
 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Другим київським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги квартального плану діяльності 

на ІІ квартал 2017 року 

 

 

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 

 

 [1.1] В період з 01.04.2017 по 30.06.2017 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. 

[1.2] 27.03.17, 03.04.17, 10.04.17 Директором Другого київського МЦ з НБВПД 

особисто було проведено виїздні консультації в Оболонському управлінні 

юстиції.  

[1.3] 10.04.17 по 14.04.17 Директором Центру особисто було проведено виїзді 

консультації в Подільському управлінні юстиції.  

[1.4] 26.04.17 Працівниками Центру було прийнято та ознайомлено з роботою 

БВПД студентів 3го курсу факультету «Правознавство» КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана.  

[1.5] 26.04.17 Директор Другого київського МЦ з НБВПД центру приймав 

участь в заході «Ярмарка вакансій», яка відбулася в Київському університеті 

імені Б. Грінченка. 

[1.6] 27.04.17 Працівники центру відвідали семінар щодо реєстрації ГО. 

[1.7] 29.04.17 Командою Другого київського МЦ з НБВПД було проведено 

захід «Місто професій», який відбувся в парку ім.. Т. Шевченка. На заході були 

присутні представники державних установ національної поліції, охорони 

здоров’я, служби МЧС, військовослужбовці та ін.. 

 [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 працівники Центру відвідали ряд семінарів та лекцій для розвитку 

та покращення рівня знань. 

[1.10] В період з 22 травня   по 19 червня 2017 року було проведено 7 виїзних 

прийомів лежачих осіб які потребують правової допомоги. Так здійснено виїзди 

до 7 осіб від яких зареєстровано 4 звернення та надано консультації і 

роз'яснення. 

 

[1.11] З  22.05.2017р. по 09.06.2017р. працівниками центру було прийнято та 

ознайомлено з роботою БВПД студентів 2 курсу факультету «Правознавство» 

Академії адвокатури, які проходили практику в центрі.  

 

[1.12] 24.05.2017р. було проведено семінар в центрі зайнятості Оболонського 

району м. Києва на тему: «Кримінальна та адміністративна відповідальність за 

незаконне звільнення». 

 

[1.13] 27.05.2017р. на території ВДНГ працівниками центру  було прийнято 

участь у заході Зустрінемось! - З війни до миру! де було проведено 

консультування громадян.  

 

 

https://www.facebook.com/events/1387407047979006/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions


1. [1.14] 30 травня 2017р. у Оболонській РДА було проведено семінар на 

тему «Основні реєстраційні дії у контексті приведення статутів до вимог 

змін у законодавстві».  

 

 

 

 

[1.15] З 31.05.2017р. по 07.06.2017р. Директор Другого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги приймав участь у 

панельній дискусії «Дитяча злочинність: виклики ХХІ століття»., Виставці 

творчих робіт засуджених підлітків «Крок на зустріч». 

 

[1.16] 01 червня 2017р. Директор центру приймав участь у   заході "Захист 

дитини - пріоритет України!" присвячений святкуванню міжнародного Дня 

захисту дітей. 

 



[1.17] 24 червня 2017р.  Фахівці Київських місцевих центрів з надання БВПД 

взяли участь у фестивалі молодіжних ініціатив «YouthDAY». В Маріїнському 

парку, за участі співробітників київських місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, відбувся фестиваль молодіжних 

ініціатив Youthday '17 - перший День молоді від молоді. У заході приймали 

участь більше 157 представників різних організацій, які розповідали, хто вони 

та запрошували до себе на відкриті обговорення. 

 

  

[1.18] 28.06.17 До Дня Конституції України працівниками центру було 

проведено заходи щодо ознайомлення громадян з системою БВПД, було 

проведено консультації, склав компанію і ділився досвідом консультуючи 

громадян адвокат Ігор Ляшенко.  

 



 

 

 

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 4 (1%), спадкового 7 (3%), сімейного 34 (13%), 

медичного 5 (2%) трудового 21 (8%), адміністративного 38 (14%), земельного 

18 (7%), договірного 8 (3%), житлового 25 (9%),  іншого цивільного права 115 

(28%), з питань виконання судових рішень 0 (0%), з інших питань 31 (12%) та з 

неправових питань 0 (0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2й квартал 2017 року 

найбільше позитивних рішень було прийнято по інвалідам 15 (7%), 

малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму) 154 (69%) та ветеранам війни 7 (3%) тощо.  

 

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

категорією осіб 
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