
Додаток 5 

 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги  

Першого київського місцевого центру з надання БВПД 

у ІV кварталі 2017 року 

 

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

[1.1.]Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

[1.2.]Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

[1.3.]Децентралізація системи БПД. 

[1.4.]Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів громадського 

захисту у кримінальних провадженнях. 

[1.5.]Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями: 

[1.1.]Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 
 

Захід 1.1.1  
6 грудня 2017 року  в актовому залі Деснянської РДА (пр-кт Маяковського, 29) відбулась організована 
Першим київським місцевим центром  лекція на тему: «Органи влади в Україні, їх функції та 
повноваження. До кого звертатись щоб реалізувати або захистити свої права?». На лекції були 
присутні представники громади, мешканці Деснянського району та студенти вищих навчальних 
закладів. 

    

 
Захід 1.1.2 
4 грудня 2017 року в колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулося урочисте 
відкриття Всеукраїнського тижня права 2017 та виставки-форму «Правники – суспільству». 
Спеціалісти Першого київського місцевого центру з надання безоплантої правової допомоги 
надавали консультації та інформували і про загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я 
МАЮ ПРАВО!".  

     
 
  

Захід 1.1.4 

5 грудня 2017 року фахівці Координаційного центру з надання правової допомоги та Першого 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках 

Всеукраїнського Тижня права провели семінар – лекцію на тему  «Забезпечення реалізації прав 

внутрішньо переміщених осіб в Україні» для співробітників Міністерства інфраструктури України та 

його структурних підрозділів. Лекція проходила у приміщенні Міністерства інфраструктури України 

(проспект Перемоги, 14) 

 

   

 

http://pravo.minjust.gov.ua/
http://pravo.minjust.gov.ua/
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Захід 1.1.5 

17 жовтня 2017 року у  Вищому професійному училищі №25  міста Києва (вул. Старосільська, 2) 

відбулася лекція для учнів на тему «Працевлаштування молоді в Україні».  

  
7 листопада  2017 року у  Київському вищому професійному училищі будівництва та дизайну  (вул. 

Шепелєва, 3) відбулася лекція для учнів на тему «Безвізовий режим для українців в країни  ЄС». 

 

   
20 листопада 2017 року у Професійному училищі технологій та дизайну міста Києва відбулася лекція 

для учнів на тему «Правові засади укладення шлюбу», організована Першим київським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

   
5 грудня 2017 року співробітник Першого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги начальник відділу правової інформації та консультацій Павло Попович 

провів інформаційно-просвітницький тренінг «Правоохоронні органи України» для учнів вищого 

професійного училища будівництва і дизайну міста Києва. 

   
 

 

Захід 1.1.7 

27 жовтня 2017 року в приміщенні Академії Адвокатури відбувся круглий стіл на тему:  «Як органи 

місцевого самоврядування та держава можуть відповісти на правові потреби громади?», 

організований київськими місцевими та регіональним центрами за сприяння Проекту «Доступна та 

якісна  правова допомога в Україні». 

У заході взяли участь  представники Координаційного центру з надання правової допомоги, 

Регіонального та місцевих центрів м. Києва з надання безоплатної  вторинної  правової допомоги, 

Регіонального центру Чернігівської області з надання безоплатної  вторинної  правової допомоги, та 
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місцевих центрів Київської та Чернігівської областей, а також представники партнерських  

громадських організацій, які співпрацюють з системою БПД.  

   

 

Захід 1.2.3 

20 жовтня 2017 року відбулась робоча зустріч керівництва Центру з групою медіаторів – Могуровою 

О., Катаєвою У., Литвінчовою К., Кравченко М., які пройшли навчання за міжнародною 

програмою «Школа «Інженери Порозуміння», що реалізується в рамках проекту «Культура діалогу і 

конструктивної взаємодії в Україні» (https://peaceengineers.com/) і наразі працюють у рамках 

вказаного проекту. 

   
31 жовтня 2017 року у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

відбулася зустріч з представниками ГО «Центр медіації «Простір порозуміння»  Ольгою 

Хмарук та Ольгою Шевчук. 

 
1 грудня 2017 року в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги 

директор центру Оксана Василяка та директори київських місцевих центрів з надання БВПД 

обговорили можливості співпраці з директором Громадської правозахисної організації «Права 

людини» Віталієм Дроботуном. 

 

  
 

1 грудня 2017 року в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги 

директор центру Оксана Василяка та директори київських місцевих центрів з надання БВПД 

підписали меморандум про співпрацю з Громадською організацією «Центр медіації «Простір 

порозуміння». 

https://peaceengineers.com/
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Захід 1.4.1 

Деснянський РЦЗ  

04.10.2017 – 5 осіб, 

18.10.2017 – 4 осіб, 

01.11.2017 – 6 осіб, 

15.11.2017 – 0 осіб, 

06.12.2017 – 3 осіб. 

Дніпровський РЦЗ  

17.10.2017 – 2 осіб, 

14.11.2017 – 3 осіб. 

Захід 1.4.2 

ЦНАП, Деснянська РДА 

12.10.2017 – 6 осіб, 

26.10.2017 – 4 осіб, 

16.11.2017 – 5 осіб, 

30.11.2017 – 5 осіб, 

14.12.2017 – 6 осіб, 

28.12.2017 – 2 осіб. 

Захід 1.4.3 

На базі волонтерського  пункту Київ-вокзал-Південний, (дата) надано консультацію (к-ть) особам 

03.10.2017 – 2 осіб, 

17.10.2017 – 7 осіб, 

07.11.2017 – 1 осіб, 

21.11.2017 – 0 осіб, 

05.12.2017 – 3 осіб. 

 

Захід 1.4.4 

Київський пансіонат ветеранів праці 

24.11.2017 - 5 особи. 

Центр соціалізації підлітків 15+ (просп. Маяковського, 28-в) 

28.12.2017 – 15 осіб. 

4 грудня 2017 року в колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулося урочисте 
відкриття Всеукраїнського тижня права 2017 та виставки-форму «Правники – суспільству». 
Спеціалісти Першого київського місцевого центру з надання безоплантої правової допомоги 
надавали консультації та інформували і про загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я 
МАЮ ПРАВО!".  
12 грудня 2017 року до Дня благодійності в Україні, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні 
«ОХМАТДИТ», відбулась благодійна акція з донорства крові. Участь у цьому заході взяли, Заступник 
Міністра юстиції України Гія Гіцадзе, начальник Головного територіального управління юстиції у місті 

http://pravo.minjust.gov.ua/
http://pravo.minjust.gov.ua/
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Києві Станіслав Куценко, Головний лікар НДСЛ "ОХМАДИТ" Ірина Садов'як, директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Оксана Василяка та 
керівники Київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 
 
 
 
 
 
 
17 жовтня 2017 року у  Вищому професійному училищі №25  міста Києва (вул. Старосільська, 2) 

відбулася лекція для учнів на тему «Працевлаштування молоді в Україні».  

  
7 листопада  2017 року у  Київському вищому професійному училищі будівництва та дизайну  (вул. 

Шепелєва, 3) відбулася лекція для учнів на тему «Безвізовий режим для українців в країни  ЄС». 

 

   
20 листопада 2017 року у Професійному училищі технологій та дизайну міста Києва відбулася лекція 

для учнів на тему «Правові засади укладення шлюбу», організована Першим київським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

   
5 грудня 2017 року співробітник Першого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги начальник відділу правової інформації та консультацій Павло Попович 

провів інформаційно-просвітницький тренінг «Правоохоронні органи України» для учнів вищого 

професійного училища будівництва і дизайну міста Києва. 

   
 

28 грудня  2017 року фахівці Першого київського міського центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги провели лекцію для дітей та підлітків на тему «Правоохоронні органи»  
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 Захід 1.4.5 

Кримська діаспора 

05.10.2017 – 4 осіб, 

02.11.2017 – 6 осіб, 

16.11.2017 – 4 осіб, 

07.12.2017 – 8 осіб. 

Захід 1.4.6 

Здійснено виїзд до клієнтів з обмеженими фізичними можливостями, для прийняття звернення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

02.10.2017 – 1 особа, 

09.11.2017 – 1 особа, 

27.11.2017 – 1 особа, 

29.11.2017 – 1 особа, 

29.11.2017 – 1 особа, 

20.12.2017 – 1 особа, 

Захід 1.5.7 

17 листопада 2017 року у Першому київському місцевому центрі з надання вторинної правової 

допомоги відбувся семінар для працівників місцевих центрів та адвокатів на тему «Новели у 

законодавстві про виконавче провадження», організований спільно з адвокатами Щегельським 

Максимом та Турієм Андрієм. 

   

21 грудня 2017 року представники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та київських місцевих центрів взяли участь у тренінгу «Особливі потреби та права осіб з 

психічними та інтелектуальними порушеннями в системі правосуддя», який організувала громадська 

організація  “Правозахисна організація “Права людини” в рамках проекту «Сприяння ефективному 

використанню права на доступ до правосуддя осіб з порушеннями психічного здоров’я та 

обмеженими інтелектуальними можливостями». 
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[1.2.]Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 

Захід 2.1.1 

17 листопада 2017 року у Першому київському місцевому центрі з надання вторинної правової 

допомоги відбувся семінар для працівників місцевих центрів та адвокатів на тему «Новели у 

законодавстві про виконавче провадження», організований спільно з адвокатами Щегельським 

Максимом та Турієм Андрієм. 

Захід 2.1.2 

30 листопада 2017 року співробітники Регіонального центру та київських місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги відвідали тренінг з психології «Практика стресостійкості».  
 

   
  

 

 

[1.3.]Децентралізація системи БПД. 

Захід 3.3 

27 грудня  2017 року засідання Конкурсної комісії з відбору адвокатів які залучаються до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Розгляд поданих адвокатами документів для допущення 

до першого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання правової допомоги.  

 
 
 

[1.4.]Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів громадського 

захисту у кримінальних провадженнях. 
 
 

[1.5.]Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 
 

 

 

Захід 4.3.2 
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01 листопада 2017 року   Стаття в щомісячній київський молодіжній соціально-правовій газеті 

«ФЕМІДА-МКД» на тему: «Правова допомога громадянам»  

 
 

 
Додаткові заходи проведені у Першому місцевому центрі. 

 
10 жовтня 2017  року відбувся спільний прийом громадян за участі  заступника Міністра юстиції 
України  Гії Гецадзе, начальника Головного територіального управління юстиції у місті 
Києві  Станіслава Куценка, начальника Управління державної реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у м. Києві Віталія Сигидина, директора Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Оксани Василяки та директора Першого 
київського місцевого центру Лесі Бурчак. 

   
 
 

08 листопада 2017 року  відбувся спільний прийом громадян за участі Державного нотаріуса першої 

київської державної нотаріальної контори Недоступ Лілії Леонідівни (прийнято 1 особу).  

 

25 жовтня 2017 року в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

місті Києві відбувся тренінг на тему «Трудові спори» для працівників Регіонального та київських 

місцевих центрів. 

   

http://kyiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-centr/novini/vidbulas-robocha-zustrich-shchodo-obhovorennia-osnovnykh-problem-hromady-darnytskoho-raionu-mista-kyieva-4
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27 жовтня 2017 року в приміщенні Академії Адвокатури відбувся круглий стіл на тему:  «Як органи 

місцевого самоврядування та держава можуть відповісти на правові потреби громади?», 

організований київськими місцевими та регіональним центрами за сприяння Проекту «Доступна та 

якісна  правова допомога в Україні». 

У заході взяли участь  представники Координаційного центру з надання правової допомоги, 

Регіонального та місцевих центрів м. Києва з надання безоплатної  вторинної  правової допомоги, 

Регіонального центру Чернігівської області з надання безоплатної  вторинної  правової допомоги, та 

місцевих центрів Київської та Чернігівської областей, а також представники партнерських  

громадських організацій, які співпрацюють з системою БПД.  

   

08 листопада 2017 року в готелі «Братіслава» за адресою: м. Київ, вул. А. Малишка,1 відбувся 

«Форум соціально-економічного розвитку Київщини», організований Громадською організацією 

«Кримська Діаспора», яка реалізовує проект «IDPhub- простір громадської освіти» в рамках Програми 

сприяння громадській активності «Долучайся». У Форумі взяли участь  директор та працівники 

Першого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

представники громадських організацій та міжнародних фондів фінансової підтримки, представники 

органів державної влади та місцевого самоврядування,  громадські активісти, фахівці в галузі освіти.  

   
 

8 листопада 2017 року в приміщенні Українського національного інформаційного агентства 
«Укрінформ» представники ГПО «Права людини» провели круглий стіл «Доступ до правосуддя осіб з 
порушенням психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями в Україні». У 
цьому заході від Першого київського місцевого центру взяв участь начальник відділу правової 
інформації та консультацій з надання БВПД Павло Попович. 

 

15 листопада 2017 року в місті Києві відбувся круглий стіл «Роль молоді в становленні та розвитку 
правозахисного руху в Україні», який був спрямований на поширення інформації про кращі практики 
надання правничої допомоги та досвіду реалізації правопросвітницьких проектів. 
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 12 грудня 2017 року до Дня благодійності в Україні, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні 
«ОХМАТДИТ», відбулась благодійна акція з донорства крові. Участь у цьому заході взяли, Заступник 
Міністра юстиції України Гія Гіцадзе, начальник Головного територіального управління юстиції у місті 
Києві Станіслав Куценко, Головний лікар НДСЛ "ОХМАДИТ" Ірина Садов'як, директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Оксана Василяка та 
керівники Київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

                                                                         

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.010.2017 по 29.12.2017 року першим київським місцевим центром з надання 

БВПД, було зареєстровано 876 звернень клієнтів, 687 особам було надано правову консультацію,  

189 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів БПД 

1 
Відділ правової інформації 
та консультацій (4 квартал) 

876 687 189 0 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 193 рішень про 

надання БВПД та надано 214 доручень адвокатам та 13 штатним працівниками (представництво 

клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 0 письмовому зверненню було надано 

відмову у наданні БВПД, а 0 клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

В звітному періоді клієнти місцевих центрів частіше зверталися з наступних питань: іншого 

цивільного права 199 (22,7%), з інших питань 134 (15,3%), соціального забезпечення 123 (14,0%),  

житлового 122 (13,9%), сімейного 95 (10,8%), спадкового 62 (7,1%), договірного 39 (4,5%), земельного 

33 (3,8%), трудового 27 (3,1%), адміністративного 17 (1,9%), з питань виконання судових рішень 14 

(1,6%), медичного 8 (0,9%), та з неправових питань 3 (0,3.%) від загальної кількості. 
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Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу звернень клієнтів за звітний період за категорією 
питань. 
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Кругова діаграма по розподілу клієнтів за ІV квартал 2017 року 
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися до центру з заявою про надання БВПД, 
за статтю 

 

 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, що звернулися до центру з заявою про надання БВПД, 
за віком 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за другий квартал найбільше позитивних рішень 
було прийнято помалозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 90 (48%), інвалідам 48 (26%), внутрішньо-переміщені особи 24 (13%), 
ветеранам війни 23 (12%), біженців 3 (2%). 
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Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІV квартал було: 

• здійснено 7 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 8 дистанційних пунктів (23 
виїзди) доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 
виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 111 осіб, в тому 
числі 7 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 104 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу _____ органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

• проведено 11 правопросвітницьких заходів. 

• розміщено у ЗМІ 1  інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

• надано 15 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайдерів 

БПД, яким 
надано 

методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 Перший МЦ: 7/7 8/104 ---- 10 15 1 

 
 
 


