
 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Другим київським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги квартального плану діяльності 

на Іквартал 2017року 

 

 

ЗМІСТ 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами 

[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  

exofficio 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 

 

 

 

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 

 

[1.1] 24 лютого відбувся розширений круглий стіл за ініціативи Центру та за 

підтримки Оболонської РДА за участі представників ДСЗ, ДФС та 



представників трудових колективів підприємств Оболонського району щодо 

виявлення потреб робітників у безоплатній правовій допомозі. 

 

[1.2.]Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД 

 

 [1.2] В період з 20 лютого по 20 березня було забезпечено роботу 

дистанційного пункту розміщеного у Оболонській РДА м.Київ. та у 

Оболонському УП Національної поліції. За цей період було проведено 8 

прийомів громадян у РДА та 4 прийому у поліції. 

 [1.3] 02 березня відбувся семінар судді Окружного адміністративного суду 

м.Києва Саніна Б.В. на тему «Основні вимоги до позовної заяви у 

адміністративному судочинстві» організований директором Центру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.4] 7 лютого 2017 року для викладачів та студентів Академії адвокатури 

України проведено лекцію за участю директора другого київського місцевого 

центру з надання БВПД Б.С. Кушніра на тему: «Реформи Міністерства юстиції 

України щодо розширення категорій доступу до безоплатної втронинної 

правової допомоги»  

[1.5] 13 березня було проведено семінар-практикум для студентів політико-

правового коледжу «Алско» на тему «Електронні сервіси МінЮсту» та на 

практиці ознайомив з правилами їх використання. 

 



[1.6] 13 березня було проведено лекцію на тему «Реформи уряду України та 

розширення категорій доступу до БПД учасників АТО та УБД» для 

військовослужбовців військової частини 3030 Національної гвардії України. 

 

 

 

 

 

 

 

[1.7] 10 березня організовано семінар судді Окружного адміністративного суду 

м.Києва Клочкової Н.В. на тему «Застосування адміністративного примусу». На 

семінарі були присутні працівники центрів, адвокати та надавачі БППД 

[1.8]  Впродовж місяця було проведено заходи спрямовані на інформування 

киян щодо можливості отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Працівники центру відповіли на питання зацікавлених громадян стосовно 

роботи місцевих центрів та порядку звернення до них. Людям надано 

роз'яснення стосовно того, що багато хто із них має право скористатись 

послугами місцевих центрів.  

[1.9]  Також в період з 20 лютого по 20 березня було забезпечено роботу 

дистанційного пункту на базі волонтерського пункту «Вокзал-Південний» для 

надання консультацій воїнам АТО. За цей період було проведено 2 виїзні 

консультування. 

[1.10] Також працівники Центру відвідали ряд семінарів та лекцій для розвитку 

та покращення рівня знань. 

[1.12] 10 березня організовано семінар судді Окружного адміністративного суду 

м.Києва Клочкової Н.В. на тему «Застосування адміністративного примусу». На 

семінарі були присутні працівники центрів, адвокати та надавачі БППД. 



[1.13] 13 березня було проведено лекцію на тему «Реформи уряду України та 

розширення категорій доступу до БПД учасників АТО та УБД» для 

військовослужбовців військової частини 3030 Національної гвардії України. 

 [1.14] 14 березня разом з директором РЦ, начальником ГТУЮ та заступником 

міністра Юстиції у приміщенні Центру проведено спільний прийом громадян. 

[1.15]  15 березня провів зустріч з директором юридичної клініки «Астрея» 

університету ім..Б.Грінченка на якій отримав інформацію по роботі клініки з 

пере направленими клієнтами та станом справ клієнтів, які не є суб’єктами 

права на БВПД. 

[1.16] 20 березня, в рамках розширення доступу до БПД директор Центру 

провів спільний прийом громадян разом з начальником Подільського 

управління поліції НП. 

[1.17] Також за період з 20.02 по 20.03 проведено консультування громадян у 

центрі зайнятості та у військоматі, надано роз’яснення громадянам про право 

на отримання БВПД та порядку подання позовних заяв.  

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

178 рішень про надання БВПД та надано 34 доручень адвокатам та ___ наказів 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 5 письмовим зверненням було надано відмову 

у наданні БВПД. 

Взвітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з питань 

соціального забезпечення 23 (9%), спадкового 19 (7%), сімейного 31 (12%), 

трудового 8 (3%), адміністративного 9 (3%), земельного 3 (1%), договірного 22 

(8%), житлового 46 (17%),  іншого цивільного права 75 (28%), з питань 

виконання судових рішень 2 (1%), з інших питань 27 (10%) та з неправових 

питань 3 (1%). 

 

 

 

 



Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період з 

наростаючим підсумком за категорією питань: 

 

 

 

Діаграма 6. Щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 7. Щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за 1й квартал 2017 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по інвалідам 23 (15%), 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму) 117 (74%) та ветеранам війни 7 (7%) тощо.  

 

Діаграма 8. Щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД,  за 

категорією осіб 
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Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги 

протягом 1-го кварталу 2017 року було: 

 здійснено 11 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 5 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних та діяльності 

дистанційних консультаційних пунктів склала 28 осіб, в тому числі 11 

осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 0 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 2 органам місцевого самоврядування та 

установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських 

рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 0 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (в 

тому числі з урахуванням РЦ). 

 проведено 47 правопросвітницьких заходів. 

 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 


