
 ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЧЕТВЕРТОГО КИЇВСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

 ЗА ІІ КВАРТАЛ 2016 РОКУ 

 Протягом ІІ кварталу 2016 р. Четвертим київським місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги  було виконано наступне: 

➢ Зареєстровано  246  зареєстрованих  звернень  клієнтів.  За  результатами

проробленої  роботи  з  клієнтами  було  прийнято  44  звернень  про  надання
безоплатної вторинної правової допомоги, при розгляді звернень було видано
44 доручень про призначення адвоката;

➢ Прийнято 406 актів адвокатів;

➢ Проведено  6  вуличних  інформувань  громадян  про  діяльність  системи

безоплатної правової допомоги, на яких на прибудинкових дошках оголошень
було розміщено – 100 банерів з інформацією про систему БВПД;

➢ Взято участь круглому столі з теми: «Виклики для українського законодавства,

пов’язані з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильства
щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу із цими явищами», який
організовувався  в  рамках Проекту Ради Європи «Запобігання та  боротьба  з
насильством  щодо  жінок  та  домашнім  насильством  в  Україні»  за  участі
Комітету  Верховної  Ради  України  у  закордонних  справах,  ГО «Ла  Страда-
Україна»,  МФО  «Рівні  можливості»,  Програми  «Рада»  та  Гендерної
стратегічної платформи;

➢ Розроблено два інформаційних буклети: 
- з  нагоди Міжнародного дня донорів крові  -  «Донорство крові:  соціально

необхідна справа кожної людини! Основні пільги для донорів в Україні», 
- з  нагоди  Міжнародного дня  захисту дітей  -  «Твої  права  –  твій  пильний

захист. Правові орієнтири для кожної дитини».
➢ Здійснено підготовку до проведення круглого столу з теми: «Київські місцеві

центри  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  роботи:  результати  та
перспективи розвитку» з нагоди 1 річниці роботи місцевих центрів з надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги.  Запрошено  фахівців  органів
державної влади та місцевого самоврядування, провідних вищих навчальних
закладів, активістів правозахисних громадських організацій, адвокатів системи
безоплатної  правової  допомоги,  колег  інших  місцевих  центрів  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги;

➢ У рамках профорієнтаційних заходів щодо підвищення знань, вмінь та навичок

майбутніх юристів:
- було організовано екскурсію для 50 студентів Академії адвокатури України

до Четвертого київського місцевого центру для ознайомлення з алгоритмом
роботи  місцевих  центрів  правової  допомоги,  перспектив  їх  розвитку  та
вдосконалення;



- 2 студентів Національної академії внутрішніх справ проходили стажування
в  стінах  Четвертого  київського  місцевого  центру, де  ознайомлювалися  з
роботою  місцевого  центру,  вивчали  правове  забезпечення  національної
системи  безоплатної  правової  допомоги,  піднімали  комунікаційні  та
юридичні навички у спілкуванні з клієнтами Центру.

➢ Налагоджено доступ через мережу Інтернет до публічної кадастрової карти –

за  допомогою  якої  було  надано  5  інформаційних  довідок  з  державного
земельного кадастру для клієнтів центру; 

➢ Розроблено та затверджено План проведення Четвертим київським місцевим

центром  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  тематичних
інформаційних заходів для внутрішньо переміщених осіб на 2016 рік;

➢ На  базі  Четвертого  МЦ  проведено  практичні  заняття  з  адвокатами  та  їх

помічниками по заповненню актів.
➢ Забезпечується збір, узагальнення та аналіз статистичних даних про надання

безоплатної вторинної правової допомоги.
➢ Налагоджено співпрацю з ГО «Ла Страда – Україна. За попередньо досягнутою

домовленістю, двічі на місяць фахівці Четвертого київського місцевого центру
надаватимуть безоплатну первинну правову допомогу на телефонній «гарячій
лінії» ГО «Ла Страда – Україна». У свою чергу фахівцями ГО «Ла Страда –
Україна» буде здійснено серію тренінгів для працівників Четвертого київського
місцевого центру по підвищенню знань, вмінь та навичок у сфері захисту прав
осіб, що стали або можуть стати жертвами насильства в сім’ї.

➢ Здійснено  13  виїзних  прийомів  громадян  у  дистанційних  консультативних

пунктах:  в  Київському міському Центрі  соціальної,  професійної  та  трудової
реабілітації  інвалідів;  офісі  ГО  «Коло  турботи;  Центральної  районної
бібліотеки імені Ф.М. Достоєвського та  ГО «Ла Страда – Україна»,  на яких
було проконсультовано 65 громадян;

➢ Розроблено  презентацію  за  допомогою  комп’ютерної  програми  PowerPoint

щодо покрокового доступу  реєстру речових прав на нерухоме майно.
➢ Організовано 15 виїзних прийомів громадян за їх місцем проживання;

➢ Надано консультацій через засоби телефонного зв’язку – 266.


