
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Плану заходів з надання безоплатної правової допомоги 

за ІІ квартал 2018 року 

Другого київського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

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:  

 

02 квітня 2018 року директор Другого київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Богдан Кушнір взяв  участь в 

розширеній нараді, яка відбулась в Київській 

обласній державній адміністрації та була присвячена 

питанням виконання ініціатив Уповноваженого 

Президента України з питань реабілітації учасників 

антитерористичної операції, які одержали 

поранення, контузію, каліцтво або інше 

захворювання під час участі у антитерористичній 

операції.  

Під час наради та вирішення нагальних 

питань, Кушнір Богдан  розповів  всім присутнім про систему безоплатної вторинної правової 

допомоги,  про важливість реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!», як проекту, що перш за все 

надає можливість громадянам краще дізнаватися 

про свої права та користуватися ними. 

 Крім того, з метою інформування присутніх 

на нараді осіб та учасників антитерористичної 

операції, про їхні права та механізми їх захисту 

Богдан Кушнір разом з співробітниками Другого 

київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги надали  правові 

консультації та поширено ряд методичних 

рекомендацій з актуальних питань чинного 

законодавства, були роздані буклети 

 

 

 

 



 

2 квітня 2018 року головний спеціаліст відділу 

організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу Другого київського 

місцевого центру Владислав Корнієнко взяв участь у 

Великому лекторії «Особливі навички», який 

проходив у приміщенні Київської міської державної 

адміністрації. 

Захід був направлений на налагодження 

взаємодії між молоддю і владою, шляхом посилення 

впливу громадського суспільства на розвиток столиці 

та країни в цілому. Зокрема, під час лекторію молодь дізналася про дизайн мислення і 

найефективніші його підходи, про популярні молодіжні організації, що займаються освітою. 

Крім цього, в рамках заходу, відбулася ярмарка організацій, що займаються навчанням. 

Владислав Корнієнко, в свою чергу, 

розказав учасникам заходу про безоплатну 

вторинну правову допомогу, акцентувавши 

увагу на функціях місцевих та регіональних 

центрів, та про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ 

ПРАВО!», який покликаний підвищувати 

правову обізнаність громадян. 

Учасники лекторію активно цікавилися 

можливостями отримання правових консультацій в місцевих центрах з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та механізмами залучення представника центру для відстоювання 

своїх інтересів у суді. 

 

 
6 квітня 2018 року, напередодні Великодніх свят, працівник  Другого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Василь Мохненко разом з Головним 

територіальним управлінням юстиції у місті Києві провели виїзне консультування в 

Маріїнському парку  Під час заходу  були роздані присутнім інформаційні буклети про 

Безоплатну правову допомогу, та надавалися правові консультації. 

Крім цього громадян було ознайомлено з загальнонаціональним правопросвітницьким 

проектом "Я МАЮ ПРАВО!". Загалом, під час вуличної акції більшість киян цікавились 

питанням виплати аліментів, отож, їм розповіли, як стягнути аліменти з особи, яка проживає 

або працює за кордоном, наголосивши, що Україною укладено низку міжнародних договорів з 

надання міжнародної правової допомоги у цивільних справах, на підставі яких можливо 

вирішити питання про стягнення аліментів з особи, яка проживає або працює за кордоном. 
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19 квітня 2018 року директор центру Богдан Кушнір разом з 

представником Головного територіального управління юстиції у місті 

Києві Орестом Легким та адвокатом Мариною Цимбал провели лекцію 

«Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх» для 

учнів 9 –х класів ліцею № 157. 

Під  час лекції учням розповли про 

порушення поведінки в школі та про 

відповідальність за ці порушення, 

про кримінальну та адміністративну відповідальність 

неповнолітніх. Також ознайомили всіх присутніх 

з загальнонаціональним праворосвітницьким проектом "Я 

МАЮ ПРАВО!". 

На сам кінець, учасники заходу обговорили проблему 

булінгу у школах, акцентувавши увагу на методах її 

вирішення. 

 

21 квітня 2018 року директор центру разом з працівники 

центру взяли участь у міжнародному проекті «Місто 

професій», який дає дітям можливість дізнатися про 

різноманітні професії та спробувати себе фахівцем тієї чи 

іншої галузі. Організував захід міжнародний журнал 

«Community Business Magazine» в особі керівника Тетяни 

Люльки. 

Участь  у заході, який відбувся у парку імені Тараса 

Шевченка, була безкоштовною для дітей та їхніх батьків. 

Юні кияни з задоволенням виконували завдання на різних 

локаціях. Так, дітлахи спробували себе у якості пожежників, 

поліцейських, лікарів, хіміків, фармацевтів, військових, 

кухарів і опанували чимало творчих спеціальностей.  

Фахівці центру 

розповідали про безоплатну 

правову допомогу, про 

специфіку спеціальностей 

«адвокат» та «юрист», 

інформували про права і 

обов’язки дітей різних вікових груп, акцентувавши увагу на 

механізмах звернення за правовою допомогою у разі порушення 

прав.  

Також присутні дізналися про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

МАЮ ПРАВО!», який покликаний не лише підвищувати правову обізнаність громадян, а й 

навчати свої права захищати. Чимало дітлахів і самі ділилися своїми знаннями про права і 

обов’язки та виявили зацікавленість опановувати представлені спеціальності. В результаті, всі, 

хто виявив інтерес до локації системи БПД, отримали записи до паспорта професій та 

зарплатню. Зароблені кошти діти витратили у спеціальному магазині, придбавши солодощі та 

сувенірну продукцію. 
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26 квітня 2018 року на базі Публічної бібліотеки імені Лесі 

Українки працівники центру головний спеціаліст Лісовець 

Сергій, головний спеціаліст Корнієнко Владислав разом з 

представником Головного територіального управління юстиції у 

місті Києві Орестом Легким провели правопросвітницький захід з 

метою: 

- інформування громадян про проект Міністерства юстиції  "Я маю право"; 

- поширення інформації серед працюючого населення, нинішніх і майбутніх пенсіонерів щодо 

новел у пенсійному та трудовому законодавстві; 

- підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм 

Конституцією та законами України прав у різних сферах життя, 

вміння їх реалізовувати.  

Перший заступник голови Центрального об'єднаного управління 

Пенсійного фонду України в м. Києві Олена Бойко розповіла про 

новації в пенсійному і трудовому законодавстві, а представник 

Другого Київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Сергій Лісовець акцентував увагу учасників на такій важливій та 

актуальній темі як, - вирішення трудових спорів в судовому порядку.  

Під час заходу відбулась активна та цікава дискусія.    

 

 

11 травня 2018 року до Міжнародного Дня матері 

працівники центру  Малигіна Вікторія та Корнієнко 

Владислав разом з представниками Головного 

територіального управління юстиції у місті Києві 

провели правопросвітницький захід «Матінко моя єдина, 

ти для мене – цілий світ» для дітей позбавлених 

батьківського піклування. Проведення заходу відбулося у 

Центрі Української Культури та Мистецтва. 

Фахівці центру та представники управління юстиції розповіли дітям про їх права, куди 

вони можуть звернутися за правовою допомогою та ознайомили всіх присутніх  

загальнонаціональним  правопросвітницьким  проект  «Я МАЮ ПРАВО!» 

 

 

 

  

 

 

 

 

12 травня 2018 року директор центру приймав участь в ІІІ школі з кримінального 

процесуального права України від Юридичної клініки Астрея, яка відбулася в приміщені 

Київського університету  ім. Б.Грінченка 
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17 травня 2018 року Співробітник Другого Київського 

місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги у 

місті Києві Малигіна Вікторія у Київському міському центрі 

соціально-психологічної допомоги провела правову 

консультацію для жінок, про 

запобігання та протидію 

домашньому насильству. Також 

розповіла присутнім про : 

Що таке безоплатна правова допомога? Хто має право 

звернутися за надання правової допомоги? Скільки центрів 

працює в місті Києві? Забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги надається у порядку, встановленому Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу». Яка особа є 

постраждалою від домашнього насильства? Які є види насильства? Суб`єкти, 

що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашнього 

насильству? Повноваження уповноважених підрозділів органів Національної 

поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 

повноваження органів управління освітою, навчальних закладів та установ 

системи освіти у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 

повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству, повноваження 

загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб? Які 

відомості вносяться в Єдиний державний реєстр випадків домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі? Права постраждалих осіб. Які 

суб'єкти  мають право на безоплатну вторинну правову допомогу? Який пакет документів 

потрібно зібрати, щоб звернутися за наданням безоплатної вторинної правової допомоги? 

 

 

 

24 травня – 25 травня 2018 року В рамках правопросвітницького проекту  «Я МАЮ ПРАВО!» 

директор центру разом з працівниками центру проводили  правовий брей-ринг!  «Київський 

кубок БПД»., в якому приймали участь учні 9-10 класів  з десяти районів м. Києва.  
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21 травня 2018 року  в ЦРБ ім. М.Є. Салтикова-Щедріна 

працівники центру  разом з зі спеціалістами Головного 

територіального управління юстиції у м. Києві провели 

зустріч «Медична реформа: нові правила в первинній 

медицині». 

Представники управління – 

Легкий Орест 

Володимирович, Єрегян 

Анаіда Робертівна та 

Корнієнко Владислав – 

розповіли присутнім про 

нововведення в сфері медичного законодавства, а також 

проінформували про правопросвітницький проект «Я маю 

право!». Слухачі дізналися багато нових нюансів медичної 

реформи, про те, на що мають права і які послуги можуть отримати безкоштовно.  

Наприкінці з усіма правовими питаннями і проблемами спеціалісти запросили 

приходити до громадської вітальні при Головному територіальному управлінні юстиції у м. 

Києві, де послуги населенню надаються на безоплатній основі. 

26 травня 2018 року до свята Дня Києва працівники разом з 

представниками центру Головного територіального управління 

юстиції у м. Києві провели виїзне консультування  в парку 

«Перемоги». Під час заходу громадяни  зверталися з різними 

питаннями, такими як: «Як оформити 

земельну ділянку?», «Як діяти коли 

шантажують колектори?»,  «Як 

оформити спадщину?», «Як 

правильно оформити договір найму квартири?», «Як оформити 

розлучення та поділ майна колишнього подружжя?» та ін. Загалом 

було прокунсультовано 17 осіб. Під час консультування фахівці 

центру та представники управління юстиції розповіли громадянам 

про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю 

право!» , роздали  буклети.  

 

03 червня 2018 року 
директор центру разом з працівниками центру провели 

виїзне консультування  в парку ім. Т.Г.Шевченка  де 

проходив Фестиваль «Я МАЮ ПРАВО»  Локація системи 

безоплатної правової допомоги «Країна зелених дужечок» 

розважали дітлахів, видавали паспорти, розмальовки,  а 

їхні батьки зверталися за правовими консультаціями до 

фахівців центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги. 

Під час заходу також були проведені тренінг з теми булінгу 

та як йому протидіяти, нагородження  команди – 

переможців правничого брейн-рингу  

Всіх присутніх було ознайомлено з системою 

безоплатної правової допомоги, загальнонаціональним 

право просвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО!», були 

розповсюджені буклети. 



 

05 червня 2018 року директор центру разом з директорами 

київських центрів приймав участь в підписані меморандум про 

співпрацю Меморандуму з благодійним фондом «Право на 

захист». 

Під час зустрічі були обговорені всі тонкощі 

надання правової допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, акцентувавши увагу на їхніх головних потребах. 

Обговоривши ряд проблемних питань, з якими 

стикаються люди з непідконтрольних територій і різні 

методи їх вирішення, учасники зустрічі домовилися 

проводити спільні семінари та тренінги для адвокатів 

системи безоплатної правової допомоги та юристів відділів 

представництв місцевих центрів. Під час цих заходів 

фахівці отримають практичні навички щодо захисту прав 

біженців та внутрішньо переміщених осіб. 

 

 

 
 

 

6 червня  2018 року працівники Другого київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги взяли участь у аграрній виставці 

«Агро 2018», де представили аграріям України та 

Східної Європи проект «Я МАЮ ПРАВО!». 

Фахівці київського центру з надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги роз’яснили, які 

документи повинен вимагати підприємець у правоохоронців, 

що прийшли до нього з обшуком, як діяти під час обшуку, які 

права має адвокат, виконання рішень суду та вирішення інших 

спорів, зауважили, що відносини 

щодо оренди землі регулюються 

Земельним кодексом України та 

Законом України «Про оренду 

землі». Особлива увага зосереджена 

на здійсненні правоохоронцями обов‘язкової відеофіксації процесу 

обшуку, як цього вимагає вищезгаданий закон. 

 

 

 

 

 

[2.2] Результативні показники діяльності центру 

За період з 01.04.2018 по 30.06.2018 року Другим київським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було зареєстровано  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 – 127, ветеранів війни – 18, внутрішньо 

переміщених осіб – 26.  

 

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– 238; 

Особи віком 35-60 років – 547; 

Особи віком понад 60 років – 452; 

26; 15%

127; 74%

18; 11%

Внутрішньо переміщені 
особи

Малозабезпечені особи

Ветерани війни

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість 

опрацьованих звернень 

ІІ квартал 

1 
Другий київський МЦ з НБВПД 

1255 



 

ДІАГРАМА РОЗПОДІЛУ ОСІБ ЗА ВІКОМ: 

 

 

 

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, 

інших цивільних питань, сімейного, спадкового, трудового, адміністративного, житлове, інше .  

 

 

 

 

 

 

 

 

238; 19%

547; 44%

452; 37%
Особи віком 18 - 35 
років

Особи віком 35 - 60 
років

Особи віком понад 
60 років
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РОЗПОДІЛ ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗВЕРНЕНЬ: 

 

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Предмет звернень 

Кількість опрацьованих 

звернень 

ІІ квартал 

 

   

с соціального забезпечення 195 

 
житлового права 139 

 
сімейного права 148 

 
спадкового права 69 

 
трудового права 66 

 
адміністративного права 58 

 
цивільного права 238 

 
земельного права 35 

 
договірного права 36 

 
виконання судових рішень 22 

 
медичне  7 

 
інше  209 

 
неправове питання 32 

139; 12%

148; 12%

69; 6%

66; 6%

58; 5%
238; 20%35; 3%

209; 17%

195; 16%

36; 3%

житлового права

сімейного права

спадкового права

трудового права

адміністративного права

цивільного права

земельного права

інше

соціальне забезпечення

договірне



 
постраждалі від домашнього насильства 1 

Разом 1255 

 

Окрім цього, Другим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведена робота, спрямована на доступність правової допомоги: 

 Здійснено 6 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 17 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 125 осіб; 

 опрацьовано  акти надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено 1 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 

№ 

з/п 
Назва центру 

Загальна кількість виїздів мобільних та 

діючих дистанційних пунктів /кількість 

осіб, що скористалися їх послугами 

ІІ квартал 

1 Другий київський МЦ з НБВПД 23 

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість опрацьованих актів БПД, що 

подані адвокатами 

ІІ квартал 

1 Другий київський МЦ з НБВПД 502 

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість інформаційних матеріалів, 

розміщених у ЗМІ 

ІІ квартал 

1 
Другий київський МЦ з НБВПД 1 



 


