
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Плану заходів з надання безоплатної правової допомоги  

За ІІІ квартал 2016 року 
Другого київського місцевого центру з надання БВПД 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами роботи 

[1.1] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

розширення можливостей надання їм вторинної правової допомоги у цивільних та 

адміністративних справах, передбачено утворення та розвиток мережі дистанційних та 

мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій 

громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з особливими потребами, 

ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені 

особи, а також для осіб, які проживають у віддалених населених пунктах. 

Так, протягом третього кварталу 2016 року Другим київським місцевим центром з надання 

вторинної безоплатної правової допомоги було здійснено 20 виїздів мобільних пунктів та 

забезпечено діяльність 3 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги,  

У серпні та вересні 2016 року працівниками Другого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги були проведені виїзні прийоми до лежачих осіб які 

потребують правової допомоги та зареєстровано 6 звернень, по 2 з яких вже призначено 

безоплатного адвоката. 

1 липня 2016 року Другий та Третій місцеві центри висвітлили досягнення у роботі за перший 

рік роботи місцевих центрів на круглому столі. 

Під час круглого столу Богдан Кушнір, директор Другого київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, презентував основні показники по 

зверненням громадян. Він розповів про те, з якими питаннями до центрів звертаються 

найчастіше і чи завжди клієнти потребують представництва у суді. Також він описав типовий 

портрет клієнта місцевого центра та розповів про успішні справи, в яких адвокати, які надають 

безоплатну правову допомогу, вигравали справи клієнтів центрів.  

У розмові взяли участь і наші партнери – представники Академії адвокатури України, 

Київського університету права, юридичної клініки «Фенікс», юридичної клініки «Астрея», 

Київського університету ім. Бориса Грінченка, та адвокати, які надають безоплатну правову 

допомогу Ігор Ляшенко та Віктор Пальнюк. Разом з ними говорили про подальшу співпрацю та 

шляхи її поглиблення. Торкнулися також і особливостей, що виникають під час захисту та 

роботи з клієнтами місцевих центрів, що отримують безоплатну правову допомогу. 

Захід відбувся у приміщенні Київської міської державної адміністрації  за сприяння заступника 

голови Київської міської державної адміністрації Рєзнікова Олексія Юрійовича.

 



 

 

24 серпня до Дня Незалежності України працівниками Другого київського місцевого центру 

було проведено вуличне інформування та консультування громадян у сквері біля Оболонської 

РДА. 

    До Оболонського пункту виїзних консультацій звернулися більше 50 громадян, і хоча жоден 

не написав звернення, роботою центрів цікавилися активно і брали консультаційні буклети. 

Найбільше громадян цікавили питання оформлення пенсії та субсидії, а також, оформлення 

заповіту.  

 

1 вересня 2016 року у Будинку Учителя пройшла посвята у студенти Академії адвокатури 

України. 

У цьому заході взяли участь директори всіх чотирьох київських місцевих центрів. 

 

Під час посвяти та святкування Дня Знань студентам розповіли про співпрацю Академії  

та київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Директори 

центрів виступили з промовами, в яких розповідали про правопросвітницьку функцію системи 

БПД, про нові функції з надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції, 

відкриття бюро правової допомоги.  

 

Другий київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та його 

директора Богдана Кушніра нагородили подяками.

 



 

 

 

 

8 та 9 вересня 2016 року працівниками Другого київського місцевого центру разом із 

студентами Академії адвокатури, які проходили практику у Центрі, було проведено вуличне 

інформування громадян біля станції метро «Олімпійська». Громадянам було надано консультації 

з найбільш розповсюджених питань про безоплатну правову допомогу. Проконсультовано 

близько 15 грамадян, 5 з яких направлено до Центру для подальшої реєстрації та співпраці з 

адвокатами. 

 

 

З початку 2016 року проводились консультації, відповідно до пілотного проекту, а з  

1 вересня 2016 року було погодджено розміщення постійних консультаційних пунктів з 

Оболонськом ЦНАПом на базі Оболонської РДА. Зокрема, за вересень місяць до пункту 

звернулось 26 осіб. 



 

 

 

   30 вересня 2016 року в Академії адвокатури України відбулась Міжнародна науково-

практична конференція «Публічний простір як об’єкт правового регулювання». Конференція 

проводиться за ініціативи Київської міської державної адміністрації та спільно з Другим 

київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заступник 

голови КМДА Олексій Резніков висловив думку про те, що Публічний простір – це право 

кожного на комфорт, безпеку, доступність, естетичний вигляд міста. Він повідомив, що це 

поняття буде сформульоване у новому Статуті міста Києва і доцільно його врегулювати на 

 загальнодержавному рівні. Таку пропозицію підтримали народний депутат України Наталія 

Новак, директор Другого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Богдан Кушнір.  

 

 



 

 

[2.2] Результативні показники діяльності центру 

За період з 01.07.2016 по 30.09.2016 року Другим київським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було зареєстровано 315 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: 

Найбільше звернень було зареєстровано від людей з обмеженою дієздатністю – 24 особи, 

малозабезпечених осіб – 18, біженців - 2 осіб, ветеранів війни - 3 осіб, особи, які мають особливі 

заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 1 особа. 

 

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: 

 

 

 

24; 41%

28; 48%

2; 4%
3; 5% 1; 2%

Обмежена 
дієздатність

Малозабезпечені 
особи

Біженці

Ветерани війни

0; 0%

150; 36%

154; 37%

111; 27% Особи віком до 18 років

Особи віком 18-35років

Особи віком 35-60 років

Особи віком понад 60 років

№ 

з/п 
Назва центру 

Кількість 

опрацьованих звернень 

ІІІ квартал 

1 
Другий київський МЦ з НБВПД 315 



 

 

Особи віком до 18 років – 0 (0%); 

Особи віком 18-35років– 150 (36%); 

Особи віком 35-60 років – 154 (37%); 

Особи віком понад 60 років – 111 (27 %); 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ДРУГОГО КИЇВСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ: 

 

 

При цьому клієнти в звітному періоді найчастіше зверталися по житловому питанню 65(21%), 

інше цивільне 36 (35%), соціальне забезпечення 28 (9%), сімейного 35 (9%), земельного 6 (2%), 

спадкового 25 (8%), трудового 14 (4%), договірного 34 (11%), адміністративного 16 (5%), 

виконання судових рішень 13 (4%), медичного 1 (0,3%), інше 40 (13%), не правове питання 4 

(1%) 

 

РОЗПОДІЛ ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗВЕРНЕНЬ: 
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Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань 

№ 

з/п 
Предмет звернень 

Кількість опрацьованих 

звернень 

ІІІ квартал 
 

1 соціальне забезпечення 28 

2 Інше цивільне 36 

3 житлового права 65 

4 сімейного права 35 

5 спадкового права 25 

6 земельного права 6 

7 договірного права 34 

8 трудового права 14 

9 адміністративного права 16 

10 виконання судових рішень 13 

11 медичного права 1 

12 інше 40 

13 не правове питання 4 

Разом 317 

 

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; 

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

час виїздів мобільних та дистанційних пунктів доступу до БПД склала 67 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 382 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. 

 



 

 
 


