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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги.

1  липня  2016  року,  у  першу  річницю  роботи  місцевих  центрів  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги Четвертий місцевий центр підвів підсумки  на
круглому  столі  «Київські  місцеві  центри  з  надання  безоплатної  вторинної  правової
допомоги: результати роботи та перспективи розвитку».

Основною темою круглого столу стали актуальні питання роботи місцевих центрів з
надання БВДП, нові виклики та зони зросту, що ми побачили за рік роботи, створення
відділів  при  місцевих  центрах,  що
надаватимуть  первинну  правову
допомогу  –  консультуватимуть  всіх
громадян,  хто  цього  потребує.  Також
зупинилися  і  на  партнерах,  з  якими
співпрацювали протягом року.  Зокрема
обговорювали  роль  партнерства  з
юридичними  клініками  у  системі
безоплатної правової допомоги. 

Крім  фахівців  київських  місцевих
центрів, Регіонального центру з надання
безоплатної  вторинної  правової
допомоги в м. Києві та Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової  допомоги,  у  круглому  столі  взяли  участь  наші  партнери:  представники
громадських організацій «Альменда», «Ла Страда – Україна», «Коло Турботи», «Центру
правової  допомоги киянам,  які  опинилися  в  складних життєвих  обставинах»,  Академії
адвокатури  України,  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України, Центральної районної бібліотеки імені Ф. Достоєвського.

14 липня, 16 серпня, 8 вересня 2016 року були організовані виїзні консультування
громадян в Центральній районній бібліотеці Солом’янського району міста Києва імені

Ф.М.  Достоєвського.  Під  час  прийому  було
надано  консультацію  та  роз’яснення
національного законодавства 10 громадянам.

21 та 28 липня, 11 та 25 серпня 2016 року в
офісі  громадської  організації  «Ла  Страда  –
Україна»  фахівцями  Центру  було  здійснено
дистанційне  консультування  громадян  на
Національній  гарячій  лінії  з  попередження
домашнього  насильства.  Було  надано
консультацію  та  роз’яснення  національного

законодавства 25 громадянам.
20 липня 2016 року організовано виїзне консультування громадян в приймальні ГО

«Коло  турботи».  Під  час  прийому  було  надано  консультацію  та  роз’яснення
національного законодавства 2 громадянам.
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22 липня 2016 року фахівці Четвертого київського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли
участь  у  VII  Форумі  молодих  юристів  України,  який  був
організований Координаційною радою молодих юристів України
при Міністерстві юстиції України. На заході були присутні перший
Президент  України  Леонід  Кравчук,  заступник  міністра  юстиції
України  Ганна  Онищенко,  а  також  інші  представники  органів
державної влади та місцевого самоврядування, адвокати та фахівці
у  галузі  права.  На  форумі  обговорювалися  актуальні  проблеми
безпеки бізнесу,  робота юриста в  епоху реформ та сучасні  реалії
юридичного маркетингу.

18  серпня 2016  року фахівці  Четвертого  київського
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової  допомоги  та  представники  Проекту  USAID
«Громадяни  в  дії»  Українського  незалежного  центру
політичних  досліджень провели робочу  зустріч.  Зустріч
відбулася в рамках запровадження пілотного проекту по
наданню  місцевим  центрам  з  надання  безоплатної
вторинної  правової  допомоги   функції  прийому
документів для реєстрації громадських формувань. 

23 серпня 2016 року у День прапора працівники Четвертого київського місцевого
центру вперше роздавали буклет «Україна: 25 років
на  зустріч  до  верховенства  права.  Законодавчі
основи конституційних прав, соціальних гарантій та
інституцій  європейської  держави»  відвідувачам
Солом’янського  парку  разом  зі  стрічками  у
кольорах прапора України. 

24  серпня  2016  року до  Дня  Незалежності
Четвертий  київський  місцевий  центр  проводив
вуличне інформування та консультування громадян у

парку  «Позняки»  м.  Києва.   До  пункту
звернулися  23  особи.  Їхні  питання  стосувалися
насамперед  самого  поняття  первинної  та
вторинної  правової  допомоги,  а  також  графіку
роботи  київських  місцевих  центрів.  Також
спеціалістами  центру  було  надано  роз’яснення
учаснику АТО щодо зняття судимості та особі, що
бажає звернутися до суду щодо умов отримання
послуг адвоката.

5  вересня  2016
року фахівці Четвертого місцевого центру  відвідали Київський
міський  центр  крові,  який  знаходиться  по  вул.  Максима
Берлинського, 12. Донорам крові роз’яснили їхні права, пільги
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та  гарантії,  а  також  надали  правові  консультації  щодо  лікарської  таємниці,  основ
законодавства  України  про  охорону  здоров’я.  Після  цього  відбулася  робоча  зустріч  з
головним лікарем Заневською Людмилою Йосипівною, на якій було узгоджено роботу
виїзного пункту консультування Четвертого місцевого центру на базі Центру крові. 

13 вересня 2016 року фахівці  Четвертого київського місцевого центру здійснили
виїзний  прийом  громадян  на  Центральному
залізничному вокзалі міста Києва. Під час прийому було
надано  консультацію  та  роз’яснення  національного
законодавства 2 громадянам.
27  вересня  2016  року Четвертим  київським  місцевим
центром  укладено  меморандум  про  співпрацю  з

громадською  організацією  «КримSOS»,  яка  надає  юридичну  допомогу  вимушеним
переселенцям з тимчасово окупованих територій України. Сторони домовились об’єднати
зусилля для того, щоб внутрішні переселенці отримували юридичні
консультації, які потребують, та супровід у судах всіх рівнів.

28  вересня 2016 року в сквері  біля Солом’янської в м. Києві
районної  державної  адміністрації  було  презентовано  буклет  «Ти
маєш право знати! Порадник у написанні запиту на інформацію».
Під  час  заходу  фахівці  Центру  роз’яснювали  громадянам  що  таке
публічна  інформація,  як  можна  подати  запит,  що  він  повинен
обов’язково  містити,  який  строк  їх  розгляду,  яка  плата  та
відповідальність  за  порушення  законодавства  про  доступ  до
публічної інформації.

[1.2.] Інтеграція  первинної  та  вторинної  правової  допомоги  в  розрізі
територіальних громад

  Протягом  вересня  2016  року  5  студентів  ТОВ  «Академія  адвокатури  України»
проходили навчальну юридичну практику. Студенти допомагали у здійсненню прийому
осіб, які зверталися до місцевого центру для отримання безоплатної первинної правової

допомоги  та  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,
роз’яснювали  положення  законодавства  у  сфері  безоплатної
правової  допомоги  та  порядок  отримання  такої  допомоги,
надавала  правову  інформацію,  консультації  і  роз’яснення  з
правових  питань,  зокрема  роз’яснювали  порядок  звернення  до
відповідних міжнародних судових установ чи
відповідних  міжнародних

організацій, членом або учасником яких є Україна.
[1.3.] Розвиток  інституційної  спроможності,

ресурсів  місцевого  центру  до  виконання  його
функцій.

Фахівцями  Четвертого  київського  місцевого
центру протягом ІІІ кварталу 2016 року було підготовано:

- з  нагоди  Дня  незалежності  України  розроблено
інформаційно-довідковий буклет з  теми:  «Україна:
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25 років на зустріч до верховенства права. Законодавчі основи конституційних прав,
соціальних гарантій та інституцій європейської держави»;

- з  нагоди  Міжнародного  дня  права  знати
фахівці  Четвертого  місцевого  центру
підготували  інформаційний  буклет  «Ти
маєш право знати! Порадник у написанні
запиту на інформацію»; 

- презентацію з теми «Порядок отримання
дозволів  для  переміщення  осіб  в  районі
проведення антитерористичної операції».

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з липня по вересень 2016 року Четвертим київським місцевим центром з
надання  БВПД  було  зареєстровано  566 звернень  клієнтів,  507 особам  було  надано
правову  консультацію,  
56 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 3 клієнтів було перенаправлено до
інших провайдерів надання БПД.

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 68 рішень
про надання БВПД та надано 68 доручень адвокатам. По 0 письмовим зверненням було
надано відмову у наданні БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів

№
з/п Найменування відділу МЦ

Кількість
зареєстровани

х звернень

Кількість
наданих
правових

консультацій

Кількість
отриманих
письмових

звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправлень

до інших
провайдерів БПД

1 Відділ правової інформації 
та консультацій

566 507 56 3

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого цивільного
174 (30,7 %), соціального забезпечення 56 (9,9 %), спадкового 54 (9,5 %), сімейного 61
(10,8 %), житлового 51 (9 %),  договірного 48 (8,5 %), адміністративного 35 (6,2 %), з інших
питань 28 (4,9 %), земельного 16 (2,9 %), з питань виконання судових рішень 15 (2,6 %),
трудового 14 (2,5 %), медичного 14 (2,5 %), та з неправових питань 0 (0 %). 
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соціальне забезпечення;; 10%

спадкове;; 10%

сімейне;; 11%

медичне;; 2%
трудове;; 2%

адміністративне;; 6%
земельне;; 3%

договірне;; 8%
житлове;; 9%

інше цивільне;; 31%

виконання судових рішень;; 3% інше; 5%

Розподіл клієнтів за ІІІ квартал 2016 року за категорією питань

Чоловіки; 43%

Жінки; 57%

Розподіл клієнтів за ІІІ квартал 2016 року за статтю
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від 18 до 35 років включно;; 14%

від 35 до 60 років включно;; 45%

понад 60 років; 41%

Розподіл клієнтів за ІІІ квартал 2016 року за віком

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних
рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід
сім’ї  нижчий суми прожиткового мінімуму)  18 (47 %),  людям з інвалідністю 15 (39 %),
ветеранам війни 4 (11 %), діти позбавлені батьківського піклування 1 (3 %). 

малозабезпечені; 47%

Люди з інвалідністю; 39%

діти, позбавлені батьківського піклування; 3%

ветерани війни; 11%

Розподіл клієнтів за ІІІ квартал 2016 року за категорією осіб, які мають право на БВПД



8

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги  за ІІІ квартал
2016 року було:

 здійснено  12 виїздів  мобільних  пунктів  та  забезпечено  діяльність  4
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  40 осіб, в тому числі  40 осіб звернулися за
отриманням  правових  консультацій  та  роз´яснень  до  мобільних
консультаційних пунктів та 0 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;

 0  органам  місцевого  самоврядування  надано  методичну  допомогу  та  1
установ  -  провайдерів  БПД  (громадським  організаціям,  волонтерським
рухам,  юридичним  особам  приватного  права),  з  якими  налагоджено
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;

 опрацьовано 631 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
 проведено 4 правопросвітницьких заходів;
 розміщено у ЗМІ 0 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;
 надано 8 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру 

№
з/
п

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість
здійснених

виїздів
мобільних

пунктів/осіб
, що

отримали
правову

допомогу

Кількість
діючих

дистанційни
х

пунктів/осіб,
що отримали

правову
допомогу

Кількість
ОМС, яким

надано
методичну

допомогу та
установ -

провайдерів
БПД, з якими
налагоджено

співпрацю

Кількість
проведених

право-
просвітницьки

х заходів

Кількість
клієнтів,

яким
надано

доступ до
електронни

х сервісів
МЮ

1 Разом по МЦ 12/40 0/0 0/1 4 8


