
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги

 Третім київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

у ІІ кварталі 2016 року 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
    [1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги.

20 травня 2016 року та 24 червня 2016 року працівниками центру було здійснено 2-виїзди
до осіб з особливими потребами. У клієнтів було прийнято звернення про надання БВПД та
призначено адвокатів. 

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги.
[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними.
[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад.

11.04.2016 року участь  у  заході  Проект «Війна». Розмова «Хто захистить захисників:
права та пільги для учасників АТО».

21 квітня 2016 директор центру взяв участь у  «Фестивалі  професій», що проходив у
Київському  університеті  ринкових  відносин  з  метою  залучення  юристів  до  безоплатної
вторинної  правової  допомоги  та  поширення  інформації  щодо  діяльності  центрів  з  надання
БВПД. У рамках фестивалю директор центру презентував створення бюро правової допомоги та
конкурс на посаду керівників цієї системи.

25 квітня 2016 року директором центру проведено зустріч з представниками посольства
Канади  в  Україні,  в  рамках  якої  ознайомлено  з  порядком  організації  роботи  та  діяльністю
Третього київського місцевого центру з надання БВПД.

06  травня   2016  року працівниками  Третього київського місцевого центру з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги під час відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проведено вуличне інформування громадян з
питань  функціонування  місцевих  центрів  з  надання  БВПД,  порядку  звернення  до  них  та
переліку категорій осіб, які мають право на неї. Потенційних клієнтів цікавили питання щодо
соціального забезпечення та призначення пільг окремим категоріям населення.

3 червня 2016 року працівниками центру було проведено зустріч з представниками ГО
"Дарницька  Громадська  Варта".  Під  час  зустрічі  обговорювалися  питання  укладення  та
припинення  контрактів  військовими  під  час  АТО.  Волонтерам  громадської  організації  були
роздані  буклети  БВПД,  які  будуть  передані безпосередньо  бійцям.  В  подальшому  ГО
«Дарницька  громадська  варта»  та  Третій  центр  планують  активно  співпрацювати,  надавати
консультації бійцям АТО та членам їх сімей. 

14  червня  2016  за  адресою  вул.  Олександра  Кошиця,  11  відбулася  чергова  зустріч  з
керівником  Дарницького  ЦНАП  Ігнатенковою  Наталією  Анатоліївною,  у  рамках  якої  було
проведено заходи щодо висвітлення роботи центру.  Розміщено інформацію про роботу центру,
надано друковані матеріли, що покликані проінформувати громаду про діяльність системи БПД.
Друковані матеріали розміщено на рецепції ЦНАП, надано консультування громадянам, яких
зацікавили послуги та діяльність центру. З керівництвом ЦНАП домовлено про направлення
громадян до центру, яким необхідна правова допомога. 



15  червня  2016  року  працівники  центру  долучилися  до  проекту  Дарницької  РДА  –
БібліотекаOpenAir.  Під час заходу відвідувачі парку були поінформовані про те, як працюють
місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та кому вони допомагають,
роздано інформаційні та консультаційні буклети. Відтепер друковані матеріали місцевих центрів
та інформацію про них можна буде отримати у мережі районних бібліотек.

 [1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його функцій.
24  травня  2016  року  директор  центру  приймав  участь  у  круглому столі,  організованому

Головним  територіальним  управлінням  юстиції  у  м.  Києві,  метою  якого  було  обговорення
практики  застосування  кримінального  процесуального  законодавства,  проблемних  питань
реалізації права на захист, організація надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За  період  з  01  квітня  по  30  червня  2016  року  Третім  київським  місцевим  центром  з

надання БВПД було опрацьовано 194 звернення клієнтів. За результатами звернень було надано
154 роз’яснення, прийнято 26 звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги,
14 клієнтів спрямовано до установ, організацій.

Звернення,  за  якими надається  БВПД,  за  ІІ  квартал  2016 року було  зареєстровано  від
інвалідів 11 (61%), малозабезпечених осіб 7 (39%). 
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У ІІ кварталі 2016 року клієнти зверталися з питань: соціального забезпечення 33 (17%),
житлового 31 (16%),  спадкового 19 (10%),  сімейного 20  (10%),  іншого цивільного 17  (9%),
адміністративного  16  (8%),  договірного  13  (7%),  трудового  11  (6%),  медичного  5  (3%),
земельного 6 (3%) права, з питань виконання судових рішень 4 (2%), з інших питань 15 (8%), з
неправових  питань  2  (1%)  та  щодо  представництва  осіб,  які  мають  статус  потерпілих  у
кримінальних провадженнях 2(1%). 



Крім цього, місцевим центром за звітний період:
 здійснено 35 виїздів мобільних груп; загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням

консультації  та роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних
пунктів склала понад 60 осіб;

 надано методичну допомогу 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 418 актів надання БВПД, що були подані адвокатами.


