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 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

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.  
З метою переорієнтації системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад, Третім київським місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено ряд заходів, 

зокрема: 

03 липня 2017 року в м. Києві відбувся круглий стіл «Два роки 

діяльності Київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги». У заході взяв участь Директор Третього київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ю.Рудих, розповів про налагодження ефективних механізмів співпраці між 

центрами та громадськими організаціями, а також адвокатами, які надають 

правову допомогу Pro Bono. «Саме завдяки такій співпраці з початку відкриття 

центрів були здійснені перші кроки в подоланні правового нігілізму шляхом 

проведення правопросвітницьких заходів та забезпечення діяльності 

консультаційних пунктів. Одним із напрямків, до яких першим долучився 

Третій київський центр, стала робота з учасниками бойових дій, та іншими 



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

гарантії їх соціального захисту». Також розповів про результати постійного 

консультаційного пункту для учасників АТО та демобілізованих, та надання 

консультацій за допомогою скриньки, де кожен бажаючий може залишити своє 

питання, та, відповідно, отримати відповідь в найкоротший строк. 

  

08 липня 2017 року працівники Третього київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, спільно з співробітниками 

відділів представництва та правової інформації та консультацій інших 

Київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової, взяли 

участь у тренінгу для працівників Бюро правової допомоги на тему «Посилення 

захисту прав людини  внутрішньо переміщених осіб України». Тренінг 

організований Координаційним центром з надання правової допомоги спільно з 

Проектом Ради Європи «Посилення захисту прав людини ВПО в Україні». 

13 липня 2017 року, зроблено виїзд до інваліда війни 1 групи для 

прийняття звернення про надання БВПД. 

 
 

 

23 серпня 2017 

року, взяли участь 

у флешмобі 

присвяченому Дню 

Державного 

прапора! 



 
 

 

 

 

 

 

 

23 серпня 2017 року, під час святково-розважальної програми в парку 

«Позняки» присвячений Дню Незалежності України, директор Третього 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Ю.Рудих та начальник відділу представництва В.Шкурко провели 

вуличне інформування населення. 

30 серпня 2017 року, директор Ю.Рудих, начальник відділу 

представництва В.Шкурко взяли участь у круглому столі: Три роки діяльності 

Всеукраїнської правозахисної організації «Юридична Сотня» 

02 вересня 2017 року під час «Осіннього ярмарку народного мистецтва» 

працівники Центру, взяли участь в інформаційному заході на території 

Національного музею народної архітектури та побуду України. 

08 вересня 2017 року директор Ю.Рудих, начальник відділу 

представництва В. Шкурко, головний спеціаліст відділу правової інформації та 

консультацій Є. Москалюк на базі ж/д вокзалу Дарниця провели інформаційний 

захід для населення, на тему: «Отримання у власність земельної ділянки, 

реєстрація прав власності на землю, протидія рейдерському захопленню 

земельних ділянок». 

13 вересня 2017 року, представники Третього київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели зустріч з 

ініціативною групою, яка виступає проти спорудження багатоповерхового 

будинку, за адресою: м.Київ, вулиця Сормовська,3. 

14 вересня 2017 року, проведена зустріч з населенням з приводу 

рейдерського захоплення спортивного комплексу «ВОСХОД» на 

вул. Бориспільська,8. 

18 серпня 2017 року, в приміщенні 

Третього київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, відбулася зустріч 

в.о. директора Координаційного центру 

з надання правової допомоги Олексія 

Бонюка з адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову 

допомогу, директором Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у місті 

Києві Оксаною Василякою, директором 

Третього київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Юрієм Рудих. 



21 вересня 2017 року, на базі Дніпровської районної у м. Києві 

державної адміністрації начальник відділу правової інформації та консультацій 

Н.Власенко, прийняла участь у семінарі на тему: «Пенсійне забезпечення». 

24 вересня 2017 року, головний спеціаліст відділу правової інформації та 

консультацій Є. Москалюк, взяв участь в інформаційному заході людям з 

вадами слуху на соціальній акції з нагоди Міжнародного дня глухих «Почути 

кожного!» 

25 вересня 2017 року, провели лекцію у школі Дарницького району на 

тему: «Права та обов’язки дитини» 

26 вересня 2017 року, директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Оксана Василяка та 

директор Третього київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Юрій Рудих, взяли участь у міжрегіональній 

нараді з керівництвом окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», щодо 

взаємодії з питань надання правової допомоги затриманим особам. 

28 вересня 2017 року, директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві Оксана Василяка, 

спільно з директором Третього київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Рудих та керівниками інших 

Київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, прийняли участь у круглому столі на тему: «Відчуження нерухомого 

майна у недієздатних осіб – національне законодавство і стаття 12 Конвенції 

про права осіб з інвалідністю». Круглий стіл проводився у партнерстві зі 

Всеукраїнською громадською організацією «Коаліція захисту прав осіб з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», Міністерства соціальної 

політики України, Фондом соціального захисту інвалідів та Благодійного 

товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних 

порушень «Джерела». 

28 вересня 2017 року, начальник відділу правової інформації та 

консультацій Третього київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Н.Власенко взяла участь у тренінгу з 

кримінально-процесуальних питань для надавачів безоплатної первинної 

правової допомоги в місті Києві, організованого в рамках проекту "Подальша 

підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні" Радою Європи. 

Проведено виїзні консультацій на базі Дарницького районного відділу 

реєстрації актів цивільного стану (6) надано консультації та роз’яснень 2 

клієнтам, роздано 300 інформаційних матеріалів. 

Проведено виїзні консультації на базі ЦНАП Дарницького району (6) 

надано 5 консультації та роздано 200 буклетів. 

Забезпечено роботу дистанційного пункту для учасників АТО на базі 

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



Південному залізничному вокзалі (6), кількість консультацій - 5 , кількість 

розданих посібників та пам’яток - 150. 

Проведено виїзні консультації в Дарницькому центрі зайнятості (6) 

кількість консультацій - 4 , кількість розданих посібників та пам’яток – 400. 

Надано доступ до сервісів Міністерства юстиції, допомога у пошуку 

інформації 4 відвідувачам центру. 

 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД.  

14 липня 2017 року, головний спеціаліст відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами, прийняла 

участь у тренінгу на тему: «Надання першої медичної допомоги» 

З 16 по 17 серпня 2017 року, начальник відділу представництва  

Третього київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги В.Шкурко, на запрошення ГО «Всеукраїнська правозахисна 

організація «Юридична Сотня», взяла участь у дводенному тренінгу, щодо 

роботи з особами, які пережили психотравмуючі події.  

29 серпня 2017 року, для працівників Центру, начальником відділу 

представництва була проведена лекція на тему: «Підвищення професійного 

рівня в роботі з відвідувачами» 

Розроблено 2 інформаційних буклети та розіслано до київських центрів: 

– «Відкриття виконавчого провадження» 

– «Оскарження дій органів досудового розслідування» 

Опубліковано статтю в WikiLegalAid: «Відкриття виконавчого 

провадження». 

У рамках пілотного проекту прийнято документи від 1 громадської 

організації. 

В період з 11 вересня по 29 вересня 2017 року, на базі Третього 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, проходили практику студенти 4 курсу (спеціальність 

«Правознавство») Академії адвокатури України. 

 

[1.3] Децентралізація системи БПД. 
08 вересня 2017 року на базі цифрового видавництва MCFR, лектором 

якого був - Федоренко Микола, начальник відділу представництва Владислав 

Шкурко успішно пройшов онлайн-навчання на тему: «Електробезпека на 

виробництві». 
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[1.4] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 

офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях. 

18 вересня 2017 року, головний спеціаліст відділу правової інформації 

та консультацій Євген Москалюк, відвідав судове засіданнч, за участю адвоката 

Ігоря Ляшенка., з яким укладено контракт з Третім київським місцевим 

центром з надання БВПД, де також були залучені в якості вільних слухачів 

студенти-практиканти з Академії адвокатури України. 

 

 [1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій. 

Проведено навчання двох нових співробітників роботі з КІАС 

 

 У Розділі ІІ «Результативні показники діяльності» інформаційної 

довідки зазначені кількісні показники діяльності місцевого центру, додані 

діаграми та таблиці, які висвітлюють інформацію про клієнтів, що зверталися 

до центру у звітному періоді.  
 

 

Таким чином, місцевим центром за звітний період було: 

 здійснено 24 виїзди мобільних пунктів та дистанційних пунктів 

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 16 осіб;  

 опрацьовано 400 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено 7 правопросвітницьких заходів. 

 надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту 4 клієнтам 

 надано письмових відповідей 9 

 надано допомогу клієнтам у складанні заяв, листів, позовних заяв 32  

 

За період з 01 липня по 30 вересня 2017 року місцевим центром з 

надання БВПД було зареєстровано 517 звернення клієнтів, 459 особам було 

надано правову консультацію, 68 із них написали письмову заяву про надання 

БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 61 рішення про надання БВПД та надано 58 доручень адвокатам. По 

письмовим зверненням відмов у наданні БВПД - 2. 
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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 

517 459 68 1 

 

 

 

У звітному періоді клієнти зверталися з питань:  

  

Категорія питання Кількість 

звернень 

 

Доля у загальній 

кількості (%) 

житлове 96 18,6 

інше цивільне 64 12,4 

сімейне 67 13 

інше 69 13,3 

спадкове 17 3,3 

соціальне забезпечення 36 7 

договірне 26 5 

виконання судових 

рішень 

17 3,3 

адміністративне 82 15,9 

не правове питання 5 1 

трудове 17 3,3 

земельне 19 3,7 

медичне 2 0,4 

ВСЬОГО 517 100% 

 

 

 

 

 



Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за категорією питань 

 

 
 

За звітний період центром було опрацьовано 61 звернення клієнтів, що 

звернулися по безоплатну вторинну правову допомогу.  

Звернень від: інвалідів – 14 (22.9%), учасників бойових дій – 4 (6.6%), 

внутрішньо переміщених осіб – 4 (6.6%), осіб, у яких середньомісячний 

сукупний дохід нижчий двох прожиткових мінімумів – 39 (63.9%) 

 

Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 
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3.3 % 

договірне 
5 % 
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0.4 % 

трудове 
3.3 % не правове питання 

1 % 

Розподіл клієнтів за категорією питань 

Інваліди  

0.4 % 

Інші 

94.2 % 

ВПО 
3.3 % 

АТО 
2.1 % 

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

отримання БВПД 



Діаграма 2 щодо розподілу нових клієнтів за статтю 

 

 
 

 

Діаграма 3 щодо розподілу нових клієнтів за віком 
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47 % 

53 % 

Розподіл клієнтів центру за статтю 

Чоловіки 

Жінки 

від 18 до 25 років 
(5 %) 

від 25 до 50 років 
(31.1 %) 

понад 50 років 
(63,9 %) 

Розподіл клієнтів центру за віком 


