осіб недієздатними або обмежено дієздатними, правові 
наслідки визнання осіб недієздатними або обмежено дієздатними, перелік осіб, які 
можуть бути заявниками у судових справах про визнання осіб недієздатними або 
обмежено дієздатними, вимоги до написання заяви про визнання осіб 
недієздатними або обмежено дієздатними. 

13 грудня 2018 року фахівці Центру взяли 
участь у круглому столі, присвяченому підведенню 
підсумків роботи центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в м. Києві. На заході 
представники Центру звітували про пророблену 
роботу у 2018 році, а також акцентували увагу на 
особливостях надання безоплатної правової 
допомоги людям з інвалідністю. 

19 грудня 2018 року фахівці Центру відвідали Вище професійне училище 
№33, де поспілкувалися зі студентами щодо актуальних питань їх правового захисту. 
На заході учасників ознайомили з новелами у національному законодавстві щодо 
захисту прав людини та особливостями реалізації громадянами їх право на 
безоплатну правову допомогу. 

19 грудня 2018 року фахівці Центру в Бібліотеці імені Новікова-Прибоя для 
учнів київських шкіл провели правниче заняття з теми «Дитина та права людини». 



Учасники заходу дізналися про  булінг, шляхи протидії булінгу в школі, а також 
роботою громадських та державних установ у сфері захисту прав людини. 

27 грудня 2018 року фахівці Центру взяли участь у правопросвітницькому 
заході для людей старшого віку, на якому  розповідали про сучасні форми 
шахрайства: механізми протидії та боротьби. Учасники заходу мали змогу 
дізнатися про види шахрайства, відмінностей шахрайства від інших правопорушень 
особливостей складання заяви (повідомлення) до поліції щодо шахрайства, 
юридичної відповідальності за вчинення шахрайства, переліку та алгоритму роботи 
з державними органами та установами, які попереджають та протидіють вчиненню 
шахрайства. 

Також забезпечено роботу мобільних та дистанційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги громадян у Голосіївській філії Київського міського 
центру зайнятості, Центральній районній бібліотеці імені Ф.М. Достоєвського, 
Українському товаристві глухих, Київському міському центрі крові, офісі 
громадської організації «Ла Страда – Україна» , Київському міському центрі по 
роботі з жінками, Центрі пробації Солом’янського району м. Києва та 
Центральній спеціалізованій бібліотеці для сліпих ім. М. Островського, офісі 
громадської організації «Коаліція захисту прав людей з інвалідністю з 
інтелектуальними вадами». 

 
[1.2]. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 

4 жовтня 2018 року фахівці Центру провели 
правничий семінар для студентів Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини 
«Україна», під час якого поінформували молодь 
про становлення та розвиток системи безоплатної 
правової допомоги, перелік суб’єктів права на 
безоплатну вторинну правову допомогу, 
компетенції місцевих та регіональних центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

29 листопада 2018 року фахівці Центру 
відвідали Національну академію внутрішніх 
справ, де поспілкувалися з курсантами щодо 
практичних аспектів їх правового захисту. На 
заході курсантів ознайомили з компетенції 
державних установ: головних територіальних 
управлінь юстиції, центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та органів поліції. 

 



7 грудня 2018 року фахівці відвідали Національний авіаційний університет, в 
якому провели провопросвітницький семінар 
для студентів з теми: «Сучасні державні 
сервіси». На заході студентів також ознайомили 
з напрямками роботи місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, категоріям осіб, хто має право на 
безоплатну вторинну правову допомогу, а 
також алгоритмом доступу до електронних 
сервісів Міністерства юстиції України.  

 

 [1.3] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 

інформаційних технологій. 

19 листопада 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру в 
прямому ефірі поінформували киян на радіо "Голос Києва" (105 FM): 

щодо відповідальності за примушування до виконання цивільно-правових 
зобов’язань та правового захисту від «колекторів» (07:15); 

щодо відповідальності за відсутність зареєстрованого місця проживання 
(10:30). 

23 листопада 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру в 
прямому ефірі поінформували киян на радіо "Голос Києва" (105 FM): 

щодо новел в національному законодавстві стосовно порядку реєстрації 
місця проживання (17:15) 

4 грудня 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру в прямому 
ефірі поінформували киян на радіо "Голос Києва" (105 FM): 

щодо відповідальності перевізника за затримку відправлення пасажира та 
порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення (07:15); 

21 грудня 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру в 
прямому ефірі поінформували киян на радіо "Голос Києва" (105 FM): 

щодо рішення Київської міської ради про недопущення політичної діяльності 
та політичної агітації в загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва 
(17:15). 
 23 грудня 2018 року фахівці Четвертого київського місцевого центру 
поінформували громадян на програмі «По обіді шоу», що транслювалося на 
телеканалі «UA: Перший»: 

щодо шляхів протидії шахраям. 

[https://www.youtube.com/watch?v=Yv7SuW4alvM&feature=youtu.be&t=717&fb
clid=IwAR0rrPngLs-ynuL6he2zFkSAtRZlW8joUsE6PtxhFUT57w5nhbyHKvbbMLI] 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з жовтня по грудень 2018 року Четвертим київським місцевим 
центром з надання БВПД було зареєстровано 1303 звернень клієнтів, 1159 особі 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv7SuW4alvM&feature=youtu.be&t=717&fbclid=IwAR0rrPngLs-ynuL6he2zFkSAtRZlW8joUsE6PtxhFUT57w5nhbyHKvbbMLI
https://www.youtube.com/watch?v=Yv7SuW4alvM&feature=youtu.be&t=717&fbclid=IwAR0rrPngLs-ynuL6he2zFkSAtRZlW8joUsE6PtxhFUT57w5nhbyHKvbbMLI


було надано правову консультацію, 145 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 

1 
Відділ правової інформації та 
консультацій 

1303 1159 145 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 143 
рішень про надання БВПД та надано 62 доручення адвокатам та 90 наказів штатним 
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По 1 письмовому зверненню було надано відмову у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального 
забезпечення 111 (9 %), спадкового 78 (6 %), сімейного 178  (15 %), медичного 5 (1 
%), трудового 52 (4 %), адміністративного 121 (9 %), земельного 37 (3 %), договірного 
75 (6 %), житлового 164 (13 %), іншого цивільного 293  (22 %) права, з питань 
виконання судових рішень  30 (2 %), з інших питань 159 (12 %).  
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за ІV квартал 2018 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по людям з інвалідністю 22 (19%), 
малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 73 (68%) та ветеранам війни 16 (13%).  

до 18 років;
0% (3)

від 18 до 35 років 
включно;
19% (120)

від 35 до 60 років 
включно;
44% (272)

понад 60 років
37% (227)
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Чоловіки
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Жінки
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ЗА СТАТТЮ



 

 
 
 
Крім цього, місцевим центром за ІV квартал 2018 року було: 
 

 здійснено 34 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 9 дистанційних 
пунктів 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 97 осіб; 

 проведено 33 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ - 6  інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 Надано 4 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

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

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 
виїздів до 

пунктів 
БПД/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 Разом по МЦ, 
в тому числі: 

34/97 9/97 0 33 4 6 

 

Малозабезпечені
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