
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Плану заходів з надання безоплатної правової допомоги  

За ІІІ квартал 2017 року 
Другого київського місцевого центру з надання БВПД 

 

Зміст 

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правовоих 

можливостей територіальних громад 

 

Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД 

 

Додаткові заходи проведені у Другому місцевому центрі 

 

Результативні показники діяльності центру 

  



 

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 

Захід 1.1.1 

03.07 .2017 участь в семінарі для громадських організацій про зміни в Статуті 

відповідно до Податкового кодексу 

    Захід 1.1.4 

 

 

23.08.2017р. Командою центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги міста Києва був проведений флешмоб на Софіївській площі присвячений 

Дню Державного прапора ! Працівниками центрів було проведено вуличне 

консультування громадян, розповсюджені інформаційні буклети. 

Також 23.08.2017р. директор центру разом з працівниками  приймали участь у 

покладанні  квітів до пам’ятного знаку Героям України, які ціною власного життя 

захищали нас від ворогів, та до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, які 

загинули на Майдані Незалежності під час вікопомних подій. Під час заходу 

працівниками центру було розповсюджено інформаційні буклети та ознайомлення 

громадян  з системою БВПД. 

24.08.2017р. в День Незалежності України директор центру разом з 

працівниками, у парку імені Тараса Шевченка приймали участь у вуличному 

консультуванні громадян. Працівники центру проінформували громадян про 

діяльність системи безоплатної вторинної правової допомоги та надали всім 

бажаючим юридичні консультації з різноманітних питань, було розповсюджено 

інформаційні буклети з типових актуальних питань. 

 



Захід 1.1.4 

 

01.09.2017р. директор привітав студентів Академії Адвокатури з початком 

навчального процесу. Розповів студентам  про систему БВПД та про співпрацю у 

проведені право просвітницьких заходів. 

 

Захід 1.1.5 

15.08.2017р. в  Подільському районному секторі (з питань пробації) 

працівниками   центру було проведено семінар та консультування громадян.  

Захід 1.1.11 

02.09.2017 року на території  Національного музею народної архітектури та 

побуту України, під час проведення «Осіннього ярмарку народного мистецтва - 

2017», відбувся спільний захід з інформування та консультування всіх бажаючих 

громадян співробітниками Київських центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, ініціативними групами Міністерства Юстиції та Головного 

територіального управління юстиції м. Києва. Було проконсультовано більш як 50 

осіб з різних питань, ознайомлено громадян з системою БВПД, розповсюджено 

буклети.  

 
 

Захід 1.1.8. 

 07.09.2017 року директор центру, разом зі співробітниками Київського 

міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Центру кризової 



допомоги дівчатам та молодим жінкам, що опинились в складних життєвих 

обставинах та управлінь пробації Подільського та Шевченківського районів міста 

Києва, провели спільну лекцію для осіб, що перебувають на обліку в управліннях 

пробації та які звільнилися з місць позбавлення волі на тему: «Правова допомога як 

чинник вирішення складних життєвих ситуацій». 

 

Захід 1.2.3. 

26 вересня 2017р.  у центрі було  проведено відкритий прийом громадян за участі 

заступника міністра Юстиції  Гія Гецадзе. Також прийом проводили працівники  

Головного територіального управління юстиції в м. Києві та Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в м. Києві  

Під час прийому громадяни зверталися з різних питань, серед яких були:  

 - визнання договору купівлі-продажу недійсним у зв'язку з тим, що він був 

оформлений під тиском;  

 - виконавче провадження;  

 - сімейне право; 

 - надання правової допомоги потерпілому в кримінальному провадженні. 

Захист прав та свобод людини - один з головних пріоритетів нашої роботи! 



 

1.3.1. 

13.09.2017 Кушнір Б.С. провів майстер-клас для студентів Академії 

адвокатури.  У заході взяли участь партнери - dtp.kiev.ua в особі головного 

редактора Владислава Антонова та Печерська районна організація товариства 

Червоного Хреста в особі голови - Іван Павлишин.   Студентам було повідомлено 

про основні правила дорожнього руху, алгоритм дій при будь-яких дорожньо-

транспортних пригодах, про роботу центрів з надання безоплатної правової 

допомоги #БПД, куди вони мають право звернутися для отримання консультацій та 

вторинної правової допомоги, про ситуацію на дорогах, найбільш проблемні та 

аварійно-небезпечні ділянки дороги. Також після правової частини заходу 

студентам були продемонстровані основні способи надання першої домедичної 

допомоги потерпілим у ДТП. Показано як робити серцево-легеневу реанімацію та як 

перев'язувати рани. 

 

[1.2.]Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

 

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/?fref=mentions
https://www.facebook.com/redcrosspechersk?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=1460875150633206


Захід 2.1.1 

14.07.2017р. директор центру разом  з Товариством Червоного хреста України  

організував для працівників київських центрів навчання з надання першої 

медичної допомоги. 

Під час навчання учасникам заходу розповіли про історію виникнення 

Товариства Червоного Хреста та основні напрями його діяльності. Після 

історичної інформації, розпочалось практичне навчання з основ надання 

першої медичної допомоги. 

 

Захід 2.1.5 

12.08.2017 року директор Другого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги разом працівниками центру  взяли участь 

у флешмобі до Міжнародного дня молоді, організованого Міністерством юстиції 

України та ГТЮ у місті Києві, було проведено вуличне інформування, 

консультували громадян, розповсюджували інформаційні буклети. 

 

 

 

 

Додаткові заходи проведені у Другому місцевому центрі. 

3 липня 2017 року в м. Києві відбувся круглий стіл «Два роки діяльності 

Київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги». 



Під час заходу було представлено публічних звіт діяльності команди системи БПД 

м. Києва. У заході взяли участь представники Координаційного центру з надання 

правової допомоги, адвокати, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

громадські організації, представники вищих навчальних закладів та юридичних 

клінік, а також інші партнери центрів, з якими впродовж 2-х років налагоджена 

співпраця задля надання кращих послуг клієнтам. 

 

Під час круглого столу  директор Другого київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Богдан Кушнір розповів про 

співпрацю з юридичними клініками, зокрема наголосивши, що вищі навчальні 

заклади є майданчиками для підготовки молоді та місцем, де формується 

особистість майбутніх магістрів. «Завдяки партнерству з вищими навчальними 

закладами ми маємо змогу спілкуватися з молодими юристами, передавати їм свої 

знання та практичні напрацювання. Студенти з радістю проходять практику на базі 

місцевих центрів, долучаються до проведення правопросвітницьких заходів». 

Важливо, що партнерство місцевих центрів та вищих навчальних закладів дає 

можливість підготовки кваліфікованих юристів, які в майбутньому можуть 

поповнити ряди системи безоплатною правової допомоги. 

 

[2.2] Результативні показники діяльності центру 

За період з 01.07.2017 по 30.09.2017 року Другим київським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було зареєстровано 315 звернень 

клієнтів. 

Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі місцевим 

центром 

 

 

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість 

опрацьованих 

звернень 

ІІІ квартал 

1 Другий київський МЦ з НБВПД 481 



   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  малозабезпечених осіб – 53, ветеранів війни - 9 осіб, 

внутрішньо переміщених осіб – 12. 
 

 

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 (0%); 

Особи віком 18-35років– 155 (32%); 

Особи віком 35-60 років – 150 (31%); 

Особи віком понад 60 років – 176 (37 %); 

 

53; 72% 

9; 12% 

12; 16% 

Малозабезпечені особи 

Ветерани війни 

Внутрішньопереміщені 
особи 

0; 0% 

155; 32% 

150; 31% 

176; 37% 

Особи віком до 18 років 

Особи віком 18-35років 

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 по житловому 

питанню 29(6%), інше цивільне 172 (36%), соціальне забезпечення 32 (7%), 

сімейного 87 (18%), земельного 18 (4%), спадкового 23 (5%), трудового 48 (10%), 

договірного 24 (5%), адміністративного 40 (8%), виконання судових рішень 5 (1%), 

медичного 0 (0,0%),  не правове питання 3 (0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 

282 

Чоловіки Жінки 



 

РОЗПОДІЛ ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗВЕРНЕНЬ: 

 

 

 

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 

питань 

№ 

з/п 
Предмет звернень 

Кількість 

опрацьованих 

звернень 

ІІІ квартал 
 

1 соціальне забезпечення 32 

2 Інше цивільне 172 

3 житлового права 29 

4 сімейного права 87 

5 спадкового права 23 

6 земельного права 18 

7 договірного права 24 

8 трудового права 48 

29; 6% 

87; 18% 

23; 5% 

18; 4% 

24; 5% 

48; 10% 

40; 8% 
5; 1% 

172; 36% 

32; 7% 

0; 0% 
3; 0% 

Житлового права 

Сімейного права 

Спадкового права 

Земельного права 

Договірного права 

Трудового права 

Адміністративного права 

Виконання судових рішень 

Інше цивільне 

Соціальне забезпечення 

Медичного права 

Не правове питання 



9 адміністративного права 40 

10 виконання судових рішень 5 

11 медичного права 0 

13 не правове питання 3 

Разом 
 

 

Окрім цього, Другим київським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведена робота, спрямована на доступність 

правової допомоги: 

 Здійснено 39 виїздів мобільних пунктів; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та дистанційних пунктів доступу до 

БПД склала 481 осіб; 

 опрацьовано 576 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено 1 у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 

 

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 

ІІІ квартал 

1 Другий київський МЦ з НБВПД 39 

№ 

з/

п 

Назва центру 

Кількість опрацьованих актів 

БПД, що подані адвокатами 

ІІІ квартал 

1 Другий київський МЦ з НБВПД 576 



 № 

з/

п 

Назва центру 

Кількість інформаційних 

матеріалів, розміщених у ЗМІ 

ІІІ квартал 

1 Другий київський МЦ з НБВПД 1 


