
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

 Третього київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

у ІІІ кварталі 2016року  
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 

Здійснено виїзд до клієнта з обмеженими фізичними можливостями, інваліда 1 

групи для прийняття звернення про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (6 липня) 

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними. 

Директор центру взяв участь у ІІІ Міжнародному адвокатському форумі на 

тему: «Розвиток правової системи України. Місце і роль адвокатури» (2 липня) 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад. 

Директор центру взяв участь у засіданні за круглим столом, присвяченому 

роботі київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, що відбулось у приміщенні КМДА за сприяння заступника голови 

КМДА Рєзнікова О.Ю. (1 липня) 

Співробітники центру провели виїзне консультування мешканців під час 

заходів: 

з нагоди Дня Незалежності України у парку «Позняки» (24 серпня); 

 

 
 
 
 



 
 

на фестивалі «Сильна Дарниця», що був організований ГО «Дарницька 

громадська варта» у парку Партизанської слави (10 вересня) 

 

 



на фестивалі для бійців АТО та членів їх сімей «Зустрінемось! – З війни до 

миру» (24 вересня) 

 



Співробітники центру провели інформування населення про систему БВПД 

через бібліотеки Дарницького району: бібліотека ім. А.П. Чехова, бібліотека для 

дітей ім. З. Космодем’янської, бібліотека № 159 (6 вересня) 

 

 
 

Працівниками центру проводилось консультування громадян з метою 

підвищення правової свідомості та обізнаності громадян щодо отримання 

правової допомоги, отримання відповіді з особистих питань на базі ЦНАП 

Дарницького району та у волонтерському центрі на Південному залізничному 

вокзалі міста Києва (7, 14, 21, 28 вересня) 

 

 



В рамках підписаного 1 вересня Меморандуму про взаємодію та співпрацю 

між Третім київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та Академією адвокатури України з 7 по 30 вересня в центрі 

пройшли навчальну юридичну практику студенти 4-го курсу академії. 

Керівник центру підписав меморандум про співпрацю з громадською 

організацією «КримSOS», яка надає юридичну допомогу вимушеним 

переселенцям з тимчасово окупованих територій України (19 вересня) 

 

 
[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 

Директор центру взяв участь у засіданні за круглим столом на тему «Права 

учасників АТО. Самоорганізація для їх захисту та відновлення порушених прав», 

що відбувся у Конотопському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (16 вересня) 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його функцій. 

У рамках реалізації пілотного проекту у сфері державної реєстрації 

громадських формувань, працівники центру пройшли навчання (26 липня та 18 

серпня), отримали доступ до програмного забезпечення Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

У звітному періоді було проведено 2 дії у зазначеному реєстрі. 

 
 
 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 



Отримано дозвіл від в.о. голови Дарницької районної у м. Києві державної 

адміністрації щодо розміщення інформації про діяльність системи безоплатної 

вторинної правової допомоги на інформаційних інтернет-ресурсах, що належать 

Дарницькій РДА  
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 липня по 30 вересня 2016 року центром було опрацьовано 19 

звернень клієнтів, що звернулися по безоплатну вторинну правову допомогу.  

Звернень від інвалідів - 14 (74%), осіб, середньомісячний сукупний дохід 

їхньої сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму - 5 (26%) 

 

Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інваліди  

74 % 

Малозабезпечені 

26 % 

Розподіл клієнтів, що звернулися за БВПД за 
категоріями осіб, які мають право на 

отримання БВПД 



Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 
 
 
 

44 % 

56 % 

Розподіл клієнтів центру за статтю 

Чоловіки 

Жінки 

від 18 до 35 років 
(17%) 

від 35 до 60 років 
(43%) 

понад 60 років 
(40%) 

Розподіл клієнтів центру за віком 



В ІІІ кварталі клієнти зверталися з питань:  

 

Категорія питання Кількість 

звернень 

 

Доля у 

загальній 

кількості (%) 

житлове 61 24 

інше 56 22 

інше цивільне 34 13 

сімейне 24 9 

спадкове 20 8 

соціальне забезпечення 19 7 

договірне 15 6 

трудове 7 2,5 

земельне 9 3 

не правове питання 7 3 

медичне 2 1 

виконання судових 

рішень 

2 1 

адміністративне 1 0,5 

Всього 257  

 

 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за категорією питань 

 

 
 

житлове 
24% 

інше цивільне 
13% 

соціальне 
забезпечення 

7% 

спадкове 
8% 

сімейне 
9% 

адміністративне 
0,5% 

з інших питань 
22% 

земельне 
3% 

виконання судових 
рішень 

1% 

договірне 
6% 

медичне 
1% 

трудове 
2,5% 

не правове питання 
3% 

Розподіл клієнтів за категорією питань 



 

 

Крім цього, місцевим центром за звітний період було: 

 здійснено 14 виїздів мобільних пунктів; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних 

пунктів склала 201 людина, підчас заходів роздано 390 інформаційних 

матеріалів; 

 надано методичну допомогу 0 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 458 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено у ЗМІ 0 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
 


