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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад. 

 

Проведено виїзні консультацій на базі Дарницького районного відділу 

реєстрації актів цивільного стану (17, 24, 31 січня,7, 14, 21 лютого, 7 березня) 

надано консультації та роз’яснення 14 клієнтам, роздано 350 інформаційних 

матеріалів. 

Проведено виїзні консультації на базі ЦНАП Дарницького району (11. 18, 

25 січня, 1, 8, 15, 22 лютого, 1, 22 березня ) надано 20 консультацій та роздано 500 

буклетів. 

Забезпечено роботу дистанційного пункту для учасників АТО на базі 

волонтерського пункту «Вокзал-Київ-волонтерський пункт», розміщеному на 

Південному залізничному вокзалі (11, 18, 25 січня, 1лютого, 22 березня), кількість 

консультацій - 27, кількість розданих посібників, пам’яток, буклетів - 350. 

09 лютого працівником центру разом зі спеціалістами Дарницького 

районного центру зайнятості проведено семінар «Техніка пошуку роботи. 

Підготовка резюме», надано роз’яснення, консультації 23 відвідувачам. 

Надано доступ до сервісів Міністерства юстиції, допомога у пошуку 

інформації 10 відвідувачам центру. 

13 лютого зроблено виїзд до інваліда 1 групи для прийняття звернення про 

надання БВПД. 

17 лютого взято участь у Третьому Форумі мешканців Дарницького району 

«Майбутне Дарниці» стосовно критичних проблем Дарницького району, а саме: 

знищення радіоринку Ревуцького 40, подолання екологічної катастрофи( завод 

Фанпліт, золошлаковідвал Дарницької ТЕЦ), що проводився в приміщенні 

Дарницької райдержадміністрації. 

17 березня разом з Четвертим київським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги було проведено семінар на тему: 

«Правові механізми захисту професійних прав медичних працівників» на базі 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика за 

участі слухачів, інтернів академії, науково-педагогічних працівників, 

представників факультету підвищення кваліфікації викладачів, студентського 

самоврядування академії, юриста громадської організації «Трудові ініціативи». 
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31 березня співробітниками центру проведено семінар «Практичні питання 

та типові помилки при здачі звітності за виконаними дорученнями», на якому 

розглядалися питання новел у законодавстві відповідної сфери, оформлення звіту, 

акту, помилки при здачі звітності. 

 
 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД  

 

Розроблено 2 інформаційних буклети «Статус неприбутковості ГО» та 

«Припинення діяльності ГО» та розіслано до київських центрів. 

На довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» розміщено 2 статті за темами «Статус неприбутковості ГО» та 

«Порядок оскарження у сфері державної реєстрації юридичних осіб», оновлено 

інформацію у раніше розміщеній статті. 

14 лютого проведено семінар «Спадкове право. Строки та порядок вступу» 

за участі адвоката Рейзіна М.В. 
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15 лютого проведено семінар «Режим особистої приватної власності 

дружини/чоловіка на майно, придбане у шлюбі» за участі адвоката Путраймса І.І. 

 

 
 

17 березня проведено семінар на тему: «Захист прав інтелектуальної 

власності на торгівельну марку», лектором якого виступив адвокат Нерсесян А.С. 
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У рамках пілотного проекту прийнято документи від 10 громадських 

організацій, надано консультацію – 16 відвідувачам та проведено анкетування для 

10 громадських організацій, результати розміщено у гугл-формі. 

17 лютого проведено семінар на тему «Громадські організації: специфіка 

реєстрації» для спеціалістів київських місцевих центрів, надіслано центрам 

актуальну оновлену інформацію по реєстрації ГО. 

 
 

[1.3.] Децентралізація системи БПД 
 

Розроблено анкету для інтерв’ювання клієнтів щодо рівня та стану надання 

БПД, розіслано на київські місцеві центри. Щоденно проводиться інтерв’ювання 

та аналіз заповнених анкет, проведено опитування 66 клієнтів. 

03 лютого працівниками центру взято участь у семінарі «Порядок 

прийняття громадян та взаємодія між відділами центру», на якому спеціалістом 

центру зроблено доповідь. 

03 лютого спеціалісти центру взяли участь у семінарі «Пенсійне 

забезпечення внутрішньо переміщених осіб», організованому за участю партнерів 

ГО «Крим СОС» та ГО «Альменда». 

23 лютого представниками центру взято участь у семінарі «Проблемні 

питання функціонування ОСББ», а 24 лютого у семінарі «Особливості захисту 

потерпілих». 

28 лютого взято участь у семінарі для адвокатів щодо актуальних змін до 

Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу та Методики обчислення розміру 

винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який 

був проведений директором Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в м. Києві Василякою О.М. 

02 березня представник центру відвідав семінар судді Окружного 

адміністративного суду міста Києва Саніна Б.В. на тему: «Належно оформлений 

адміністративний позов - перший крок до судового захисту», 10 березня семінар 

судді Окружного адміністративного суду міста Києва Клочкової Н.В. на тему: 

«Особливості ведення адміністративних справ в контексті застосування 

адміністративного примусу», що пройшли в Академії адвокатури України 



6 
 

16 березня представники центру взяли участь у презентації звіту «Про 

діяльність громадської організації  «Юридична Сотня» за 2016 рік» та обговорили 

подальшу співпрацю. 

 

 [1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів  
ex officio до моделі офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

 

14 лютого представником центру здійснено виїзд на судове засідання в 

Оболонський районний суд м. Києва. 

01 березня спеціаліст центру відвідав відкрите судове засідання в якості 

«вільного слухача», де представником однієї зі сторін виступав адвокат Ляшенко 

І.І. в Дарницькому районному суді міста Києва 

 

 [1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій 

Для впровадження можливості отримання різноманітної статистичної 

інформації у системі КІАС, направлено пропозиції по оновленню критеріїв 

пошуку. 

З метою поширення інформації для громадян про систему БПД, розміщено 

банер на головній сторінці сайту Дарницької районної у м. Києві державної 

адміністрації, в електронній версії видання «У озера». 

1 січня директор центру взяв участь у програмі на Українському радіо 

щодо змін у законодавстві з питань безоплатної правової допомоги, а 24 березня 

працівник центру виступив на Громадському радіо та розповів про метод 

вирішення конфлікту — медіацію. 

 
 

6 лютого розміщено банер на головній сторінці офіційного сайту 

Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації щодо системи 

безоплатної правової допомоги. 
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10 лютого інформаційний матеріал розміщено на сайті електронної версії 

газети «У озера», у рубриках «Новини» та «Юридичні питання». 

10 березня та 23 березня розміщено інформаційні матеріали про систему 

БПД у друкованих виданнях: газеті «У озера» (92 тис. примірників) та газеті 

«Дарницькі вісті (35 тис. примірників). 

                           

 

Також за звітний період місцевим центром: 

 опрацьовано 685 актів надання БВПД, що були подані адвокатами, з них: 

673 за дорученнями, виданими регіональними центрами та 12  за 

дорученнями, виданими центром; 

 надано 7 письмових відповідей 

 надано допомогу 4 клієнтам у складанні заяв, листів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 січня  по 31 березня  2017 року Третім київським місцевим центром з надання 

БВПД було зареєстровано 475 звернень клієнтів, 454 особам було надано правову 

консультацію, 21 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 21 рішення про 

надання БВПД, надано 24 доручення адвокатам та 3 накази працівникам відділу 

представництва. По  письмовим зверненням відмов у наданні БВПД не було. 

 

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 

475 454 21 2 

 

У звітному періоді клієнти зверталися з питань:  

 
Категорія питання Кількість звернень Доля у загальній 

кількості (%) 

житлове 82 17 

інше 59 13 

інше цивільне 57 12 

сімейне 50 11 

соціальне забезпечення 49 11 

спадкове 45 9 

договірне 30 6 

не правове питання 29 6 

трудове 24 5 

земельне 15 3 

виконання судових рішень 14 3 

адміністративне 11 2 

медичне 10 2 

ВСЬОГО 475  
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За звітний період центром було опрацьовано 21 звернення клієнтів, що 

звернулися по безоплатну вторинну правову допомогу.  

Звернень від інвалідів, які отримують пенсію, допомогу, що нижча двох 

прожиткових мінімумів - 1 (5%), осіб, середньомісячний сукупний дохід їхньої 

сім’ї нижчий суми двох прожиткових мінімумів - 9 (43%), внутрішньо переміщені 

особи – 4 (19%), особи на яких поширюється дія Закону України «Про біженців 

та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» - 1 (5%), ветерани 

війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантій їх соціального захисту» - 6 (28%) 

Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інваліди  

5 % 

Малозабезпече

ні 

43 % 

Ветерани війни 

28% 

Внутрішньо 

переміщені 

особи 

19% 
 

Звернулись за 

наданням 

статусу біженця 

5% 

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

отримання БВПД 
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Діаграма 2 щодо розподілу нових клієнтів за статтю 

 

 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу нових клієнтів за віком 

 

 

 
 
 
 
 
 

47 % 

53 % 

Розподіл клієнтів центру за статтю 

Чоловіки 

Жінки 

від 18 до 35 років 
(18 %) 

від 35 до 60 років 
(47%) 

понад 60 років 
(34 %) 

До 18 років 
(1%) 

Розподіл клієнтів центру за віком 
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Діаграма 4  щодо розподілу клієнтів за категорією питань 
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