
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Львівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  річного плану діяльності на 2019 рік у IV кварталі 
 

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

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

1.1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться 

Урядом України 

 Моніторинг діяльності органів влади новоутворених громад 

У звітному періоді, з метою надання правових консультацій щодо вирішення у правовий 

спосіб проблем територіальних громад, працівниками Центру проводились 2 моніторинги  

актуальних проблем в територіальних громадах, зокрема: 

У  Бібрецькій ОТГ 10.10.2019; 

У Солонківській ОТГ 15.10.2019. 

 

 Проведення круглих столів, конференцій, брифінгів, робочих зустрічей, тощо з 

залученням партнерів: 

З метою  співпраці у реалізації Всеукраїнського проекту «Я МАЮ ПРАВО» та забезпечення 

організації правоосвітніх заходів та роботи мобільних пунктів консультування за звітний період 

працівниками Центру проведено 36  робочих зустрічей, нарад  та круглих столів, серед них: 

- робочі зустрічі та круглі столи з керівництвом Щирецької (21.11.2019) та Мурованської ОТГ 

(11.12.2019), Сопошинської, Крехівської та Глинської сільських рад Жовківського району 

(06.11.2019)  щодо розширення доступу до БПД та організації надання БППД в громадах; 

- робочі зустрічі та круглі столи  з партнерами  КЗ «Львівський музей гідності» (23.10.2019, 

04.09.2019), представником омбудсмена з прав людини у Львівській області (20.11.2019), з ГО 

«Терніпе» та керівницею Західноукраїнського відділення МФ «Відродження» (03.10.2019); 

- робочі зустрічі та круглі столи  з педагогічними працівниками закладів загальної середньої 

освіти Пустомитівського, Перемишлянського, Городоцького, Яворівського районів та м. Львова 

щодо проведення правоосвітніх заходів для дітей та молоді про право на безоплатну правову 

допомогу, протидію булінгу, проведення Тижня права;  

- 10.12.2019 зустріч з партнерами в рамках Всеукраїнського Тижня права; 

- 19.12.2019 зустріч з адвокатами, які співпрацюють з центром; 

- Робочі зустрічі з організації та проведення Першого Львівського форуму гідності та  НЕ 

конференції «Співдіємо разом проти гендерно-обумовленого насильства» (24.10.2019, 

19.11.2019) тощо. 

З метою набуття навичок активного захисту в установленому законом порядку своїх прав, 
свобод та законних інтересів, підвищення рівня правової поінформованості громадян  
працівниками центру проведено 124 заходи, наприклад: 

 

 

 Організація комунікативних заходів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів осіб 

для конкретних цільових  аудиторій 



17 навчальних заходів для представників органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а саме: 

- 8 семінарів для працівників Щирецької, Мурованської ОТГ, Братковицької, Глинської, 
Крехівської сільських рад, Куликівської селищної ради, Комарнівської та Рава-Руської 
міських рад  на теми:  «Організація правової допомоги в громадах», «Розширення доступу 
до БВПД», « Протидія домашньому насильству»; 

Також працівники провели 40 комунікативних заходів, які стосувались різної тематики, 
серед них: 

- 4 семінарів та лекцій для осіб, засуджених до покарання, не пов’язаних з позбавленням 

волі , які перебувають на обліку у районних відділах/секторах пробації ДУ «Центр пробації 

України» на теми: «Відповідальність за вчинення домашнього насильства, «Домашнє насильство 

руйнує родину»; 

-  29 вуличних інформувань в рамках інформаційної кампанії «Я маю право!» з 
розповсюдженням тематичних буклетів. 

- 5 інформаційних семінарів для депутатів Жовківської міської ради та Щирецької ОТГ на 

теми: «Організація правової допомоги для мешканців Жовківщини», «Протидія 

домашньому насильству», «Право осіб з інвалідністю на безоплатну правову допомогу, 

«Розширення доступу до БППД»; 

-  4 інформаційні семінари на тему «Безоплатна правова допомогаму вирішенні земельних 

питань» для працівників та депутатів Щирецької, Мурованської ОТГ та Жовківської міської 

ради; 

14 заходів для учнів та вчителів та батьків щодо протидії булінгу: «Протидіємо булінгу разом» в  

ЗОШ №1 м.Жовкви, в Городоцькій центральній районній бібліотеці, в Перемишлянській ЗОШ І-ІІІ 

ступеня ім.О.Ковча, Львівської правничої гімназії м.Львова,  в Львівському НВК ім.В.Стуса, 

Городоцькому НВК №2 та Городоцькому НВК №5 тощо. 

  

43 тематичних заходів для дітей та студентської молоді  про право на безоплатну правову 

допомогу, права людини для студентів Львівського університету безпеки життєдіяльності, 

Сопошинської  ЗОШ І-ІІІ ступеня, Львівського ліцею міжнародних відносин ім.Стуса, 

Городоцькому НВК №2 та Городоцькому НВК №5, Львівській правничій гімназії, Вищому 

професійному училищі торгівлі та побутового обслуговування, Вищому професійному училищі 

дизайну та будівництва» Львівській Комфорт-бібліотеці, Львівському ліцеї №51 ім.І.Франка, 

Львівському ліцеї «Галицький», тощо . 

- Семінар для осіб, які перебувають на обліку  у Львівському міському центрі зайнятості на 

тему: «Порядок отримання правової допомоги для осіб з інвалідністю. Особливості 

працевлаштування за трудовим та цивільно-правовим договором» (26.11.2019); 

- 5 семінарів  для осіб, які перебувають на обліку  у  районних філіях Львівського обласного 

центру зайнятості в рамках інформаційних кампаніїй «Протидія торгівлі людьми», «Чесна 

платіжка»; 

- 12 інформаційних заходів  щодо правильного нарахування тарифів за послуги з 

постачання теплової енергії та права на адресну безготівкову допомогу сім’ям,що 

надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг; 

-  Тренінг та панельну дискусію в рамках Першого Львівського форуму гідності»  

(14.11.2019); 

- Панельну дискусію в рамках та  НЕ конференції «Співдіємо разом проти гендерно-

обумовленого насильства» (03.12.2019) тощо 



 
Розширення співпраці в межах підписаних партнерських угод та меморандумів, 

Зокрема, працівники центру провели: 

Працівники Центру  в рамках співпраці Львівським міським центром зайнятості взяли 

участь у 3 засіданнях мобільної групи з питань працевлаштування вразливих верств населення, 

провели виїзне консультування осіб з інвалідністю, які стоять на обліку в центрі зайнятості, 

семінар на тему: «Безоплатна правова допомога для осіб з інвалідністю». 

В рамках співпраці з Офісом омбудсмена з прав людини в Західному регіоні провели 

спільний прийом та 2 правоосвітніх заходи в ДУ «Державна установа виконання покарань №19». 

Взяли участь у 8 заходах місцевих органів влади організованих в рамках всесвітньої акції 

«16 днів проти насильства», та провели 4 інформаційні заходи для депутатів Жовківської міської 

ради. 

Доповідали на панельних дискусіях на Першому соціальному форумі, організованому 

Львівською міською радою та Форумі  «ДІЙмо проти насильства», організованому Львівською 

ОДА; у заходах ГО «Городоцька спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих». 

Працівники центру активно долучаються до участі в інших заходах, наприклад:   

- в засіданні земельної комісії та виконавчого комітету Жовківської міської ради; 

- у семінарі та конференції в рамках проекту  «Ревіталізація малих міст.  Жовква»; 

- у засіданнях комісії з питань захисту прав дитини Пустомитівської райдержадміністрації 

щодо захисту прав та інтересів дітей . 
В рамках роботи Кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA проведено 19 кінопоказів 

документальних фільмів медіапросвіти з прав людини, з них 9  із залученням партнерів. 

 

1.1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у Львівській області, в тому 

числі результатів діяльності, працівниками центру та бюро щомісяця проводяться інформаційні 

кампанії з використанням стендів та вуличні акції інформування з поширення інформаційних 

матеріалів та буклетів. Інформаційні матеріали розміщено в 12 установах, організаціях тощо. 

Здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження контактів із регіональними та місцевими 

ЗМІ, розміщується інформація на офіційних веб-сайтах. Впродовж звітного періоду опубліковано 

98 інформаційних матеріалів, з них 62 на сторінці центру. 

 

1.1.4. Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД та виїздів мобільних консультативних пунктів та виїзних прийомів 

Задля розширення доступу до безоплатної правової допомоги впродовж звітного періоду 

забезпечено проведення 139 прийомів громадян, зокрема: 

 125 прийомів в дистанційних пунктах консультування: 

- 4 прийоми у  дистанційному пункті консультування в Городоцькій міській раді; 

- 2 прийоми в Комарнівській міській раді; 

- 8 спільних прийомів в рамках ініціативи «Сімейні радники»; 

- 4 прийоми в Городоцькій центральній районній бібліотеці. 

 



 

 14 прийомів у мобільних пунктах консультування: 

 

1.1.5. Забезпечення надання БВПД та БППД 

У IV кварталі 2019 року до місцевого центру звернулося 209 осіб для надання безоплатної 
правової допомоги: 
Прийнято 1885 звернень від громадян з питань НБВПД, в тому числі: 

МЦ –   455; 

Львівське бюро правової допомоги -380 

Городоцьким бюро правової допомоги –   247; 

Жовківським бюро правової допомоги –    210; 

Пустомитівське  бюро правової допомоги -201 

Перемишлянське  бюро правової допомоги -212 

Яворівське  бюро правової допомоги – 180 

 

У звітному періоді видано 277 (всього з початку року – 801) наказів про НБВПД (в тому числі і 

відмов). В тому числі на представництво інтересів клієнтів 117-ма наказами уповноважено 

працівників Центру та бюро. 

Адвокатам видано 181 доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги 

клієнтам Центру. 

Відділом представництва складено 41 позовних заяв та 11 документів правового та 

процесуального характеру за зверненнями субєктів права на БВПД. 

- 12 прийомів в дистанційному пункті консультування у Львівській обласній універсальній 

науковій бібліотеці, що на пр. Шевченка,13; 

- 3 прийоми у дистанційному пункті консультування в м.Рава-Руська; 

-  11 прийомів у  дистанційному пункті консультування в Городоцькій міській раді; 

- 3 прийоми у  дистанційному пункті консультування в Комарнівській міській раді; 

- 3 прийоми в Братковицькій сільській раді; 

- 11 прийомів в Городоцькій центральній районній бібліотеці; 

- 2 прийоми в Новояворівському міському центрі зайнятості; 

- 2 прийоми в архівному відділі Жовківської РДА; 

- 3 прийоми в бібліотеці с.Кмир Перемишлянського району; 

- 6 консультуваннь телефоном в Давидівській ОТГ; 

- 8 консультувань в Щирецькій, Мурованській, Магерівській ОТГ; 

- 24 прийомів у районних відділах (секторах) пробації  філії ДУ «Центр пробації» у 

Львівській області 

- 35 прийомів у м.Новояворівськ (колишнє бюро); 

- 2 прийоми в Новояворівському центрі зайнятості. 

- 1 особистий прийом директора в с.Сопошин Жовківського району (29.10.2019); 

- 1 прийом в Львівському міському центрі зайнятості (28.11.3019); 

- 4 прийоми в установах виконання покарань № 19 та № 30;  

- 1 прийом у архівному відділі Жовківської РДА (18.12.2019).  

- 3 прийоми у Львівському міському центрі зайнятості та районних філіях Львівського 

ооласного центру зайнятості; 

- 4 виїзди мобільного пункту консультування з адресною допомогою до громадян за 

місцем їх перебування. 



У звітному періоді працівники відділу представництва брала участь у 89 судових засіданнях, 

проконсультували  1 особу Probono з числа осіб з особливими потребами, але які не могли 

підтвердити свою приналежність до суб'єктів права на БВПД. 

 

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

 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 

Адвокати та працівники центру підвищують рівень професійної компетентності, беруть участь в 
заходах організованих Регіональним центром та партнерськими організаціями, зокрема:  

- на базі правових клубів «PRAVOKATOR» у м.Львові та м.Одесі 
11.10.1019 – у круглому столі на тему «Проблемні питання надання правової допомоги 
військовослужбовцям»; 
17.10.2019 – у тренінгу «Правовий захист біженців та осіб без громадянства»; 
25.11.2019 – у тренінгу «Планування та розробка проектів»; 
12.12.2019 – у заході із стратегічного планування на 2020 рік. 

 Директор центру взяла участь у 3-х щомісячних засіданнях Керівної ради щодо 
оперативного планування та моніторингу діяльності в РЦ. 
 
[1.3] Децентралізація системи БПД. 

З метою забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 
Центром проводиться робота з адвокатами. 

За дорученнями, виданими у 2017-2019 році, у цивільних та адміністративних справаху ІV 
кварталі 2019 року прийнято від адвокатів 132 акти про виконання доручень. 

Для ефективного виконання функцій системи щомісяця проводиться статистичний аналіз 
роботи адвокатів та працівників МЦ, які надають послуги клієнтам системи БПД, щодня 
подається до Координаційного центру статистична звітність щодо надання правової допомоги 
клієнтам, щотижня до Регіонального центру подається оперативна інформація щодо виданих 
доручень адвокатам системи БВПД та оплати їхніх послуг. 

Так, у IV кварталі 2019 року до Центру подано 191 звернень осіб про надання БВПД з 
відповідними документами. Центром прийнято 277 обґрунтованих рішень про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, з них - 7 рішень про відмову у наданні вторинної 
правової допомоги. Звернення про надання БВПД розглядаються в термін визначений Законом 
України «Про безоплатну правову допомогу» 10 днів. У IV кварталі видано 181 доручення 
адвокатам, та 117 наказів про уповноваження на представництво працівників Центру.  

При видачі доручень враховуються побажання клієнта щодо призначення конкретного 
адвоката, а також враховується спеціалізація адвоката та його зайнятість. 

[1.5] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання БПД 
та впровадження новітніх інформаційних технологій. 

 З метою запровадження інноваційних форм доступу до БПД, зокрема щодо 
використання скайп-зв’язку та телефону функціонують 3 точки доступу до дистанційного 
консультування з правових питань: в Городоцькій районній бібліотеці; в Рава-Руській бібліотеці 
для дорослих та Давидівській ОТГ. 

[2.2] Результативні показники діяльностімісцевих центрів 

За період з 01.10.2019 по 31.12.2019 року Львівським місцевим центром з надання БВПД 
та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 1639 звернень клієнтів, 1575 особам було надано правову консультацію, 191 них 
написали письмову заяву про надання БВПД. 



В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішення про 
надання БВПД за 270 зверненнями та видано 181 доручення адвокатам , в тому числі  в зв'язку з 
заміною адвоката, та 117 наказів штатним працівникам (в т. ч. у зв’язку із заміною працівника) 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). За 7 письмовими 
зверненнями було надано відмову у наданні БВПД . 

 Діаграма  Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих звернень 
клієнтів за звітний період поточного з наростаючим підсумком у порівнянні з 
аналогічними періодами минулого року. 

   

               IV кв. 2018   IV кв. 2019 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ та 
бюро 

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за 
звітний період наростаючим підсумком. 

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів 
центру 

Кількість зареєстрованих звернень 

ІІІ  квартал ІVквартал 
Разом  за  

 за ІІ  
півріччя 

1 МЦ  395 455 850 

2 Львівське бюро правової допомоги 325 380 705 

3 Городоцьке бюро правової допомоги 255 247 502 

4 Жовківське бюро правової допомоги 194 210 404 

5 Пустомитівське  бюро правової 

допомоги 

257 201 458 

6 Перемишлянське  бюро правової 

допомоги 

208 212 420 

7 Яворівське  бюро правової допомоги 210 180 390 

 Разом по МЦ 1844 1885 3729 
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№ 
з/п 

Перелік структурних 
підрозділів центру 

Кількість 
зареєстро

ваних 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
виданих 

доручень 
надання БВПД 

адвокатам/ 
штатним 
юристам 

1 
МЦ  

455 255 200 200  139/89 

2 Львівське бюро правової 

допомоги 

380 336 44 44 28/16 

3 Городоцьке бюро 

правової допомоги 

247 242 5 4 1/3 

4 Жовківське бюро 

правової допомоги 

210 207 3 3  3/0 

5 Пустомитівське  бюро 

правової допомоги 

201 198 3 3 0/3 

6 Перемишлянське  бюро 

правової допомоги 

212 207 5 5 3/2 

7 Яворівське  бюро 

правової допомоги 

180 168 12 11 7/4 

 
Разом по МЦ 

1639 1448 191 270 181/117  

в т.ч заміни) 

 

  
За період з 01.10.2019 по  31.12.2019 року клієнти зверталися з питань: житлового 
198(10.74%),соціального забезпечення 82(4.45%),  сімейного 249 (13.50%), земельного 
184 (9.98%), спадкового 175  (9.49%), іншого цивільного 397 (21.53%), трудового 65 
(3.52%), з інших питань 84 (4.56%), договірного 17 (0.92%), з неправових питань 0(0%), 
адміністративного права 138 (7.48%),  з питань виконання судових рішень 50 (2.71%), 
медичного права 0 (0,0%). 

 
 
Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 
питань.  
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Таблиця 3. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями 
питань  

№

 

з

/

п 

Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

ІІІ квартал ІV  квартал 
Разом  за  
 за ІІ  півріччя 
 

1 соціальне забезпечення 250 181 431 

2 житлового права 100 215 315 

3 сімейного права 336 298 634 

4 спадкового права 96 189 285 

5 земельного права 161 204 365 

6 договірного права 80 24 104 

7 трудового права 100 74 174 

8 адміністративного права 164 159 323 

9 іншого цивільного права 130 401 531 

1

0 

виконання судових рішень 184 52 236 

1

1 

Інші питання 200 88 288 

1

2 

Неправове питання 40 0 40 

1

3 

Медичне 3 

 

0 3 

Разом 1844 1885 3729 

 

 



 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду з наростаючим 
підсумкомнайбільше позитивних рішень було прийнято щодо осіб з інвалідністю 50 
(21.13%), малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 43 (26.61%) та ветеранів війни 81  (40.70%) особи на яких 
поширюється дія Закону України «Про внутрішньо переміщених осіб» 4 (2.01%) та особи 



які постраждали від домашнього насильства 4 (2.01%) особи які являються свідками або 
потерпілими в кримінальному проваджені 11 (5,53%)   діти які перебувають в складних 
життєвих обставинах 6 (3,02%) 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги протягом 01.10.2019-
31.12.2019 було: 

- здійснено 14 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 19 дистанційних 
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з 
правових питань під час виїздів мобільних консультаційних пунктів та діяльності 
дистанційних консультаційних пунктів склала 314 осіб, в тому числі 34 особи звернулися 
за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 280 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 
- надано методичну допомогу 17 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 
- розміщено у ЗМІ 36 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
- проведено 107 правопросвітницьких заходів; 
- надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 
дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 

Загальна кількість виїздів мобільних та 
діючих дистанційних пунктів доступу 
до БПД/кількість осіб, що скористалися 
їх послугами 

ІІІ квартал 
ІV  

квартал 
Разом за 
ІІ півріччя 



 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 
місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з 
питань надання БПД (в тому числі РЦ) 

 

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі 
МЦ 

1 МЦ 19/31 23/43 42/74 

2 Львівське бюро правової допомоги 21/35 21/38 42/73 

3 Городоцьке бюро правової допомоги 24/91 29/77 53/168 

4 Жовківське бюро правової допомоги 5/12 8/19 13/31 

5 Пустомитівське  бюро правової допомоги 10/34 8/21 18/55 

6 Перемишлянське  бюро правової 

допомоги 
11/37 13/31 24/68 

7 Яворівське  бюро правової допомоги 40/93 37/85 77/178 

 Разом по МЦ 130/333 

 

139/314 269/647 

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 

Кількість випадків надання 
методичної допомоги 

ІІІ 
квартал 

ІV  
квартал 

Разом  за  
 за  ІІ півріччя 

1 МЦ  5 3 8 

2 Львівське бюро правової допомоги 0 0 0 

3 Городоцьке бюро правової допомоги 0 0 0 

4 Жовківське бюро правової допомоги 6 8 14 

5 Пустомитівське  бюро правової допомоги 5 6 11 

6 Перемишлянське  бюро правової допомоги 0 0 0 

7 Яворівське  бюро правової допомоги 0 0 0 

 Разом по МЦ 16 17 33 

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 

Кількість інформаційних матеріалів, 
розміщених у ЗМІ 

ІІІ 
квартал 

ІV  квартал 
Разом  за  

 за  ІІ півріччя 

1 МЦ  14 24 38 

2 Львівське бюро правової допомоги 0 0 0 

3 Городоцьке бюро правової допомоги 0 0 0 

4 Жовківське бюро правової допомоги 0 0 0 

5 Пустомитівське  бюро правової допомоги 9 8 17 

6 Перемишлянське  бюро правової допомоги 0 2 2 

7 Яворівське  бюро правової допомоги 0 2 2 

 Разом по МЦ 23 36 59 



 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних 
сервісів Мін’юсту. 

 

 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

та забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги. 

З 01.01.2019 по 31.12.2019 року Центром фактично профінансовано на суму 

4975178,08 грн. за бюджетною програмою КПК ВК 3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги», що становить 87 % від 

передбачених кошторисом видатків на даний період. Касові видатки на забезпечення 

формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги становили 

4975178,08грн.  Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить  0,00 грн. 

 За бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат 

адвокатів з надання БВПД» профінансовано на суму 1957233,00 грн., що становить 100 % 

від передбачених кошторисом видатків на даний період. Касові видатки на оплату послуг 

адвокатів за надання БВПД становили 1957233,00 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 

Кількість правопросвітницьких 
заходів 

ІІІ квартал 
ІV  

квартал 

Разом  за  
 за  ІІ 

півріччя 

1 МЦ  28 37 65 

2 Львівське бюро правової допомоги 5 6 11 

3 Городоцьке бюро правової допомоги 25 24 49 

4 Жовківське бюро правової допомоги 5 8 13 

5 Пустомитівське  бюро правової допомоги 18 11 29 

6 Перемишлянське  бюро правової допомоги 9 13 

 

22 

7 Яворівське  бюро правової допомоги 6 8 14 

 Разом по МЦ 96 107 203 

№ 
з/п 

Перелік структурних підрозділів центру 

Кількість клієнтів, яким надано 
доступ до електронних сервісів 
Мін’юсту 

ІІІ квартал 
ІV  

квартал 

Разом за  
 ІІ 

півріччя 

1 МЦ  0 0 0 

2 Львівське бюро правової допомоги 0 0 0 

3 Городоцьке бюро правової допомоги 0 0 0 

4 Жовківське бюро правової допомоги 0 0 0 

5 Пустомитівське  бюро правової допомоги 0 0 0 

6 Перемишлянське  бюро правової 

допомоги 

0 0 0 

7 Яворівське  бюро правової допомоги 0 0 0 

 Разом по МЦ 0 0 0 



зобов’язань за надані послуги адвокатів за дорученнями по цивільних, адміністративних 

справах станом на 31.12.2019року становив 1957233,00 грн.  Кредиторська заборгованість 

перед адвокатами на кінець звітного періоду становить 0,00 грн.  

Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року з 
наростаючим підсумком до річного кошторису на звітний рік.  
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