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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. 

02.10.2018, підписано 

меморандум про співпрацю з 

Національним університетом 

державної фіскальної служби.  

Також директором Другого київського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги було прочитано майстер клас 

з нагоди святкування дня юриста. 

03.10.2018, директор Другого київського 

місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги був 

присутній у Національному 

історико-архітектурному 

музеї «Київська фортеця» на 

відкритті виставки малюнків дітей, які відбувають 

покарання за скоєні злочини “АРТ-примирення”. Директор розповів про 

систему БВПД. 

03.10.2018, директор Другого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги читав лекцію на тему “Досвіт роботи 

закордоном”, у Київській міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці 

“Молода гвардія”. 

03.10.2018, директор Другого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги провів правовий лекторій для 

студентів Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва 

на тему: “Закордонний досвід роботи для неповнолітніх” в міській 

спеціалізованій молодіжній бібліотеці “ Молода гвардія ”. Були підняті 

питання: чи можуть неповнолітні виїжджати закордон без дозволу батьків?, “як 

треба перевіряти івент агенції?”, “чи можуть офіційно влаштувати неповнолітні 

за кордоном ? ”. 

11.10.2018 – тренінг у КЦ “Надання допомоги 

постраждалим від домашнього насильства” 

17.10.2018 директор Центру прийняв участь в 

круглому столі, який відбувся в Академії адвокатури 

України щодо реформування адвокатури. 



25.10.2018 в рамках загальнонаціонального 

право просвітницького проекту «Я маю право!» 

співробітниками Другого київського місцевого 

центру проведено захід 

на тему: «Учнівське 

самоврядування: 

юридичні аспекти», 

запроваджений в 

рамках Європейського тижня місцевої демократії. 

Захід проводився для учнів 10 класу школи №165 

м. Києва. Юристи детально розповіли про важливі 

аспекти учнівського самоврядування в школі та 

важливість участі кожного з учнів у шкільному 

самоврядуванні. Діти із захопленням слухали 

зазначену інформацію та задавали безліч запитань 

щодо самоврядування з юридичної точки зору. 

Після проведеної 

теоретичної частини, 

учням було 

запропоновано пройти 

тест на виявлення лідерських якостей та назвати 

головні якості лідера. Після чого клас був 

розподілений на дві групи, кожній з яких потрібно 

було обрати лідера та представити його перед 

«громадою». За підсумками гри було обрано 

старосту 10 класу. 

28.10.2018 працівники Другого київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Київському палаці  

для дітей та юнацтва розповсюджували 

інформацію про систему БВПД, було роздано: 

буклети БВПД, “правові орієнтири для кожної 

дитини”, “я маю 

право”  також всім 

охочим були роздані “паспорти дитини” в яких 

засвідчувались їх права. Проводилось опитування 

підлітків на знання основ права та своїх прав. 

Підлітки приймали участь у змаганнях та 

конкурсах БВПД переможці отримали у нагороду 

чашки та спортивні сумки с логотипом БВПД. 



06.11.2018  на базі Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації за ініціативи Служби у 

справах дітей та сім'ї Київської міської державної 

адміністрації, а саме завідувача сектором сімейної політики 

Служби у справах дітей та сім'ї КМДА Гонтаренко Олени 

Василівни відбувся тренінг щодо роботи з особами, які 

постраждали від домашнього насильства. До участі в 

тренінгу долучилися представники Другого  київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  директор Другого  київського місцевого центру з 

надання БВПД. 

Під час тренінгу усі присутні змогли приміряти на 

себе ролі кожної із сторін конфлікту (факту домашнього 

насильства), відчути емоції кожної зі сторін конфлікту та сформувати первинні 

навички для налагодження комунікації з постраждалими особами. Говорячи про 

роль та функції системи БПД, директор Другого місцевого центру з надання 

БВПД Богдан Кушнір нагадала присутнім про її становлення та розвиток, а 

також про те, хто має право на отримання правових послуг як первинної так і 

вторинної правової допомоги. Він наголосив, що одним із пріоритетних 

напрямів право просвітницької роботи, яку проводять фахівці системи БПД, 

визначено тему щодо запобігання та попередження домашнього насильства.  

У контексті прийняття Закону України «Про запобігання та протидію 

домашнього насильства» особи, які постраждали від насильства, набули права 

на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Це, безумовно, 

сприятиме більш ефективному захисту прав жертв домашнього насильства, у 

тому числі, шляхом забезпечення надання їм безоплатної вторинної правової 

допомоги. За словами Б. Кушніра налагодження взаємодії центрів з надання 

БВПД з іншими органами та установами, на які покладено функції із здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству з метою 

максимально ефективного забезпечення захисту прав та надання допомоги 

постраждалим. Фахівці Другого  київського місцевого центру з надання БВПД 

розповіли про досвід роботи щодо долучення фахівців центру до 

консультування на громадян  з попередження домашнього насильства, торгівлі 

людьми та гендерної дискримінації, а також про те, з якими викликами вже 

вдалося впоратися. 

08.11.2018, директор Другого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги провів у загально освітньому закладі 

№210  Оболонського району лекцію на тему боулінг та протидія йому учням 9-

11 класів. Також були роздані буклети на тему протидія булінгу. 

09.11.2018,  директор Другого київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги провів проведення оглядової 

екскурсії у Конституційному Суді України для 

представників право просвітницького проекту “Моя 

професія - юрист”, учнів шкіл Деснянського, 

Дарницького, Дніпровського, Оболонського, 



Солом’янського, Святошинського, Подільського, Голосіївського та 

Шевченківського районів м. Києва та ПТУ м. Києва. 

13.11.2018, директор Другого київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

провів у міській 

спеціалізованій 

молодіжній 

бібліотеці “Молода 

гвардія” лекцію на тему боулінг та протидія йому 

учням 10 класів. Також були роздані буклети на 

тему протидія булінгу. 

22.11.2018, директор Кушнір Б.С.  та 

працівники Другого київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги прийняли  

у тренінгу: Земельна просвіта рамках 

проекту «Підтримка прозорого управління 

земельними ресурсами в Україні» в 

приміщенні інституту Права та освіти 

післядипломного навчання Мінюсту 

України для юристів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системи з надання безоплатної допомоги, направлений на розвиток знань та 

навичок в сфері земельних правовідносин і просвіти працівників, які надають 

громадянам послуги у земельній сфері відповідно до меморандуму про 

співробітництво між Міністерством юстиції України, Координаційним центром 

з надання правової допомоги, Державним підприємством «Національні 

інформаційні системи» та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 

Під час проведення тренінгу були розглянуто питання правочинів із 

земельними ділянками с/г призначення, особливості приватизації та 

спадкування земельних ділянок, захист прав на земельну ділянку у досудовому 

та судовому порядку. 

 



22.11.2018, участь директора Кушніра Б.С. у 

роботі круглого столу на тему: «Законодавчі 

питання мобінгу і булінгу в Україні» під 

головуванням заступника голови Комітету 

соціальної політики Сергія Капліна, секретаря 

Комітету народного депутата Наталії  Веселової 

та інших  нормо творців, практиків та інших 

народними депутатами обговорювали законодавчі 

питання мобінгу (вид утиску та цькування на 

роботі з метою виживання людини з займаної посади)  та булінгу в Україні.  

За результатами круглого столу планується створення робочої групи по 

вдосконаленню законодавчої бази. 

 

27.11.2018 головний спеціаліст відділу 

представництва прийняла участь у тренінгу з питань 

моніторингу порушення прав підлітків та молоді, які 

ведуть ризиковану поведінку за підтримки МБФ 

"Альянс громадського здоров"я", МБФ "СНІД Фонд 

СХІД-ЗАХІД) та ВБО "Конвіктус-Україна"  в рамках 

проекту "Підлітки поза увагою" для представників 

громадських та державних установ, медиків  кабінетів 

Довіри, фахівців служб пробаціїм.Києва  та області, які 

надають послуги підліткам та молоді, які є сиротами та 

полу сиротами та мають досвід 

споживання  психоактивних речовин, вчиняли злочини, переживали або коїли 

насилля. 

 

 

29.11.2018,   участь директора Кушніра Б.С. 

у роботі прес-конференції «Проти насильства 

щодо жінок в публічній діяльності» за ініціативи 

Українського кризового медіа-центру за участі 

урядової уповноваженої з гендерної політики.  

 

 

29.11.2018 року – Головним спеціалістом відділу 

представництва Другого місцевого центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Мирончук 

Юлією було проведено правові консультації з 

Особою 1 та Особою 2. Головний спеціаліст 

роз’яснила принципи роботи Центру,правила 

прийому громадян для надання первинної 

безоплатної правової допомоги, а також залучення 



представника для складання процесуальних документів та представництво 

інтересів у суді. Мирончук Юлія наголосила на принципі доступності до 

правосуддя для неповнолітніх.  

Особа 1 та Особа 2 задавали питання, що стосувалося цивільного життя, 

консультувались як діяти в різних життєвих ситуаціях. Мирончук Юлія 

надавала відповіді на поставленні запитання, зокрема було піднято питання про 

правила поведінки в гуртожитку,складання договору про навчання та куди 

звертатись при порушенні прав. 

29.11.2018  – участь директора 

Кушніра Б.С.  у тренінгу «Правовий 

захист осіб без громадянства. 

Оформлення набуття громадянства країни 

за народженням та територіальним 

походженням» що було  організовано БФ 

Право на захист 

 

06.12.2018-

07.12.2018 року – 

проходила інформаційна 

кампанія  " Права 

військовослужбовців", 

ініційована центром  в 

межах проекту "Я МАЮ 

ПРАВО!" та спрямована на інформування військовослужбовців та учасників 

бойових дій про їхні права. У рамках зустрічі у військових частинах 3030 та 

3066  директор центру Б. Кушнір  роз'яснював військовослужбовцям,  

учасникам бойових дій та ветеранам порядок отримання безоплатної правової 

допомоги,  земельної ділянки, надав інформацію щодо  існуючих пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг, проїзд, медичне обслуговування 

тощо.Учасники заходів мали нагоду дізнатися про основні пільги для 

захисників Вітчизни, зокрема, право  на отримання первинної та вторинної 

правової допомоги; першочергове відведення земельних ділянок для ведення 

будівництва житлового будинку та господарських будівель та ведення 

садівництва; будівництва гаражів; знижки на оплату користування житлом, 

комунальними послугами; безкоштовний проїзд міським, приміським і 

міжміським автотранспортом та додатково міжміським залізничним, водним, 

повітряним або автомобільним в обидва напрямки, щорічну разову грошову 

допомогу,  безоплатне медичне забезпечення тощо. 

 

06.12.2018 

головний спеціаліст 

відділу представництва 

Ю. Мирончук завітала до 

Молодіжної бібліотеки 

“Молода гвардія” та 



прочитали лекцію для учнів 8 класу гімназії НПУ ім.. Драгоманова у міській 

спеціалізованій щодо відповідальності неповнолітніх. 

 

Крім того, головний спеціаліст відділу представництва Ю. Мирончук 

10.12.2018 провела зустрічі в двох ЗОШ з учнями  старших класів с. Лісники та 

с. Ходосівка Києво-

Святошинського 

району  Київської 

області на тему: 

«Протиправне 

посягання на статеву         

недоторканість дітей і 

підлітків: як діяти і 

запобігти». 

 

11.12.2018 з метою поглиблення правової обізнаності неповнолітніх 

суб’єктів пробації згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 

вересня 2018 року №681-р директор центру Богдан Кушнір проводив у 

Голосіївському секторі Київського міського відділу з питань пробації 

консультування неповнолітніх осіб з метою отримання ними шансу на 

виправлення, реабілітацію, соціалізацію у суспільстві, повернення 

неповнолітніх злочинців до нормального життя, мотивування їх на отримання 

освіти, професії, досягнення успіху.  

 

12.12.2018 був проведений спільний захід Голосіївського сектору 

Київського міського відділу з питань пробації, Центром ювенальної пробації та 

Голосіївським управлінням поліції  ГУНП у м. Києві. Під час зустрічі було 

обговорено питання взаємодії територіальних органів з питань пробації та 

Національної поліції,   узгоджено графік роботи Голосіївського сектору 

Київського міського відділу з питань пробації. 

 

12.12.2018 директор центру Богдан Кушнір прийняв участь у 

Всеукраїнському правовому ВІП-турнірі серед студентів правників.  

 

13.12.2018 відбулась зустріч директора центру Богдана Кушніра 

такерівництва Державної установи «Київський слідчий ізолятор». Під час 

зустрічі розглядались питання консолідації зусиль, спрямованих на співпрацю у 

сфері надання безоплатної правової допомоги особам, які відбувають 

покарання у виді позбавлення волі, тримаються під вартою в місцях 

попереднього ув’язнення або перебувають на обліку в уповноважених органах з 

питань пробації; організація та проведення спільних заходів, спрямованих на 

підвищення рівня правової поінформованості засуджених осіб щодо захисту 

своїх прав, зокрема, права на БПД; розроблення та розповсюдження 

інформаційних матеріалів щодо прав та соціальних гарантій ув’язнених осіб, а 

також їх розміщення в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, 

Центрах пробації, уповноважених органах з питань пробації.  

https://business.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAxpM39jgAZjOECep8gIbhWe5yOzqfnorTP5_xiFG5ipjdAXQX1QEABUUEVLkoETM_KYUoMytVs5OcPfStz-Py5MDLqzUI4LSDMTYP8n1XlMgzzfru5JjWemRmxD_WTz1--pe9pwwZSKc9Yqgzve_KwCP9CTu09VIVUjOA-Ebjv0kNZxix6NJebaej_ihzKwObAX1iV-NiDQnbB4SFaj0xh923iM32rqhmfocb1madEaNSHr6x6vS3n46VU7rtOZs1CUb_3joM0uAvYyzIPUTUx_iy6Sn86Dr-XYiWF9DVD0wSmHAyV09NVG2IkxwIuqNyFvsakHvsb8lIEL5Df2vVhQA&__tn__=%2ANK-R


Крім того, обговорили проведення відповідних право-просвітницьких 

заходів та підготовку інформаційних матеріалів для неповнолітніх осіб, які 

знаходяться у місцях несвободи, напрацювання «кейсів» щодо вирішення 

актуальних проблемних питань, з якими найчастіше звертаються такі особи. 

В рамках зустрічі відбулась зустріч з неповнолітніми особами, які на 

даний часперебувають в Державній установі «Київський слідчий ізолятор». 

 

13.12.2018 відбувся в Колонній залі Київська міська державна 

адміністрація круглий стіл «Підсумки роботи системи БПД в м. Києві у 2018 

році з нагоди святкування Всеукраїнського тижня права». 

Під час заходу керівники 

центрів  представили для партнерів 

системи здобутки та напрацювання 

за рік який минає, оскільки довіра та 

партнерство є одними із 

основоположних принципів 

діяльності системи безоплатної 

правової допомоги. 

Захід відкрила Перший заступник 

директора Координаційного центру 

з надання правової допомоги 

 Оксана Василяка, яка подякувала 

всім за активну учать у розбудові правової держави та за роботу кожного у 

напрямку підвищення правової свідомості та обізнаності громадян, а також 

розповіла про ініціативи Координаційного центру та перспективи подальшого 

розвитку системи безоплатної правової допомоги. 

В продовження, виступив в. о. 

директора Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у місті Києві Михайло 

Харін, який поділився з учасникам 

заходу новиною, яка є вагомою для 

всього громадянського та правничого 

суспільства, а саме: відкриття на загал 

довідково-інформаційної 

платформи  «WikiLegalAid», яка 

утворена Координаційним центром з 

надання правової допомоги у 2016 році, а над її створенням працювали понад 

600 фахівців системи надання безоплатної правової допомоги з різних регіонів 

України та спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості 

населення. 

Директори Київських місцевих центрів виступили для партнерів з 

презентаціями здобутків кожного із центрів.  

http://wiki.legalaid.gov.ua/


 Директор центру Богдан 

Кушнір розповів про діяльність 

центрів, про заходи проведені задля 

посилення правових можливостей і 

правової спроможності соціально 

вразливих груп та спільнот. З 

промовою про успішну співпрацю з 

системою безоплатної правової 

допомоги в частині запобігання 

насильству в сім’ї та булінгу в 

навчальних закладах виступив Сергій 

Безпальчук, т.в.о. начальника відділу 

зав’язків з громадськістю Національної поліції України, розповівши про 

запровадження проекту «Шкільний офіцер поліції», який направлений на 

роботу з дітьми задля виховання в них поваги до закону. Представник 

Департаменту освіти і науки КМДА підтвердив актуальність проблеми булінгу, 

зазначивши, що в місті Києві понад 500 шкіл, і робота з підростаючим 

поколінням щодо виховання в них взаємоповаги, правової культури, дуже 

важлива, також відзначивши успішність співпраці як з системою безоплатної 

правової допомоги, що постійно проводить право освітні заходи, так і з 

Національною поліцією України, підкресливши інноваційність та доцільність 

взаємодії загалом, так і проекту «Шкільний офіцер поліції» зокрема Єрьоменко 

Галина повідомила про успіхи співпраці з Центрами в частині медіації, 

зазначивши, що цей шлях – досудове вирішення спорів – має розвиватись як 

важливий обом сторонам при обслуговуванні клієнтів Центрів щодо правової 

допомоги, яка їм надається. Адже саме медіація здатна задовольнити і сторони 

конфлікту, що вирішується, і дозволити Центрам надавати вторинну правову 

допомогу вже в тих випадках, де домовленості досягнути неможливо і 

залишається лише судовий розгляд. Яна Баранова подякувала за співпрацю 

Першому центру за допомогу у наданні безоплатної правової допомоги 

засудженим, зазначивши, що здебільшого, окрім системи БПД їм немає на кого 

розраховувати, залишаючись наодинці зі своїми правовими проблемами. 

Чисельні представники столичних вищих навчальних закладів говорили про 

важливість право просвітницької роботи серед молоді, про велику роль 

юридичних клінік при ВНЗ і як місця, де можливо отримати первинну правову 

допомогу, і як місця, де отримують практичну підготовку майбутні правники, 

зазначаючи успішну співпрацю з цього приводу з Місцевими центрами, де 

проходять практику студенти, подякувавши за можливість співпрацювати в 

перенаправленні клієнтів, яким необхідна вторинна правова допомога. 

Особливо приємно було, коли з доповіддю та подякою виступили самі 

студенти. 

10.12.2018 головний спеціаліст відділу представництва Ю. Мирончук  

провела зустрічі в двох ЗОШ з учнями  9-11 класів Лісниківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ім. Михайла Грушевського на тему «Насильство та його види» та 

Ходосівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів Києво - Святошинського району  Київської 

області на тему: «Протиправне посягання на статеву недоторканість дітей і 

підлітків: як діяти і запобігти». 



Лісниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М.  Грушевського Києво - 

Святошинського району  Київської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходосівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів  Києво - Святошинського району  

Київської області 

 

 

 

 

 

 



15.12.2018 директор центру Богдан Кушнір 

приймав участь у право-просвітницькому заході  

з учнівською молоддю «Кубок правничих лідерів 

Головного територіального управління юстиції у 

місті Києві», що відбувся в Палаці культури 

«Дарницький». 

Це були перші й унікальні міжрегіональні 

змагання, які проводились для школярів у рамках 

всеукраїнського право просвітницького проекту «Я маю право».  

 

16.12.2018 працівники центру головний спеціаліст відділу 

представництва Ю. Мирончук та головний спеціаліст відділу правової 

інформації та консультацій В. Корока приймали участь у КВЕСТ «Територія 

справедливості» в рамках Всеукраїнського тижня права на території на 

території «Зимової країни» (ВДНГ). 

В рамках казкового  учасники розгадували правові загадки, брали участь 

у правовій лотереї, проходили тест на визначення рівня правової грамотності, 

відповідали на правові питання різного рівня складності та з різних сфер 

життєдіяльності. Найкмітливіші - отримували подарунки! 

Захід проводився за ініціативи Міністерства юстиції України разом 

з Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві та Другим 

Київським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 

підтримки USAID Ukraine - USAID Україна. 

 
   

 

 

 

 

16.12.2018 головний спеціаліст відділу представництва В. Мохненко 

центру прийняв участь у Виставці-форумі «Правники – суспільству» в рамках 

акції «Всеукраїнська справедливість» на базі Міжнародного конгрес-центрі 

«Український дім».  

https://business.facebook.com/minjust.official/?__tn__=K-R&eid=ARACkWX-Zf5jRXIjIawM_P5jkaTI8CSPqjYLdIaNRejKlcEgxgceugOvEvRsjlvudPhh5hvq8D-JJ3SK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4H0M-IlloMNHiZcVI60950Tb_O7_eWsowzrDcIJvozYivYmUtxUaJgAALZvw06rO5l_v0BVD39CMz9jbiOFyELbCeEn6YFr0CqgNyzys3rRZe4ZUGc4zeuG6Zf26gClfL5Fy1ZAcA-qrZ747d3nC-052q0gGNXruvjgdF2TYxwhDGuVV-PxHGWsKI8ykfiNSfpaMoWbqH2M9hAy9c-Ih2tDWAgjjKJUMgcWhoT4DvlkF_kHNkWXQyYzy_XZjOoWp1MLq6Oko-yyqKIHsMfctrHxwSfyOiLqoA9hxZ3JpOc9F0mUaD6Uky794-wsufTtOut_pyCkitl0JfTSGuUE0
https://business.facebook.com/JusticeKyiv/?__tn__=K-R&eid=ARBzMrakV-HncLHvZD6UPOWaLeelqPyv9jyvV_YzwuqYHyEyGv_5ckOoAJNWZMgac74wdxUxB-DTMmuN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4H0M-IlloMNHiZcVI60950Tb_O7_eWsowzrDcIJvozYivYmUtxUaJgAALZvw06rO5l_v0BVD39CMz9jbiOFyELbCeEn6YFr0CqgNyzys3rRZe4ZUGc4zeuG6Zf26gClfL5Fy1ZAcA-qrZ747d3nC-052q0gGNXruvjgdF2TYxwhDGuVV-PxHGWsKI8ykfiNSfpaMoWbqH2M9hAy9c-Ih2tDWAgjjKJUMgcWhoT4DvlkF_kHNkWXQyYzy_XZjOoWp1MLq6Oko-yyqKIHsMfctrHxwSfyOiLqoA9hxZ3JpOc9F0mUaD6Uky794-wsufTtOut_pyCkitl0JfTSGuUE0
https://business.facebook.com/USAIDUkraine/?__tn__=K-R&eid=ARBCdBJy9BADOawagJePKS-jQwBBZ6VoM5-uaMjYIKZOl8FDEql9gUC-NQbXCndtzjreIrvt-Nbqs-er&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB4H0M-IlloMNHiZcVI60950Tb_O7_eWsowzrDcIJvozYivYmUtxUaJgAALZvw06rO5l_v0BVD39CMz9jbiOFyELbCeEn6YFr0CqgNyzys3rRZe4ZUGc4zeuG6Zf26gClfL5Fy1ZAcA-qrZ747d3nC-052q0gGNXruvjgdF2TYxwhDGuVV-PxHGWsKI8ykfiNSfpaMoWbqH2M9hAy9c-Ih2tDWAgjjKJUMgcWhoT4DvlkF_kHNkWXQyYzy_XZjOoWp1MLq6Oko-yyqKIHsMfctrHxwSfyOiLqoA9hxZ3JpOc9F0mUaD6Uky794-wsufTtOut_pyCkitl0JfTSGuUE0


В рамках заходу були проведені юридичні 

консультації probono із широкого спектру питань, а саме із 

працевлаштування для майбутніх правників та майстер-

класи щодо входження в професію від працівників центру.  

 Захід проводився для осіб, що мають  потребу у правовій 

допомозі та молоді, яка зацікавлена у пошуку роботи в 

юридичній сфері.   

Учасниками  заходу були юридичні компанії та 

провайдери правової допомоги.  

На виставці будуть організовані 2 окремі зони: зона 

"Probono" (отримання безкоштовних юридичних консультацій) і зона "Legal 

HR Hub" (консультації з працевлаштування для майбутніх правників та 

майстер-класи щодо входження в професію від провідних юристів). 

 
Кількісні показники щодо результатам тижня права 

 

Кількість 

проведе про 

заходів 

Тематика заходів 

Кількість 

учасників 

заходів 

 

 

1 

Права дітей 

Проведення в закладах середньої освіти виховних уроків для 

дітей різних вікових категорій з метою запобігання 

дискримінації та насильству в школі на тему:«Протиправне 

посягання на статеву недоторканість дітей і підлітків: як діяти і 

запобігти» 

 

 

41 особа 

 

1 

Проведення в закладах середньої освіти виховних уроків для 

дітей різних вікових категорій з метою запобігання 

дискримінації та насильству в школі на тему:  «Насильство та 

його види» 

 

44 особи 

 

1 

Круглий стіл «Підсумки роботи системи БПД в м. Києві у 2018 

році з нагоди святкування Всеукраїнського тижня права» 

 

35 осіб 

 

1 

Право просвітницький захід  з учнівською молоддю «Кубок 

правничих лідерів Головного територіального управління 

юстиції у місті Києві» 

 

25 осіб 

 

1 

КВЕСТ «Територія справедливості» в рамках Всеукраїнського 

тижня права на території на території «Зимової країни» (ВДНГ) 

 

15 осіб 

1 Виставка-форум «Правники – суспільству» 10 осіб 

1 Консультування у Голосіївському секторі Київського міського 

відділу з питань пробації неповнолітніх осіб 

10 осіб 

1 Всеукраїнський правовий ВІП-турнір серед студентів правників 10осіб 

 

 

 

 

1 

Зустріч директора центру Богдана Кушніра з                    

керівництвом Державної установи «Київський слідчий ізолятор» 

з особами, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, 

тримаються під вартою в місцях попереднього ув’язнення або 

перебувають на обліку в уповноважених органах з питань 

пробації та з неповнолітніми особами, які на даний час  

перебувають в Державній установі «Київський слідчий 

ізолятор» 

 

 

 

 

25 осіб 

Всього  205 осіб 

 



19.12.2018 директором центру Богданом Кушніром спільно з ВНЗ 

«Академія адвокатури України» провели  правовий брейн-ринг для студентів 

присвячений Дню адвокатури України. 

 

 
 

19 – 20.12.2018 головний спеціаліст відділу представництва Юлія  

Мирончук прийняла участь у тренінгу «Доступ до правосуддя та 

адміністративних послуг для   внутрішньо переміщених осіб в Україні».  

На тренінгу було розглянуто та обговорено питання щодо міжнародних 

стандартів у сфері прав людини внутрішньо переміщених осіб; проблемних 

аспектів обліку внутрішньо переміщених осіб, відновлення документів, 

встановлення фактів, що мають юридичне значення; соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб.  

Крім того, були розглянуті практичні аспекти дискримінаційних ознак  

щодо внутрішньо переміщених осіб; проблемні практичні аспекти щодо 

забезпечення права внутрішньо переміщених осіб на працевлаштування та 

житло, інтеграції внутрішньо переміщених осіб та  довгострокових рішень для 

внутрішньо переміщених осіб. 

  

19.12.2018 працівники центру прийняли участь у заході спільно з ГО 

«ПРОЗОРИЙ ВИБІР» у презентації  циклу  унікальних освітніх мотиваційних 

імітацій «СВІДОМЕ БАТЬКІВСТВО». Метою заходу було популяризація 

сімейних цінностей та  мотивація до материнства та батьківства. 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

08.10.2018, директор Другого київського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги прийняв участь у 

нараді в Голосіївській пробації щодо 

обговорення співпраці у зв’язку з підписанням 

меморандуму про співпрацю між БПД та 

пробацією. 

 



08.10.2018 працівники 

Другого київського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

провели вуличне інформування у 

ТРЦ                      “DreamTown”. 

Працівники центру провели 

інформування громадян щодо 

діяльності мережі центрів з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги, відповідали на запитання, надавали 

консультації щодо приватизації землі, вступу у спадщину, поновлення 

втрачених документів та з інших питань. Були роздані буклети.  

                                       

08.10.2018 директор 

Другого київського 

місцевого центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги прийняв участь 

у нараді з Подільською, 

Оболонською та Шевченківською пробаціями щодо проведення спільних 

заходів.  

10–11.10.2018 директор Центру провів спільні наради з керівниками 

відділів (секторів) уповноважених органів з питань пробації в м. Києві щодо 

посилення співпраці у сфері надання БВПД особам, які перебувають на обліку в 

уповноважених органах з питань пробації. Підчас наради обговорено питання 

щодо забезпечення утворення роботи дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги у приміщеннях уповноважених органів з питань 

пробації в Печерському, Голосіївському, Оболонському, Подільському, 

Шевченківському та Київським у секторі ювенальної пробації, визначено теми 

спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості 

засуджених осіб щодо захисту своїх прав на 2018-2019 роки. 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності центру 

За період з 01.10.2018 по 31.12.2018 року Другим київським центром з 

надання БВПД, було зареєстровано 632 звернень клієнтів, 507 особам було 

надано правову консультацію, із них 125 написали заяву про надання БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація, що до кількості зареєстрованих 

та опрацьованих звернень клієнтів 

 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстровани

х 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів БПД 

1 

Відділ правової 

інформації та 

консультацій  

(2 квартал) 

632 507 125 0 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

рішень про надання БВПД та надано доручень адвокатам та штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По письмовому зверненню було надано 6відмов у наданні БВПД, а 

0 клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД.  

В звітному періоді клієнти місцевих центрів частіше зверталися з наступних 

питань: іншого цивільного права 131 (17%), соціального забезпечення 46 (6%), 

сімейного 73 (10%), житлового 93(12%), з інших питань 301 (40%), спадкового 

36 (5%), договірного 24 (3%), трудового 12 (2%), земельного 15 (2%), 

адміністративного 12 (2%), з питань виконання судових рішень 6 (1%), 

медичного1 (0%), та з не правових питань 0 (0%) від загальної кількості.  

 

Діаграма 1. Розподіл звернень клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 

 

 

131; 17% 46; 6%

73; 10%

93; 12%
301; 40%

36; 5%
24; 3%

12; 2% 15; 2%
12; 2%

6; 1% 1; 0% 0; 0%

Кругова діаграма по розподілу 
клієнтів за 2018 рік

Інше цивільне

соціальне забезпечення

сімейне

житлове

інше



 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів, що звернулися до центру з заявою про 

надання БВПД, за статтю 

 
 

 

 

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів, що звернулися до центру з заявою про 

надання БВПД, за віком 

 

 
 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за четвертий квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 

108 (86%), внутрішньо-переміщені особи  10 (8%), ветеранам війни 8 (6%), 

біженців  0 (0%), діти-сироти 0 (0%). 

 

 

312; 42%

425; 58%

Розподіл клієнтів Другого МЦ за 
статтю чоловіки

жінки

0; 0% 24; 3%

368; 51%

335; 46%

Розподіл клієнтів Другого місцевого 
центру з надання БВПД за віком

до 18 років;

від 18 до 35 років 
включно;

від 35 до 60 років 
включно;

понад 60 років;



Діаграма 4. Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб  

 

 
 

 

 Крім цього, місцевим центром за четвертий квартал було: 

 здійснено 24 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 

38дистанційних пунктів (виїздів) доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультацій та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 256 осіб, в тому числі 37 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 149 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 5органам місцевого самоврядування та 

установам – провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 46 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 1 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру 

 

Найменування 

МЦ 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб,  

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ –  

провайдерів 

БПД, яким 

Надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право 

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів,  

яким 

надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів,  

розміщених у 

ЗМІ 

Другий МЦ  24 38 0 46 2 1 

 

107; 86%

10; 8%
8; 6%

0; 0%
0; 0%

Розподіл клієнтів Другого МЦ за 
категоріями осіб, які мають право на 

отримання БВПД

малозабезпечені

внутрішньопереміщені особи

ветерани війни

біженці

діти-сироти 


