
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШОГО КИЇВСЬКОГО МІМЦЕВОГО
ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БВПД 

у 2 кварталі 2016 р.
Протягом 2 кварталу.2016 року Першим київським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги були проведені наступні 
роботи:

  Прийнято і  зареєстрованих звернень громадян – 754;
  Відповідей на електронні звернення громадян – 0;
  Видано наказів про надання БВПД – 95;
  Видано доручень про призначення адвоката – 128;
  Видано наказів про заміну адвоката -24:
  Видано наказ про припинення доручень – 29:
  Надано відповідей на звернення громадян у телефонному режимі – 

463;
  Проведено виїзних особистих прийомів громадян – 2;
  Написано відповідей на письмові звернення – 0.

Акти Прийнято МЦ Передано РЦ Повернуто з РЦ до МЦ

КК 489 462 27
ЦАС 107 70 1

  Проведено робочу зустріч та підписано меморандум про 
співпрацю з партнером – Службою у справах дітей Київської міської 
державної адміністрації.
 Організовано робочу зустріч щодо обговорення та підписання 

меморандуму про співпрацю з Національним педагогічним університетом 
ім.М.П.Драгоманова.
 Написання щомісячних звітів по результатам діяльності центру: 
Звіт про кількість звернень громадян по формі статистичної звітності, звіт 

про типові та успішні справи адвокатів, звіт по завантаженості адвокатів, по 
кількості виданих доручень, кількості громадян учасників АТО та 
переселенців, які звернулись до центру.
     Організація вуличного інформування громадян про діяльність центру та 
системи БВПД в цілому співробітниками  Першого місцевого центру на 
території Дарницького, Дніпровського району – 2 вуличних інформування.

 Участь у нарадах керівного складу місцевих та регіонального 
центрів з надання безоплатної правової допомоги .

  Проведення нарад у Першому місцевому центрі та спільних 
нарад директорів місцевих та Регіонального центрів.

 Організація проведення зустрічі у Першому місцевому центрі



керівництва Координаційного та Регіонального центрів з делегацією уряду 
Монголії щодо становлення та розвитку, особливості співпраці центрів з 
адвокатами.
 Участь у семінарі на тему: «Визначення стандартів Ради Європи, 

що стосуються прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проблемні 
питання щодо пенсійного забезпечення ВПО».

 Розробка юридичної брошури по правам тимчасово переміщених 
осіб , алгоритм дій для отримання необхідних довідок, відповідної 
соціальної допомоги. 
  На особистому прийомі директором центру прийнято 25 громадян. 

Організація співпраці з Центром безоплатної правової допомоги киянам, 
досягнуто домовленості про прийом у приміщенні Першого місцевого центру
спеціаліста ЦПД, який надає первинну правову допомогу.

 Розробка анкет опитування для клієнтів БВПД та адвокатів, для 
моніторингу якості надання БВПД. 


