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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:  

04 жовтня 2017року був проведений захід в СШ № 219 Оболонського району для 

учнів 7-9 класів на тему: «Профілактика правопорушень» 

 

06 жовтня 2017 року директор  приймав участь у відкритій бесіді присвяченій святкуванню Дня 

Юриста, тема якої: "Сучасні виклики у роботі юриста та успішний досвід правопросвітницьких 

інновацій Міністерства юстиції України", яка відбулася у приміщенні Академії адвокатури України. 

09 жовтня 2017року в Одеській юридичній академії Дарницького району, директором центру було 

проведено нараду для заступників директорів, де їх було ознайомлено з системою БВПД. 

11 жовтня 2017 року Директором Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги було  проведено лекцію для учнів 9-х класів СШ № 210 Оболонського 

району м. Києва на тему: «Відповідальність неповнолітніх за вчинення правопорушень і злочинів »   

12 жовтня 2017 року в ДНЗ "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" для 

студентів було проведено лекцію на тему: «Кримінальна та адміністративна  відповідальність 

неповнолітніх. Як себе поводити при затримані поліцією».  

 

13 жовтня 2017 року директор разом з 

працівниками Регіонального центру з 

надання БВПД приймав участь у заході 

присвячений Дню захисника України, 

який відбувся у в/ч 3066. 

Військовослужбовців привітали з 

наступаючим Днем захисника України 

та  ознайомили з системою БВПД, були роздані інформаційні  буклети.  

 

14 жовтня 2017 року було проведено виїзне консультування до Національного історико-

архітектурного музею «Київська фортеця», де працівники центру разом з директором 

проконсультували всіх бажаючих відвідувачів музею,  учасників АТО, які звернулися за 

консультацією та ознайомили з системою БВПД, роздали інформаційні буклети. 



17 жовтня 2017 року директор центру прийняв участь в продовженні циклу-тренінгу з безпеки 

дорожнього руху, який відбувся в Академії Адвокатури. 

18 жовтня 2017 року В Оболонському ДСЗ директором центру було проведено консультування 

громадян. Всім бажаючим були надані юридичні консультації з різноманітних питань, було 

розповсюджено інформаційні буклети, ознайомлено громадян з системою БВПД. 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

25 жовтня 2017 року в рамках 

співпраці, до Другого київського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги завітали студенти Київського 

національного університету 

внутрішніх справ. 

Під час зустрічі студентів 

ознайомили з роботою центру та його 

відділів. Директор центру Богдан Кушнір проінформував студентів 

про систему безоплатної правової допомоги,а начальник відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Тетяна Городенська розповіла про 

призначення і заміну адвокатів. Також студенти поспілкувалися з практикуючим адвокатом Ігорем 

Ляшенко. 

 

27 жовтня 2017 року директор прийняв участь  в круглому столі, який  відбувся в приміщенні 

Академії Адвокатури на тему: «Як органи місцевого самоврядування та держава можуть відповісти 

на правові потреби громади?»  

28 жовтня 2017 року директор приймав участь в ІV Правничій школі для юридичних клінік, яка 

відбулася в Академії адвокатури України на тему: «Сучасні виклики в роботі юриста. Успішний 

досвід реалізації проектів столичної юстиції. Презентація проекту «Я маю право». Безоплатна 

правова допомога як дієвий механізм захисту та відновлення прав людини» 

З 05 листопада 2017 по 07 листопада 2017р. директор центру був у відряджені в м. Львові з метою 

обміну досвідом з регіональними та місцевими центрами безоплатної правової допомоги. 

15 листопада 2017 року працівники центру приймали участь в телемості з Криворізькими 

місцевими центрами та юридичними клініками на тему: «Проблемні питання в роботі». 



 

Також 15 листопада 2017 року в рамках меморандуму про співпрацю з МВС, директором Другого 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та за підтримки 

Голови Оболонського районного суду міста Києва Дев’ятко Владислава Володимировича, була 

організована і проведена екскурсія в Оболонському суді для студентів Юридичних клінік. Вони 

були ознайомлені з роботою та структурою суду, побачили архів, канцелярії та роботу суддів. 

Також вони були присутні на судовому засіданні де було розглянуто справу про вбивство жінки. Це 

був новий судовий розгляд на якому був допитаний звинувачуваний та свідок. 

 

23 листопада 2017 року директор Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Кушнір Б.С. разом з працівниками Управління реєстрації нормативно-

правових актів, правової роботи та правової освіти провів лекцію в Київському вищому 

професійному училищі водного транспорту для студентів І курсу на тему: «Кримінальна та 

адміністративна відповідальність неповнолітніх». Учнів та їх вчителів було ознайомлено з 

системою БПД, програмою «Я маю право» та відповідальністю за адміністративні правопорушення. 

Усіх було повідомлено про доступ до правової допомоги та можливості отримати консультацію з 

будь-яких правових питань. 

Також 23 листопада 2017року працівники центру проводили виїзну консультацію для громадян в 

Оболонській РДА. Було проконсультовано понад 30 осіб, ознайомлено всіх з системою БВПД та 

роздано буклети. 

 

 

http://chesnosud.org/judges/devyatko-vladislav-volodimirovich/


[1.3] Децентралізація системи БПД. 

25 листопада 2017року директор центру Б. Кушнір приймав участь у «ІІ школі з кримінального 

процесуального права України», де розповів про безоплатну правову допомогу, конкурс адвокатів 

до системи БПД, переваги та перспективи в роботі та національний проект «Я маю право» 

 

 

28 листопада 2017року працівники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги приймали участь в засіданні Спостережної комісії Голосіївської 

районної в місті Києві державної адміністрації. Разом з працівниками Голосіївського районного 

відділу Поліції  сектору  з питань пробації та ювенальної пробації  обговорювали питання щодо 

надання соціальної допомоги звільненим з місць позбавлення волі та умовно-засудженим. Також 

працівники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової  

допомоги ознайомили  всіх присутніх з системою БВПД, надали інформацію про доступ до 

правової допомоги та можливості отримати консультацію з будь-яких правових питань, роздано 

буклети. 

 

[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій 

 

01 грудня 2017 року директор центру приймав участь в прямому ефірі на телеканалі RTI:Вільні 

люди. Розповів про систему безоплатної правової допомоги,  конкурс адвокатів, які надають 

безоплатну правову допомогу та національний проект "Я МАЮ ПРАВО"  

 

18 грудня 2017 року директор центру Кушнір Б.С. надавав інтерв’ю на телеканалі  ТРК «Київ» на 

тему: «Права громадян. Як не потрапити до трудового рабства» 

https://www.facebook.com/hashtag/rti?source=feed_text&story_id=1530968183623902


 
04 грудня 2017року директор центру приймав участь у відкритті "Всеукраїнського тижня права", 

яке відбулося в приміщені Київської міської державної адміністрації. Разом з працівниками центру 

проводили консультування громадян, розповідали про систему БВПД, проект «Я маю право», були 

роздані буклети. 

 

 
Також 04 грудня 2017року  в рамках Всеукраїнського тижня права у приміщенні міської 

спеціалізованої молодіжної бібліотеки "Молода гвардія" директор центру Кушнір Б.С. приймав 

участь в  круглому столі,  де виступив з доповіддю на тему : "Правове виховання учнівської молоді 

та участь у Всеукраїнському тижні права". 

05 грудня 2017року  у приміщенні бібліотеки імені Андрія Головка, Подільського району м. Києва,  

працівники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  разом з працівниками Головного територіального управління юстиції,  провели лекцію 

для учнів 9-11 класів СШ № 214 на тему: «Кримінальна та адміністративна відповідальність 

неповнолітніх», ознайомили школярів та всіх присутніх з системою БВПД та  проектом «Я маю 

право». Були роздані буклети з інформацією для дітей.   

 

07 грудня 2017 року у приміщенні Академії 

адвокатури України директор центру Богдан 

Кушнір організував проведення відкритої лекції 

на тему :"Правила поведінки судді та у суді". 

 



 
Також 07 грудня 2017року в рамках Всеукраїнського тижня права директор центру відвідав 

військову частину №3030 Національної гвардії України. Привітав військовослужбовців з Днем 

Збройних сил України та ознайомив з роботою центрів з надання безоплатної правової допомоги. 

Розповів усім присутнім про норми Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та Указ 

Президента України «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», який сприятиме 

формуванню правової культури та свідомості у суспільстві, підвищенню рівня знань громадян 

щодо механізмів захисту своїх прав. Військовослужбовці отримали інформаційні буклети про 

систему безоплатної правової допомоги та загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 

МАЮ ПРАВО!». 

 

 
12 грудня 2017року директор Кушнір Б.С. провів виїзне консультування у дитячій лікарні 

"Охматдит". Була надана  безоплатна правова допомога не лише батькам, які перебувають на 

лікуванні з дітками а й медичному персоналу. Всіх ознайомив з системою БВПД, проектом «Я 

маю право», були роздані буклети. 

 

14 грудня 2017 року директор Другого 

київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Кушнір Богдан Сергійович 

провів лекцію для курсантів 

Національної академії внутрішніх справ на тему:  «Права, 

обов’язки та безпека учасників дорожнього руху». 
Курсантів та викладачів було ознайомлено про 

діяльність системи безоплатної вторинної правової допомоги 

та національним проектом «Я маю право», також повідомив 

про доступ до правової допомоги та можливості отримати 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1538124799574907&set=pcb.1538125362908184&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1538124799574907&set=pcb.1538125362908184&type=3


консультацію з будь-яких правових питань, в тому числі при різноманітних випадках, які 

трапляються  на дорозі, були розповсюджені  інформаційні буклети з типових актуальних питань.  

 

15 грудня 2017 року директор приймав участь в ІІІ круглому столі до Тижня права, тема якого: 

«Права людини в сучасних умовах розбудови громадського суспільства в Україні», де ознайомив 

всіх присутніх з системою БВПД та проектом «Я маю право» 

 

 

 

19 грудня 2017 року директор центру разом з працівниками відвідали реабілітаційний центр 

«Здоров'я» у Васильківському районі Київської області де проходять лікування діти  з проблемами 

опорно-рухового апарату. Вони проконсультували батьків як можливо  отримати безоплатну 

правову допомогу.  

 Загалом по консультацію зверталися батьки які ставили наступні питання : 

- соціальне забезпечення дитини-інваліда; 

- право власності на нерухоме майно та його передача за заповітом чи договором дарування; 

- забезпечення безкоштовними ліками та санаторним лікуванням; 

- пільговий проїзд у міжміському транспорті; 

- субсидії та чи варто їх оформлювати. 

 

 

 

28 грудня 2017 року  приймав участь у  круглому столі «Новели процесуального законодавства». 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності центру 

За період з 01.09.2017 по 31.12.2017 року Другим київським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було зареєстровано 1062 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 – 171, ветеранів війни - 19 осіб, внутрішньо 

переміщених осіб – 20. 

 

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– 196; 

Особи віком 35-60 років –480; 

Особи віком понад 60 років – 388; 

 

 

20; 9%

171; 80%

19; 9%

2; 1% 1; 1%

Внутрішньо переміщені 
особи

Малозабезпечені особи

Ветерани війни

Особи, щодо яких суд 
розглядає справу про 
обмеження цивільної 
дієздатності

Біженці

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість 

опрацьованих звернень 

ІV квартал 

1 
Другий київський МЦ з НБВПД 

1062 



 

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 169, 

інших цивільних питань 372, сімейного 117, спадкового 51, трудового 69, адміністративного 101, 

житлове 68, інше 87.  

 

  

196; 18%

480; 45%

388; 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 

ІV квартал 

 
соціального забезпечення 169 

 
житлового права 68 

 
сімейного права 117 

 
спадкового права 51 

 
трудового права 69 

 
адміністративного права 101 

 
цивільного права 372 

 
земельного права 24 

 
договірного права 4 

 
інше  87 

Разом 1064 

 

Окрім цього, Другим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведена робота, спрямована на доступність правової допомоги: 

• Здійснено 4 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 3 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

68; 6%

117; 11%

51; 5%

69; 7%

101; 10%

372; 35%

24; 2%

87; 8%

169; 16%

4; 0%

житлового права

сімейного права

спадкового права

трудового права

адміністративного права

цивільного права

земельного права

інше

соціальне забезпечення

договірне



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

виїздів мобільних та дистанційних пунктів доступу до БПД склала 30 осіб; 

• 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; 

• опрацьовано 495 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 

IV квартал 

1 Другий київський МЦ з НБВПД 18 

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість опрацьованих актів БПД, що 

подані адвокатами 

ІV квартал 

1 Другий київський МЦ з НБВПД 495 

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість інформаційних матеріалів, 

розміщених у ЗМІ 

ІV квартал 

1 
Другий київський МЦ з НБВПД 2 


