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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами 

роботи 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад.  

З метою переорієнтації системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад, 

Другим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено ряд заходів, зокрема:  

  
 

12 січня 2018 року фахівці Другого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в рамках співпраці з Державною 

службою зайнятості провели семінар для безробітних на тему: «Трудові спори». 

Захід проходив у приміщенні Оболонського центру зайнятості. 

Мета заходу -  ознайомити громадян з системою безоплатної правової 

допомоги та національним проектом «Я маю право». 

Представник Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги головний спеціаліст відділу правової інформації та 

консультацій Сергій Лісовець роз'яснив присутнім норми законодавства, на 

підставі яких надається безоплатна вторинна правова допомога у цивільному та 

адміністративному процесах; повідомив про види правових послуг, що надаються 

за рахунок державних коштів, звернув увагу на категорії осіб, які мають право на 



безоплатну вторинну правову допомогу, процедуру призначення адвоката, про 

позитивні вирішення проблемних питань, з якими звертається населення до 

київських місцевих центрів. 

Під час заходу працівниками  Другого київського місцевого центру було 

надано консультації та роз’яснення з різних правових питань усім бажаючим, які 

завітали на даний захід. Основні питаннями, які виникали у відвідувачів це щодо 

неправомірного звільнення, поновлення на роботі та ін. Також було роз’яснено 

основні засади функціонування системи безоплатної правової допомоги,  

повідомлено про основи Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та 

категорії осіб, які можуть звернутися за такою допомогою. 

15 січня 2018 року директор центру разом з працівниками центру 

проводили консультацію в приміщені Оболонського управління поліції Головного 

управління Національної поліції України у м. Києві. Було надано консультації та 

роз’яснення з різних правових питань усім бажаючим, роздані буклети. Також 

розповіли громадянам про те, що отримати консультацію або допомогу з будь-

якого цивільного або адміністративного питання, звернутися по представництво у 

суді можливо в будь-якому з чотирьох київських місцевих центрів. 

 

 
 

19 січня 2018 року продовжуючи  співпрацю з Державною службою 

зайнятості фахівці Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги приймали участь в відеоконференції для 

безробітних на тему: «Трудові спори». Захід проходив у приміщенні 

Оболонського центру зайнятості. 

Представник Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги головний спеціаліст відділу правової інформації та 

консультацій Сергій Лісовець роз'яснив присутнім норми законодавства, на 

підставі яких надається безоплатна вторинна правова допомога у цивільному та 



адміністративному процесах; повідомив про види правових послуг, що надаються 

за рахунок державних коштів, звернув увагу на категорії осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, процедуру призначення адвоката, про 

позитивні вирішення проблемних питань, з якими звертається населення до 

київських місцевих центрів. 

Під час заходу працівниками  Другого київського місцевого центру було 

надано консультації та роз’яснення з різних правових питань усім бажаючим, які 

завітали на даний захід. Основні питаннями, які виникали у відвідувачів це щодо 

неправомірного звільнення, поновлення на роботі та ін. Також було роз’яснено 

основні засади функціонування системи безоплатної правової допомоги,  

повідомлено про основи Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та 

категорії осіб, які можуть звернутися за такою допомогою. 

 

 
 

 
 

22 січня 2018 року до Дня Соборності України у приміщенні Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка, інституту післядипломної освіти директор Другого 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Кушнір Б.С. 

разом з працівниками центру головними спеціалістами Лісовець С.А., Корнієнко В.М., Семеняк 

В.В. провели правові консультації для ветеранів АТО та вимушених переселенців. Консультації 

були проведенні у сфері державної реєстрації, виконавчої служби, нотаріату. Також працівники  

центру ознайомили громадян з системою безоплатної правової допомоги та проектом «Я маю 

право!», були роздані буклети. Після правових консультацій для ветеранів АТО та переселенців 



відбувся концерт за участі студентів Комунального вищого навчального закладу Київської 

обласної ради «Коледж Культури та мистецтв» та вихованців Київського палацу дітей та 

юнацтва 

23 січня 2018 року працівники центру відвідали тренінг по медіації. 

24 січня 2018 року директор центру Богдан Кушнір приймав участь у  нараді, щодо проведення 

правопросвітницьких заходів в школах м. Києва, яка відбулася в Департаменті освіти і науки, 

молоді та спорту міста Києва. 

25 січня 2018 року директор центру Богдан Кушнір приймав участь в круглому столі, який 

організувала ГО «Ла-Страда» на тему: «Захист прав постраждалих від гендернозумовленого 

насильства: роль та функції системи безоплатної правової допомоги» для фахівців системи 

безоплатної правової допомоги». 

24  січня 2018 року працівники центру були присутні на тренінгу тема якого: «Особливі 

потреби та права осіб з психічними та інтелектуальними порушеннями в системі правосуддя». 

 

31 січня 2018 року директор  Другого київського місцевого 

центру з надання БВПД Кушнір Б.С. разом з  головним спеціаліст 

відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами Пунько 

Я.І. провели лекцію для учнів 8 класів СШ № 71 Солом’янського 

району м. Києва на тему: "Права дитини. Адміністративна та 

кримінальна відповідальність". Фахівці центру розповіли учням 

про їх права, про захист дитини від домашнього насилля. Діти із 

зацікавленістю слухали розповідь працівників центру,  задавали 

різні запитання щодо адміністративної та кримінальної 

відповідальності та ділилися своїми знаннями. Учням дуже 

сподобалася лекція, тому адміністрація школи запропонувала частіше проводити подібні лекції 

в їхній школі. Також директор центру Кушнір Б.С. ознайомив всіх присутніх з системою 

безоплатної вторинної правової допомоги, розповів куди можна звернутися за допомогою, а 

також розповів про національний проект «Я маю 

право!». По завершенні лекції були роздані 

школярам та всім 

присутнім  буклети.  

 



 

 

31 січня 2018 року фахівці Другого київського місцевого центру з надання БВПД головний 

спеціаліст відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами Пунько Яна та головний 

спеціаліст організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу Корнієнко 

Владислав провели лекцію для учнів 3-Б та 4-А класу НВК № 157 на тему: "Права дитини". 

Працівники центру розповіли дітям про їх права, які прописані та мають юридичний захист в 

Конвенції ООН про права дитини, а також про захист дитини від домашнього насилля. Діти із 

зацікавленістю слухали розповідь дорослих, задавали запитання та ділилися своїми знаннями. 

По завершенні зустрічі працівники центру роздали школярам буклети із телефоном гарячої 

лінії.  

 
 

31 січня 2018 року головний спеціаліст Другого  Київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Корнієнко Владислав 

Миколайович разом представником товариства «Червоного Хреста» Печерського 

району Павлишиним  Іваном  Васильовичом та адвокатом Ляшенко Ігорем 

Ігоровичем провели лекцію для студентів другого курсу Таврійського 



Національного університету імені В.І.Вернадського на теми: «Роль співпраці 

соціальних працівників у доступі до правосуддя для людей з обмеженими 

можливостями» та «Відповідальності працівників соціальної служби за 

порушення їхніх повноважень!» 

Також під час лекції Корнієнко Владислав ознайомив всіх присутніх з 

системою безоплатної правової допомоги та національним проектом «Я маю 

право». Були роздані буклети. 

Після закінчення лекції було підписано меморандум між Другим київським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

товариством «Червоного хреста». 

 

06 лютого 2018 року працівники центру провели виїзне консультування в 

приміщені Подільського ЦНАП. 

 

08 лютого 2018 року  директор центру приймав участь в спільній 

правопросвітницькій акції «Ми не байдужі, ми можемо допомогти», яка відбулася 

в Подільській районній в місті Києві державній адміністрації. 

12 лютого 2018 року в приміщені  Міської спеціалізованої бібліотеки «Молода 

гвардія»  директор Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Богдан Кушнір разом з головним спеціалістом 

Корнієнко Владиславом провели лекцію  для студентів Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв на тему: «Правові аспекти роботи за 

кордоном». Так як студенти часто їздять за кордон із виступами та на роботу, їм 



вкрай важливо було знати, на що варто звертати увагу  підписуючи контракт, як 

відстоювати свої права у разі конфлікту з роботодавцем і куди звертатись у 

кризовій ситуації. Також Богдан Кушнір ознайомив всіх присутніх з системою 

безоплатної вторинної правової допомоги та куди потрібно звертатися щоб 

отримати допомогу фахівців, а також розповів про загальнонаціональній 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», були роздані буклети. 

 

 

 
13 лютого 2018 року продовжуючи  співпрацювати з Міською спеціалізованою 

бібліотекою «Молода гвардія» в рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" представники Другого 

київського центру з надання безоплатної правової допомоги заступник 

начальника Мохненко Василь та головний спеціаліст Корнієнко Владислав 

провели лекцію з восьмикласниками зі школи №165 Шевченківського району 

міста Києва про їхні права та обов'язки як неповнолітніх. Зокрема, діти схильні 

вважати, що навчатися в школі - це обов'язок, хоча насправді це їхнє право - право 

на освіту,  а створити умови для того, щоб дитина отримала освіту, вже є 

обов'язком, але батьків. 

Також дітям розповіли, куди необхідно звертатись, якщо вони стали свідками 

насилля. Важливо не боятись, а знати, що в Україні є служби, що можуть 

захистити дитину в таких випадках.   Учні активно спілкувалися з юристами та 

отримали фахові відповіді на питання, що їх хвилювали, наприклад, про 

отримання ID-картки та про те як спілкуватися із поліцейськими. 



 

 

 
15 лютого 2018 року до Всесвітнього дня онкохворої дитини директор Другого 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Богдан Кушнір  разом з працівниками центру начальником відділу Городенською 

Тетяною та головним спеціалістом Корнієнко Владиславом провели виїзне 

консультування в Національному інституті раку. Для того, щоб якось підтримати 

хворих дітей Богдан Кушнір запросив аніматора та клоуна які розважали дітей, 

для батьків - юристів та адвокатів які  безкоштовно надавали правову допомогу. 

Також директор центру проінформував  всіх присутніх про 

загальнонаціональний право просвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», розповів 

про систему безоплатної вторинної правової допомоги, та куди потрібно 

звертатися щоб отримати допомогу фахівців.  

 

16 лютого 2018 року директор центру Богдан Кушнір разом з головним 

спеціалістом Корнієнко Владиславом провели лекцію для учнів 9-11 класів школи 

- інтернату м. Бровари на тему: «Права та обов’язки неповнолітніх». 



  

 

19 лютого 2018 року  в рамках просвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!" директор Другого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Богдан Кушнір разом з 

головним спеціалістом Владиславом Корнієнко, в приміщені Міської 

молодіжної бібліотеки «Молода гвардія» провів лекцію  із 

дев'ятикласниками зі школи № 221 Солом’янського району м. Києва на 

тему: «Права та обов'язки неповнолітніх». Він пояснив підліткам, як 

діяти, якщо їх неправомірно затримали, і чому вони можуть 

скористатись послугами безкоштовного адвоката тільки після приїзду 

батьків до відділка поліції.  

Діти активно запитували про все, що їх цікавило - 

про те, чиєю власністю, з правової точки зору, 

вважаються мобільні телефони, і що не варто 

знімати на відео та викладати в інтернет.  

Учням було настільки 

цікаво, що навіть 

після завершення 

зустрічі вони ще довго спілкувалися з 

працівниками центру.  
 

 

 

21 лютого 2018 року директор Другого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Богдан Кушнір разом з працівниками центру заступником 

начальника Мохненко Василем, головними спеціалістами 

Корнієнко Владиславом, Лісовець Сергієм та працівниками 

Головного територіального управління юстиції у місті Києві в 

приміщені Національної бібліотеки України імені Ярослава 

Мудрого провели правову консультацію для громадян у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

https://www.facebook.com/bogdan.kushnir?fref=mentions


 

До консультації долучались не тільки відвідувачі 

бібліотеки, а й громадяни, котрі відгукнулись на 

оголошення про консультацію та мали чимало 

запитань. Зокрема, щодо реєстрації прав на землю, 

оформлення субсидії, щодо законних підстав 

отримання спадщини без заповіту, нових змін у 

законодавстві щодо відповідальності за несплату 

аліментів, щодо оформлення легальних документів 

для переселенців із окупованих територій України та 

багато інших. 

 

Співробітники столичної юстиції спільно з працівниками Другого 

київського місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги відповіли на всі запитання киян та гостей столиці, були 

роздані буклети. 
 

 

 

 

 

06 березня 2018р. директор Другого 

київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Богдан Кушнір приймав участь в науково-

практичному семінарі "ЦПК України: 

новели та практика застосування". Захід 

відбувся на базі Академії праці, соціальних 

відносин і туризму. Під час семінару було 

професійно проаналізовано новели ЦПК 

України і практику їх застосування. За 

результатами зустрічі напрацьовано 

матеріал для навчально-методичних 

документів з окремих дисциплін освітньо-

професійної програми 081 «Право». 

Студенти Академії також долучилися до 

обговорення проблемних питань і актуалізували свої знання з 

цивільно-процесуального, цивільного, сімейного та трудового права. 

Кожен з учасників отримав сертифікат участі, завізований 

організаторами заходу. Також Кушнір Богдан ознайомив всіх 

присутніх з загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

МАЮ ПРАВО!». Були роздані буклети. 
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18 березня 2018 року працівники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги головні спеціалісти Владислав Корнієнко та Яна Пунько разом з 

працівниками товариства Червоного Хреста приймали участь в соціальному проекті 

"Благодійна допомога малозабезпеченим". Працівники центру надавали юридичні консультації 

всім бажаючим, та розповіли про реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», в рамках якого проводиться інформування громадян та надання 

практичних рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямками, а 

працівники товариства Червоного Хреста пригощали малозабезпечених осіб гарячими обідами, 

одягом, взуттям тощо.  

  

20 березня 2018 року працівник Другого київського 

місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги 

головний спеціаліст Корнієнко Владислав  разом з 

адвокатом Уваровим Артуром провели лекцію для студентів 

третього курсу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України на тему: «Що таке 

безоплатна правова допомога». Під  час лекції  студенти 

дізналися про систему безоплатної правової допомоги. про 

структуру системи БПД і напрямки її діяльності. Артур 

Уваров розповів про те як має себе поводити адвокат при 

затриманні та в ході досудового слідства, про співпрацю 

центрів з адвокатами, які надають безоплатну правову 

допомогу, як правильно спілкуватися з державними та 

приватними виконавцями. 

Владислав Корнієнко проінформував усіх присутніх 

про реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 

та були роздані буклети. 
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22 березня 2018 року працівники Другого київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, головний спеціаліст відділу 

організаційної роботи, юридичного забезпечення  

діяльності та персоналу Владислав Корнієнко та 

головний спеціаліст відділу правової інформації та 

консультацій Сергій Лісовець  провели семінар  в 

Оболонській районній філії Київського міського 

центру зайнятості для безробітних, які перебувають на 

обліку. 

Мета семінару: ознайомлення з діяльністю 

системи безоплатної вторинної правової допомоги, роботою Другого київського 

місцевого центру по реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та 

надання безкоштовних послуг з правових питань 

мешканцям міста Києва, які перебувають на обліку в 

районній філії Оболонського району. 

Фахівці центру розповіли  всім присутнім що 

таке безоплатна правова допомога,  які види 

консультацій можна отримати в центрах БВПД, що 

таке первинна та вторинна правова допомога, хто може 

скористатись безоплатною правовою допомогою, 

відповідно до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», насамперед представники соціально вразливих груп 

населення: малозабезпечені, пенсіонери, інваліди, малолітні та неповнолітні, 

ветерани війни та учасники АТО, внутрішньопереміщені особи, біженці, 

недієздатні громадяни та люди з обмеженою дієздатністю, а також кожен 

громадянин, без винятку, для цього потрібно звернутись до фахівців «безоплатної 

вторинної допомоги». 

22 березня 2018 року у відповідності до меморандуму про 

партнерство між Другим київським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та Академією 

адвокатури України директор центру Богдан Кушнір разом з 

працівником центру 

Корнієнко Владиславом 

провели  круглий стіл на 

тему: «Прийняття спільної 

стратегії співпраці 

громадських організацій та 

системи безоплатної 

правової допомоги задля 

http://pravo.minjust.gov.ua/
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ефективного функціонування у сфері захисту прав». Захід відбувся на базі Академії адвокатури 

за участю громадських організацій, що надають допомогу учасникам АТО, інвалідам. Під час 

круглого столу Кушнір Богдан розповів про систему безоплатної правової допомоги, де і як 

можна отримати правову допомогу, ознайомив всіх присутніх  з основними засадами діяльності 

центрів безоплатної вторинної правової допомоги, а також з основними напрямками співпраці в 

рамках загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» 

27 березня 2018 року працівники 

Другого київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги головний спеціаліст Корнієнко 

Владислав та заступник начальника 

відділу представництва Мохненко 

Василь провели виїзне консультування 

громадян в приміщені  центру надання 

адміністративних послуг Подільського 

району м. Києва. Під час консультування 

громадяни звертались з різними 

питаннями, а саме: переоформлення  земельної  ділянки, оформлення посвідки на постійне 

проживання в Україні для громадянина Ірану, як переоформити пенсію, як отримати спадщину 

за заповітом,  що таке безоплатна правова допомога, як її отримати. Також працівники 

ознайомили громадян з загальнонаціональним правопросвітницьким  проектом «Я МАЮ 

ПРАВО!», були роздані буклети. 

29 березня 2018 року фахівці Другого київського 

місцевого  центру  з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Корнієнко Владислав та 

Мохненко Василь провели  лекцію для студентів 

Київського національного економічного 

університету, а саме для студентів юридичної 

клініки «Соціальна справедливість». Корнієнко 

Владислав розповів  студентам що таке безоплатна 

правова допомога,  як потрібно працювати з 

клієнтами, які звертаються за юридичною 

допомогою,  та як до них знайти правильний підхід 

що б клієнт був задоволений консультацією,  

Мохненко Василь поділився практикою як потрібно 

поводити себе у кримінальному провадженні зі сторони адвоката який представляє особу яка 

скоїла злочин, та зі сторони представника потерпілого в кримінальному провадженні,  

поділився практикою виграшних справ у Страсбургському суді з прав людини по перерахунках 

пенсії та не виплаченої зарплати. У студентів було дуже багато запитань а саме:  як поводити 

себе у  досудовому розгляді  справи, як поводитись у суді.  Під час лекції фахівці центру 

ознайомили студентів з загальнонаціональним право просвітницьким  проектом «Я МАЮ 

ПРАВО!», та  роздали буклети. 
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30 березня 2018 року  працівник Другого київського 

місцевого  центру  з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги головний спеціаліст Корнієнко 

Владислав провів виїзне 

консультування громадян в 

приміщені товариства 

Червоного Хреста України 

Печерського району м. 

Києва. Він  розповів  всім  

присутнім  що таке безоплатна  правова допомога, як отримати 

юридичну допомогу. Для громадян були надані також правові 

консультації, люди звертались з таких питань як: реєстрація місця 

проживання, як отримати допомогу внутрішньо переміщеним 

особам,  де її оформити, як бути з майном яке залишилось на не 

підконтрольній території, також у представників червоного хреста 

були запитання що до того як робити зміни в статутних документах. 

Під час консультування Владислав Корнієнко ознайомив всіх 

присутніх з загальнонаціональним право просвітницьким  проектом 

«Я МАЮ ПРАВО!», та  роздав всім буклети. 

 

 

 

 

 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності центру 

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

безоплатної вторинної правової допомоги було зареєстровано 1026 звернень клієнтів. 

Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі місцевим центром 

 

 

   Розподіл клієнтів Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на безоплатного адвоката за рахунок 

Держави: 

 

Було зареєстровано звернень від малозабезпечених осіб – 123, ветеранів війни – 24, внутрішньо 

переміщених осіб – 32, діти-сироти – 1, біженці – 1.  

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість 

опрацьованих звернень 

І квартал 

1 
Другий київський МЦ з НБВПД 

1026 



 

ДІАГРАМА ПО КАТЕГОРІЯМ ОСІБ: 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ДРУГОГО КИЇВСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОВИМИ 

КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНОГО АДВОКАТА ЗА 

РАХУНОК ДЕРЖАВИ: 

Особи віком до 18 років – 0; 

Особи віком 18-35років– 117; 

Особи віком 35-60 років – 508; 

Особи віком понад 60 років – 401; 

 

 

ДІАГРАМА РОЗПОДІЛУ ОСІБ ЗА ВІКОМ: 

 

32; 18%

123; 68%

24; 13%

1; 0% 1; 1%

Внутрішньо переміщені 
особи

Малозабезпечені 
особи

Ветерани війни

Діти-сироти

Біженці

117; 11%

508; 50%

401; 39%

Особи віком 18 - 35 
років

Особи віком 35 - 60 
років

Особи віком понад 
60 років



 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ДРУГОГО КИЇВСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ: 

 

 

 

При цьому клієнти в звітному періоді найчастіше зверталися з соціального забезпечення 272, 

інших цивільних питань 277, сімейного 86, спадкового 22, трудового 17, адміністративного 73, 

житлове 26, інше 229.  

 

РОЗПОДІЛ ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗВЕРНЕНЬ: 
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Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ з/п Предмет звернень 

Кількість опрацьованих 

звернень 

ІV квартал 

 

   

1.  соціального забезпечення 272 

2.  житлового права 26 

3.  сімейного права 86 

4.  спадкового права 22 

5.  трудового права 17 

6.  адміністративного права 73 

7.  цивільного права 282 

8.  земельного права 5 

9.  договірного права 4 

10.  виконання судових рішень 9 

11.  медичне  1 

12.  інше  229 

Разом 1026 

 

Окрім цього, Другим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведена робота, спрямована на доступність правової допомоги: 

 Здійснено 5 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 11 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 

час виїздів мобільних та дистанційних пунктів доступу до БПД склала 70 осіб; 

 надано методичну допомогу 5 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 

приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги; 

 опрацьовано 637 акти надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено 3 у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 

Інформація щодо організацій, з якими Другим київським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги налагоджено співпрацю, щодо надання безоплатної 

вторинної правової допомоги: 

Державний реєстратор, приватний нотаріус київського нотаріального округу, Трач Ігор 

Станіславович. 

 



Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих дистанційних 

пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані адвокатами, в 

розрізі МЦ 

 

 

 

 

Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання 

БВПД 

 

 

Інформація щодо кількості проведених правових заходів 

 

 

№ 

з/п 
Назва центру 

Загальна кількість виїздів мобільних та 

діючих дистанційних пунктів /кількість 

осіб, що скористалися їх послугами 

І квартал 

1 Другий київський МЦ з НБВПД 16 

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість опрацьованих актів БПД, що 

подані адвокатами 

І квартал 

1 Другий київський МЦ з НБВПД 637 

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість інформаційних матеріалів, 

розміщених у ЗМІ 

І квартал 

1 
Другий київський МЦ з НБВПД 3 

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість  правових заходів з питань 

надання БВПД 

І квартал 

1 
Другий київський МЦ з НБВПД 53 



Інформація щодо кількості клієнтів яким надано доступу до електроного сервісу 

Міністерства юстиції 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількості клієнтів яким надано доступ 

до електроного сервісу Міністерства 

юстиції 

І квартал 

1 
Другий київський МЦ з НБВПД 0 


