
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Плану заходів з надання безоплатної правової допомоги 

За IV 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 четвертого кварталу 2016 року Другим київським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено 42 виїздів мобільних пунктів та 
забезпечено діяльність 3 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, 

  Протягом четвертого кварталу 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.

12 жовтня 2016 року за сприянням директора Другого київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в приміщенні Оболонської районної в м. Києві 
Державної Адміністрації було проведено майстер-клас з питань оформлення субсидій, пільг та 
виплат, основних звернень вимушених переселенців та учасників АТО. На даному заході були 
присутні керівники юридичних клінік, студенти Академії Адвокатури України, Київського 
університету ім. Бориса Грінченка, працівники інших місцевих центрів та адвокати.

  04 листопада 2016 року Директором Другого київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатом Єрєгян Анайдою Робертівною було 
укладено меморандум про співпрацю. Обговорювались питання, щодо надання консультацій та 
роз’яснень з правових питань, складання заяв,скарг та інших документів правового характеру.



16 та 17 листопада 2016 року представники Другого київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь у консультуванні громадян, які звертались
до консультаційного пункту безоплатної правової допомоги, створений в рамках ярмарку 
вакансій, організованого Державною службою зайнятості та КП "Київський метрополітен".

Протягом 16 та 17 листопада працівниками нашого Центру було проконсультовано 43 особи,  
15 з яким було надано роз’яснення, щодо отримання безоплатної вторинної правової допомоги та 
спрямовано до Центру для подальшого оформлення. Здебільшого люди звертались з трудових 
питань.

01 грудня 2016 року у приміщення Оболонської районної в місті Києві Державної Адміністрації 
відбувся семінар для осіб з інвалідністю за участі голови ради РДА Олександра Цибульщака, 
директора Оболонського районного центру зайнятості Семена Паніотова і директора Другого 
київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві 
Богдана Кушніра.

Під час семінару обговорювали працевлаштування людей з інвалідністю, а також права та 
обов’язки під час виконання покладених обов’язків. Окремо розповідали і про право на 
відпочинок та особливі умови праці, за якими мають працювати люди з інвалідністю.

  



02 грудня 2016 року в приміщенні Оболонської районної в м. Києві Державної Адміністрації 
було проведено семінар для громадських організацій щодо внесення до 01 січня 2017 року змін 
до установчих документів громадських формувань, які мають намір бути включеними до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій. На семінарі були присутні, начальник відділу державної 
реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Головного 
територіального управління юстиції у м. Києві Віталіна Клапцуняк, директори та представники 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, представники Державної 
фіскальної служби України, запрошені представники Центру надання адміністративних послуг та
представники неприбуткових організацій.

06 грудня 2016 року представники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги прочитали лекцію на тему «Як не стати жертвою вуличної 
злочинності» для учнів 4-5 класів Ліцею №157 міста Києва.

Під час лекції дітям було роз’яснено їхні права та обов’язки, ознайомлено з корисною та 
важливою інформацією щодо правил поводження у небезпечних ситуаціях. Після уроку діти 
ставили питання працівникам центру про те, як захистити себе, як поводитися у тій чи іншій 
ситуації. Наприкінці зустрічі школярам роздали розроблені працівниками Другого місцевого 
центру буклети "Азбука безпеки для дітей".

                       



07 грудня 2016  року  представником  Другого  київського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної  вторинної  правової  допомоги було  проведено  семінар  у  Оболонському  міському
центрі зайнятості на тему «Правові засади прийняття на роботу та звільнення» з трудового права.

Семінар проведено з метою підвищення правової свідомості громадян з метою реалізації своїх
конституційних прав на законну працю.

Основними питаннями семінару були:

1. Процедура  прийняття  на  роботу  за  трудовим  договором  та  цивільно-правовим
договором.

1.1. Відмінність  правової  природи  походження  правовідносин,  що  виникають  на  їх
підстави.

1.2.  Роз’яснення питань «стажування» та «випробувальний термін»
1.3. Обов’язок роботодавця та працівника перед підписанням договору
1.4. Порядок надання первинних документів.
1.5 Консультування про право на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період

тимчасової  відсутності  споживача  та/або  членів  його  сім'ї  при  відповідному
документальному оформленні з письмовим оформленням даних документів

2. Порядок та умови звільнення.
2.1. Порядок заповнення трудових книжок та розрахунок.

 



З 07 по 09 грудня 2016 року в ранках Всеукраїнського тижня права, в приміщенні Академії 

Адвокатури України, працівники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги надавали юридичні консультації особам, які звертались до 

консультаційного пункту. За час проведення тижня права, за отриманням юридичної допомоги 

найбільше звертались осіби з питань соціального забезпечення, трудових та договірних питань.

08 грудня 2016 року в приміщенні Київської міської державної адміністрації відбувся круглий 
стіл на тему «Забезпечення прав неповнолітніх в Україні», організований Першим та Другим 
київськими місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – 
БВПД).

У роботі круглого столу взяли участь представники громадських організацій, органів 
державної та судової влади, а також заступник директора Регіонального центру з надання БВПД в
місті Києві Ірина Радченко, співробітники Першого, Другого та Третього київських місцевих 
центрів з надання БВПД.

  

12 грудня 2016 року представники Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги брали участь у ярмарку вакансій, організованого Державною 
службою зайнятості спільно з ПАТ "Укрзалізниця", тема - В новий рік - з новою роботою". Цей 



проект направлений на забезпечення належного рівня гідної праці економічно активного 
населення, забезпечення гідного життя і запобігання зростання бідності в Україні.

20 грудня 2016 року між Другим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги в особі директора Центру -  Богдана Кушніра та ДВНЗ «Київським 
національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана» в особі в.о. ректора Лук’яненко 
Дмитра Григоровича укладено  меморандум про співпрацю. Обговорені питання, щодо надання 
консультацій та роз’яснень з правових питань, складання документів процесуального характеру.

 [2.2] Результативні показники діяльності центру

За період з  10.10.2016 по  30.12.2016 року Другим київським місцевим центром з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги було зареєстровано 1110 звернень клієнтів.

Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі місцевим центром



№
з/п

Назва центру

Кількість
опрацьованих

звернень

IV квартал

1 Другий київський МЦ з НБВПД 1110

   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 – 33 особи та  
малозабезпечених осіб – 33, діти-сироти - 1 особа, ветеранів війни - 2 осіб.

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:

Особи віком до 18 років – 8 (1%);

Особи віком 18-35років– 263 (23%);

Особи віком 35-60 років – 519 (47?%);

Особи віком понад 60 років – 320 (29%);



РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ДРУГОГО КИЇВСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ:

Чоловіки Жінки

373

737

При цьому, клієнти в звітному періоді найчастіше зверталися по договірному питанню  158
(14%),  інше  цивільне  125  (11%),  соціальне  забезпечення  130 (12%),  сімейного  100 (9%),
земельного  35 (3%),  спадкового  93 (8%),  трудового  78 (7%),  житлового  150 (13%),
адміністративного  35 (3%),  виконання судових рішень  65 (6%),  медичного  14 (1%),  інше  109
(10%), не правове питання 30 (3%)



РОЗПОДІЛ ЗА ПРЕДМЕТОМ ЗВЕРНЕНЬ:

130; 12%
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35; 3%

158; 14%
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125; 11%
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соціальне забезпечення;
спадкове;
сімейне;
 медичне;
трудове;
адміністративне;
земельне;
договірне;
житлове;
 інше цивільне;
виконання судових рішень;
 Не правове питання;
інше

Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань

№
з/п

Предмет звернень

Кількість опрацьованих
звернень

ІV квартал

1 соціальне забезпечення; 130

2 спадкове; 93

3 сімейне; 100

4  медичне; 14

5 трудове; 78

6 адміністративне; 35

7 земельне; 35

8 договірне; 158

9 житлове; 150

10  інше цивільне; 125

11 виконання судових рішень; 65

12  Не правове питання; 30

13 інше 109

Разом 1122



Окрім цього, Другим київським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги проведена робота, спрямована на доступність правової допомоги:

 Здійснено  42  виїзди 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 30 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 465 актів 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:

Адвокат Єрєгян Анайда Робертівна.

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім.
Вадима Гетьмана».

Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих дистанційних
пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ

Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані адвокатами, в розрізі
МЦ

Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання 
БВПД

№
з/
п

Назва центру

Загальна кількість виїздів мобільних та
діючих дистанційних пунктів /кількість

осіб, що скористалися їх послугами

ІV квартал

1 Другий київський МЦ з НБВПД 42/200

№
з/п

Назва центру

Кількість опрацьованих актів БПД, що
подані адвокатами

ІV квартал

1 Другий київський МЦ з НБВПД 465

№
з/п

Назва центру

Кількість інформаційних матеріалів,
розміщених у ЗМІ

ІV квартал

1 Другий київський МЦ з НБВПД 1


