
 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо  виконання  Регіонального  плану  заходів  надання  безоплатної  правової
допомоги на 2016 рік у (в)  Київської області станом на 30 вересня 2016 р.

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

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги   .
[1.2.] Моніторинг якості надання безоплатної вторинної правової допомоги  .

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними  .
[1.4.] Інтеграція  первинної  і  вторинної  правової  допомоги  на  рівні  територіальних

громад.
[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД  .
[1.6.] Розвиток  інституційної  спроможності,  ресурсів  центрів  до  виконання  його

функцій.
[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.

     Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

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



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:

Протягом звітного періоду Регіональний центр взяв участь у наступних заходах:

Спільно  з  Білоцерківським  місцевим  центром  проведено  зустрічі  із  студентами
факультету  права  та  лінгвістики  Білоцерківського  національного  аграрного  університету
(09.03.2016).  Працівники  Центру  взяли  участь  в  перевірці  робіт  учасників  Всеукраїнської
учнівської олімпіади з правознавства, яка проходила  з 27 по 31 березня в місті Білій Церкві на
базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

Спільно  з  Білоцерківським  місцевим  центром  проведено  роз’яснювальні  бесіди  в
Білоцерківській виправній колонії  (№35)  27.01.2016, в Кагарлицькій виправній колонії  (№115)
28.01.2016 р;

12.02.2016 р. керівник Центру взяв участь у нараді, з метою підписання Меморандуму
про  співпрацю  між  Міністерством  юстиції  України  та  Національною  поліцією  України.  В
результаті  наради  Центром  проводяться  Акти  звірки  з  ГУ  НП  у  Київській  області  щодо
дотримання НП порядку інформування Центру про факти затримання осіб в порядку ст. 208
КПК України;

25.02.2016  р.  керівник  Центру  взяв  участь  у  круглому  столі  на  тему:  «Проблеми
впровадження в Україні безоплатної правової допомоги» в Комітеті Верховної Ради України з
питань правової політики та правосуддя.

19 травня за  участі  директора  Регіонального центру з  надання безоплатної  вторинної
правової  допомоги,  Першого  заступника  начальника  Головного  територіального  управління
юстиції  у  Київській  області  та  директора  Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання
безоплатної вторинної правової допомоги  був проведений флешмоб присвячений оголошеному
конкурсу  на  посади  керівників  бюро правової  допомоги.  До заходу були  залучені  студенти
Білоцерківського національного аграрного університету;

Центр прийняв участь у  нараді  Головного управління національної  поліції  Київської
області  щодо  питань  інформування   Центру  про  випадки  затримання,  були  обговорені
проблемні питання, які виникають під час інформування;

15.04.2016 р. директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги   взяв  участь  в  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Механізми  захисту
прав людини в умовах євроінтеграції  України»,  організованій Білоцерківським національним
аграрним університетом.

Протягом звітного періоду Білоцерківський місцевий центр організував та взяв участь
у наступних заходах:

Проведено робочі зустрічі, під час яких надані інформаційні консультації та роздаткові
матеріали  в:  Центрі  соціально-психологічної  реабілітації  дітей  «Злагода»  м.  Біла  Церква
(20.01.2016,  03.03.2016,  22.04.2016,  31.05.2016,  05.07.2016,  26.08.2016),  Дитячому  будинку
«Чебурашка» смт. Рокитне (20.01.2016, 5.02.2016, 08.04.2016, 24.06.2016, 06.09.2016); Дитячому
будинку  «Надія»  с.  Кривошиїнці,  Сквирський  район  (15.03.2016,  26.02.2016,  22.04.16,
31.05.2016).

Під час зустрічей було з’ясовано, що в даних закладах в штаті відсутні юристи, тому всі
юридичні питання, які виникають під час виконання ними своїх функцій: усиновлення дітей,
позбавлення/поновлення батьківських  прав батьків, встановлення опікунства, захист майнових
прав дітей і т.д.,  у разі необхідності  здійснюється адміністрацією закладів самостійно або із
залученням  фахівців  за  угодою.  Від  так  запропоновані  Центром  послуги  зацікавили
адміністрацію закладів.  Після проведених заходів  до Центру були звернення від закладів  за
правовими  консультаціями.  Спілкування   безпосередньо  з  дітьми,  як  суб’єктами  права  на
БВПД,  можливе тільки у формі інформаційних бесід разом із спеціалістами, оскільки діти, які
перебувають у даних закладах є переважно дошкільного/молодшого шкільного віку або мають
психічні  захворювання,  що  унеможливлює  проведення  консультацій  і  створення
консультативних  пунктів.  Також  Центром  були  проведені  робочі  зустрічі  з  керівниками  та



працівниками Служб у справах дітей м. Біла Церква (03.02.2016), смт Ставище (12.03.2016), м.
Кагарлик  (28.01.2016),  Білоцерківського  місцевого  центу  соціальних  служб  сім’ї  та  молоді
(10.03.2016). Від Служби у справах дітей Білоцерківської міської ради надійшло запрошення до
участі  у Комісії  з прав дитини,  засідання якої  відбуваються  двічі  на місяць.  Центр прийняв
пропозицію  і  є  постійним  членом  Комісії. Відтак,  у  разі  необхідності,  Комісія  може
пропонувати  громадянам  звертатися  до  Центру  для  отримання  правової  допомоги  для
вирішення  питань,  з  якими  вони  звернулись  до  Комісії.  Протягом  першого  кварталу  за
результатами роботи комісії до Центру звернулись 3 особи. В рамках роботи Комісії Центром
подано  до Білоцерківської міської ради пропозиції щодо профілактики дитячої злочинності та
роботи з неповнолітніми. Крім того, Центром були проведені робочі зустрічі з керівниками та
працівниками  Служб  у  справах  дітей  смт  Володарка  (24.05.2016),  м.  Тетіїв  (25.04.2016),  м.
Тараща   (27.05.16).  Під  час  роботи  Комісії  вирішуються  питання  щодо  :
позбавлення/поновлення  батьківських  прав;  встановлення  місця  проживання  дитини;
направлення дитини до спеціального закладу,  з метою реабілітації;  встановлення побачень з
дитиною  батьків,  які  є  розлученими;  вирішення  майнових  спорів  за  участі  дитини  і  т.д.
Співпраця Центру із Службою у справах дітей Білоцерківської міської ради у такий спосіб, як
участь у Комісії з питань захисту прав дитини дає можливість розширити доступ до безоплатної
правової допомоги, носить «рекламний» характер для Центру та дає можливість залучатися до
правопросвітницьких,  культурних  заходів,  що  проводяться  Службою  у  справах  дітей.  Так
протягом  вересня  2016  р.  в  шкільних  заходах  міста  проходили лекції  з  питань  дотримання
правил  дорожнього  руху,  до  яких  мав  змогу  долучитися  Центр  (05.09.2016,  07.09.2016,
08.09.2016, 09.09.2016).

Проведено  зустрічі  із  студентами  факультету  права  та  лінгвістики  Білоцерківського
національного  аграрного  університету  (09.03.2016),  інформативні  лекції  про  роботу  Центру
серед учнів та педагогів Білоцерківського економіко-правового ліцею (21.03.2016), студентів та
викладачів Білоцерківського медичного коледжу (21.03.2016), учнів та вчителів Рокитнянської
ЗОШ  №  4  (29.02.2016).  Працівники  Центру  взяли  участь  в  перевірці  робіт  учасників
Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, яка проходила  з 27 по 31 березня в місті
Білій Церкві на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». Проведено зустрічі із учнями та
вчителями  Білоцерківської  ЗОШ №  5  (16.05.2016),  Білоцерківської  ЗОШ  №  9  (17.05.2016),
Білоцерківської ЗОШ № 20 (18.05.2016), Білоцерківської ЗОШ № 4 та Білоцерківської ЗОШ №
12 (19.05.2016), Миронівської ЗОШ № 1 та Миронівської ЗОШ № 3 (20.05.2016).

До всіх військкоматів,  які розташовані на території  обслуговування Центру надіслані
інформативні листи,  роздаткові буклети для інформаційних стендів та отримано відповіді про
їх  використання.  Досягнуто  домовленість   з  Білоцерківським  військовим  госпіталем  про
створення  мобільного  пункту.  Працівниками  Центру  здійснюється  прийом  безпосередньо  у
госпіталі  кожну першу середу місяця.  Так було організовано прийом 08.04.2016, 11.05.2016,
15.06.2016.  Даний мобільний пункт  дозволяє учасника бойових дій АТО, які  перебувають в
госпіталі  на  лікуванні,  отримати  консультації  та  роз’яснення  з  правових питань.  Крім того,
працівники  Центру  завжди  залишать  роздаткові  матеріали,  якими  можуть  скористатися  усі
бажаючи. Так,  27.07.2016  працівниками Білоцерківського  місцевого  центру  з  надання
БВПД проведено прийом та інформаційно-роз’яснювальну роботу для учасників бойових дій
АТО на наступні  теми:  пільги на  комунальні  платежі  учасникам АТО; порядок  припинення
контракту під час АТО; порядок та підстави звільнення зі служби без рішення ВЛК; перелік
хвороб,  що  визначають  придатність  до  військової  служби;  порядок  отримання земельної
ділянки учасникам АТО; розмитнення автомобіля учасниками антитерористичної операції та ін.
Під  час  інформаційної  бесіди  були  присутні  20-ть  осіб.  В  результаті  прийому  до  Центру
звернулось 8 осіб. 31.08.2016 проведено прийом. Вісьмом особам надано консультацію щодо
порядку виписки  з  квартири,  встановлення  меж земельної  ділянки,  пільг  учасників  АТО на
житло  та  порядок  отримання  і  оформлення  пільг  на  електроенергію  та  газопостачання.
Працівником  Центру  роз'яснено  процедуру  звернення  до  уповноважених  органів  та  надано
роздаткові матеріали.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=299881060360142
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=299881060360142
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&story_id=299881060360142


Спільно  з громадською організацією  «Українці Сходу» проведено інформаційно-
роз’яснювальну  роботу серед осіб, які звертаються до організації. Результатом стало звернення
двох осіб до Центру з питань допомоги у заповненні формулярів заяв до Європейського суду з 
прав людини стосовно порушення їх прав державою Росія. Працівники Центру допомогли 5 
особам звернутися до управління соціального захисту м. Біла Церква (зібрати та заповнити 
необхідні документи), з метою отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи, двом особам надані консультації з питань кредитних зобов’язань

Досягнуто  домовленість  про  співпрацю  з  Білоцерківським  міським  територіальним
центром  соціального  обслуговування  пенсіонерів  та  одиноких  непрацездатних  громадян  та
проведено інформаційну роботу з соціальними працівниками вказаного закладу.

Проведено  інформаційно  роз’яснювальну  роботу   та  надано  консультації  в
Білоцерківському УВП УТОС 11.03.2016. Керівництвом закладу підтримана пропозиція Центру
проводити раз на квартал правопросвітницькі лекції, оскільки будь-яка юридична підтримка у
закладу  відсутня.  Центром  проведено  правопросвітницькі  лекції  в  Білоцерківському  УВП
УТОС 11.04.2016, 13.05.2016 на теми: « Спадкування майна. Як визнати заповіт недійсним.»,
«Встановлення факту спільного проживання», «Розірвання шлюбу. Виплата аліментів одному з
подружжя»  ,  які  були  запропоновані  Керівництвом  закладу. Також  Центром  проведено
правопросвітницькі  лекції  в  Білоцерківському  УВП  УТОС  01.08.2016,  22.08.2016  на  тему:
«Державні  соціальні  допомоги  особам,  які  здійснюють  догляд  за  інвалідами  та  іншими
категоріями громадян».

Проведено роз’яснювальні бесіди в Білоцерківській виправній колонії (№35)  27.01.2016,
25.04.2016, 27.07.2016, в Кагарлицькій виправній колонії   (№115)  28.01.2016 р.,  21.04.2016,
26.08.2016. 

Організовано  виїзні  прийоми  до  населених  пунктів,  які  обслуговуються  центром:  м.
Богуслав (02.02.2016 р., 10.03.2016 р., 20.04.16, 25.05.16, 29.06.16, 25.08.2016), смт Володарка
(26.01.2016 р., 29.03.2016 р., 26.04.16, 24.05.16, 21.06.16, 23.08.2016), м. Кагарлик (28.01.2016 р.,
23.03.2016 р.,  21.04.16, 26.05.16, 22.06.16, 26.08.2016),  м.  Миронівка (23.03.2016 р.,  13.04.16,
20.05.16,  23.06.16, 30.08.2016),  смт Рокитне (  04.02.2016 р.,  29.03.2016 р.,  08.04.16,  23.05.16,
24.06.16,  06.09.2016),  м.  Сквира  (15.03.2016  р.,  29.08.2016),  смт  Ставище  (17.03.2016
р.,19.04.16., 26.05.16, 22.06.16, 08.09.2016), м. Тетіїв (25.04.16, 31.08.2016), м. Тараща (27.05.16,
07.09.2016). Оголошення про проведення прийомів завжди розміщаються в місцевих ЗМІ, на
сторінці Центру у facebook. Загалом Центром було здійснено 55 виїздів та прийнято 120 осіб.
Таким чином Центром було забезпечено доступ до БВПД тих верств населення, яким важко
самостійно  дістатися  до  Центру  (люди  похилого  віку,  особи  з  обмеженими  фізичними
можливостями).

До бібліотек, які розташовані на території обслуговування Центру надіслані 
інформативні листи,  роздаткові буклети для інформаційних стендів та отримано відповіді про 
їх використання.  Також Центром було запропоновано створити та використовувати систему 
«бібліоміст», отримано позитивні відповіді, утворено зв'язок «бібліоміст» з рядом бібліотек 
Богуславського, Володарського, Кагарлицького, Миронівського, Рокитнянського,Сквирського, 
Ставищенського, Тетіївського, Таращанського районів.

В порядку соціальної реклами на безоплатній    основі Білоцерківським місцевим центром 
з надання БВПД    засобами поштового зв'язку розповсюджено інформацію про діяльність 
Центру   по поштовим скринькам   жителів м. Білої Церкви, Білоцерківського району, Сквирського
та Таращанського районів за допомогою працівників Укрпошти.

В порядку соціальної реклами на безоплатній основі в тролейбусах, які обслуговують м. 
Біла Церква розміщена рекламна інформація про діяльність Центру

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC?source=feed_text&story_id=275265096155072
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2?source=feed_text&story_id=275265096155072
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=275265096155072
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=275265096155072
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD?source=feed_text&story_id=313101552371426
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD?source=feed_text&story_id=313101552371426
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC?source=feed_text&story_id=313101552371426
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text&story_id=240036219677960
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text&story_id=240036219677960


З метою розширення доступу до БВПД працівники Центру раз на місяць проводять 
прийоми громадян спільно з відділом звернень громадян Білоцерківської міської ради.

 В рамках співпраці з Кагарлицькою районною державною адміністрацією, адвокати 
Лисюк О. та Матюшенков Д. на волонтерських засадах проводять прийоми громадян спільно із 
головою Кагарлицької районної державної адміністрації в дні особистого прийому.

22 вересня директор 
Регіонального центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги у Київській 
області О. Позняк, 
директор Білоцерківського 
місцевого центру з надання
безоплатної вторинної 
правової допомоги О. 
Сірик разом із 
спеціалістами Центру, 
заступником начальника 

Головного територіально управління юстиції в Київській області, заступником керівника
Білоцерківської міської громадської організації «Правова Єдність» О. Настіною, 
студентами Білоцерківського національного аграрного університету проводили акцію з 
розповсюдження інформаційних матеріалів про свою діяльність серед населення міста. 
Дана акція покликана звернути увагу мешканців міста на можливість отримання 
безкоштовної правової допомоги, яка гарантується державою. Протягом першого місяці 
роботи працівники Бюро правової допомоги   Білоцерківського місцевого центру активно 
розповсюджували інформацію про роботу Бюро  та проводили вуличне інформування.

Протягом звітного періоду Броварський місцевий центр організував та взяв участь у
наступних заходах:

15  січня  2016  року  за  ініціативи  Броварського  МЦ  з  НБВПД  задля  налагодження
співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, відбулась робоча зустріч з
трудовим  колективом  Управління  соціального  захисту  населення  Броварської  міської  ради,
оскільки управління є важливою ланкою у здійсненні державою своєї соціальної  політики,  і
покликане  надавати  допомогу  усім  малозабезпеченим  верствам  населення,  матерям,  дітям-
сиротам,  інвалідам  та  працівникам  підприємств  та  організацій  усіх  форм  власності.  Тому

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83?source=feed_text&story_id=335807980100783
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=335807980100783


навантаження  на  юристів  управління  дуже  велике,  оскільки  їм
доводиться  надавати як  первинну так,  за  необхідності,  і  вторинну
правову допомогу. По закінченню сторони домовились про постійну
співпрацю  та  забезпечення  поінформованості  громадян  з  боку
управління про Броварський місцевий центр з надання БВПД.

З метою забезпечення державної гарантії рівних можливостей
для доступу громадян до правосуддя та надання правових послуг із
захисту, здійснення представництва інтересів осіб, що мають право
на безоплатну правову допомогу в судах, інших державних органах,
органах  місцевого  самоврядування,  перед  іншими  особами,
складання   документів  процесуального  характеру  Броварським

місцевим  центром  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  протягом  звітного
періоду здійснено 33 виїзди до мобільних пунктів та забезпечено діяльність 25 дистанційних
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, зокрема у приміщенні служб у справах дітей
та сім'ї м. Бровари та Броварському р-ні, у двох військових частинах м. Бровари, управлінні
соціального  захисту  населення  м.  Бровари  та  Броварському  р-ні,  у  Броварському  міському
товаристві інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату “Прагнення”, Бориспільській міській
раді, Березанській міській раді та Баришівській районній раді. Також консультаційні пункти для
надання адресної правової допомоги дітям-сиротам, ветеранам війни, внутрішньо переміщеним
особам та особам з обмеженими можливостями.

15  березня  2016  року  працівниками  Броварського  місцевого  центру  з  метою
забезпечення  доступу  до  безплатної  правової  допомоги  військовослужбовців,  учасників
бойових дій проведено виїзний прийом до військових частин.  Військовослужбовці отримали
професійні юридичні консультації та відповіді на питання, які їх хвилювали найбільше, а саме:
які  пільги  передбачені  учасникам  бойових  дій,  як  отримати  земельну  ділянку  та  порядок
отримання житла, про додаткові гарантії мобілізованим, контрактникам тощо. 

13  липня  2016  року  та  11  серпня  2016  року  працівниками  Броварського  місцевого
центру з метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для дітей — сиріт;
дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які стали жертвами насильства у сім'ї та
дітей,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  проведено  виїзний  прийом  у
приміщенні  служби у справах сім'ї  та  дітей Броварської  міської  ради.  26 липня 2016 року
працівниками  Броварського  місцевого  центру,  проведено  робочу  зустріч  з  службовими
особами  Броварського  об„єднаного  міськрайонного  військового  комісаріату,  під  час  якої,



сторонами обговорена співпраця щодо розширення доступу до безоплатної правової допомоги
військовослужбовців,  ветеранів  війни,  членів  сімей  загиблих  (померлих).  А  також,  на
інформаційних  стендах  Броварського  ОМВК  розміщені  буклети  з  інформацією  щодо
соціального  захисту  ветеранів  війни.  28  липня  2016  року  працівниками  Броварського
місцевого  центру,  з  метою  забезпечення  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги
військовослужбовців, учасників бойових дій здійснено виїзний прийом у військових частинах
м.  Бровари.  Працівники  центру  відповіли  на  загальні  питання,  які  турбували
військовослужбовців, у тому числі, щодо внесення змін до Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу",  після чого надали кваліфіковану юридичну консультацію на
індивідуальні запити військовослужбовців, у тому числі щодо пільг учасникам бойових дій,
про  додаткові  гарантії  мобілізованим,  контрактникам,  порядок  розірвання  кредитного
договору, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням тощо. 

11.03.2016  року  працівниками
Броварського  МЦ  з  НБВПД
проведено  робочу  зустріч  з
головою  Броварського  міського
товариства  інвалідів  з
ураженням  опорно-рухового
апарату “ Прагнення” Іваненком
О.В.
Під час зустрічі сторони заходу
обговорювали  аспекти  та
проблеми з якими стикаються в
повсякденній роботі, загострили
увагу  на  співпраці  та

подальшого розвитку соціального партнерства. 
Для підвищення правової обізнаності осіб про їх право на безоплатну правову допомогу

Центром постійно здійснюється робота щодо розміщення інформації про безоплатну правову
допомогу  в  судах,  прокуратурах,  правоохоронних  органах,  в  закладах  охорони  здоров'я,  у
військкоматах,  центрах  зайнятості,  органах  місцевого  самоврядування,  органах  виконавчої
влади  у  кожному  районі,  який  обслуговується  Центром  та  у  транспорті  м.  Бровари  та
Броварського району.

25 травня 2016 року працівниками Броварського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги було проведено вуличне інформування громадян.

23 червня 2016 року, було проведено переговори з директором Броварської центральна
районна  бібліотека,  з  метою  використання  системи  “бібліоміст”  та  скайп-звязку  для
консультувань та відеоконференцій (вул. Ярослава Мудрого, м. Бровари, 07400). 

12 серпня 2016 року працівники Броварського місцевого центру взяли участь у семінарі 
для осіб, які перебувають на обліку в Броварському міському центрі зайнятості, під час якого 
начальник відділу правової інформації та консультації Богданович Анна, проінформувала 
слухачів про надання безоплатної правової допомоги та про відкриття бюро правової допомоги 
на місцях, що значно розширить доступ до безоплатної правової допомоги. Адже, вони, як 
мережа точок активного поширення та доступу до правових консультацій на рівні 
територіальних громад, є гарантією держави на безоплатну правову допомогу. 

1 вересня 2016 року на території обслуговування Броварського місцевого центру з 
надання БВПД почали свою роботу бюро правової допомоги в м. Бориспіль, м. Переяслав-
Хмельницький, м. Яготин, смт. Баришівка, смт. Згурівка. У відкритті бюро приймали участь 
працівники Броварського МЦ на чолі з в.о. директора Березинцем В.В., який виступив у 
кожному бюро з промовою та побажав всім успіху в роботі. Вже на початку роботи бюро за 



правовою допомогою звернулися клієнти, яких належним чином забезпечили як первинною, а 
за потреби і вторинною правовою допомогою.

Протягом звітного періоду Вишневський місцевий центр організував та взяв участь у
наступних заходах:

У приміщенні Києво-Святошинського  центру
соціально-психологічної  реабілітації  населення  3
лютого  2016  року  працівниками  Центру  була
проведена   інформаційно-роз’яснювальна  робота  з
керівництвом.

18  лютого  2016  року  –  у  приміщенні
Васильківського районного центру соціальних служб
для  дітей,  сім’ї  та  молоді  що  містила  детальну
інформацію  про  порядок  звернення  громадян  для
надання безоплатної правової допомоги і контактні
данні.

4  лютого  2016  року  працівниками  Центру  у
приміщенні  Києво-Святошинського районного центру соціальних служб для дітей,  сім’ї  та
молоді  був  проведений  Круглий  стіл  для  детального  інформування  співробітників
вищевказаного центру соціальних служб з приводу механізму надання безоплатної правової
допомоги громадянам, що її потребують, порядок звернення і контактні данні Центру.

Для підвищення правової обізнаності серед осіб, що навчаються у навчальних та вищих
навчальних закладах, 5 лютого 2016 року  був здійснений навчальний семінар у Вечірній школі
№20 міста Києва, на якому працівник Центру роз’яснив основи орієнтування у юридичного
орієнтування  з  найбільш  розповсюджених  правових  питань,  що  стосуються,  або  можуть
стосуватися, учнів вищевказаного навчального закладу.

15 лютого 2016 року працівником Центру здійснено робочу зустріч  у Центрі допомоги
учасникам  АТО,  міста  Васильків  та  Васильківського  району,  на  якій  було  проведено
інформування з  приводу отримання безоплатної первинної  та вторинної  правової  допомоги
учасниками  бойових  дій,  порядку  звернення  до  Центру  та  контактна  інформація.  На
завершення  робочої  зустрічі  працівником  центру  було  надано  експрес-орієнтування



законодавства України, що стосується учасників бойових дій, їх сімей та надано відповіді на
запитання присутньої аудиторії, укладення Меморандуму про співпрацю з Центром.

15  лютого  2016  року у  приміщенні  Васильківського
міськрайонного  управління  юстиції  проведено
виїзний консультативний прийом громадян за  участі
працівника ГПО «Права людини».

Аналогічний  прийом
був проведений 22 лютого 2016 року працівниками Центру у
приміщенні  Фастівського міськрайонного
управління юстиції проведено виїзний прийом громадян.
У  ході  прийому  громадянам, співробітниками
Центру  були  видані  довіреності  на представництво
інтересів  особи  у  суді  та  доручення про  призначення
адвоката двом особам, які попередньо підтвердили відповідну
категорію  осіб,  що  мають  право  на безоплатну  вторинну
правову допомогу.

Виїзні  консультативні  прийоми також були  проведені  у
приміщеннях  Районних  управлінь юстиції   міст  Обухів,
Вишгород,  Буча,  Ірпінь,  Васильків, селищ  міського  типу
Іванків, Бородянка, Макарів

Виїзд  для  інформаційно-просвітницької  роботи  в  Управлінні  соціального  захисту
населення та Центрі зайнятості міста Васильків.
19 травня 2016 року працівниками Центру проведено інформаційний  флешмоб в Університеті
державної  фіскальної  служби  України  міста   Ірпінь  Київської  області.  «Країні  потрібні  зміни,
Мін’юсту потрібен ти!  Безоплатна правова допомога»,  -  під  такими гаслами проходив цей
захід. Метою проведення даного креативного заходу було надання інформації студентам про
можливість  побудови  кар’єри  в  органах  юстиції  та  безоплатної  правової  допомоги.  Було
здійснено розповсюдження серед присутніх листівок із запрошенням до участі у конкурсах на
зайняття посад у системі безоплатної правової допомоги.
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Здійснено організацію виїзних консультованих Пунктів БПД, які діють відповідно до
графіку,  з  яким громадяни ознайомлюються  на  Інформаційній  сторінці  про  діяльність  Центру,
друкованих засобах масової інформації або на інформаційних дошках у приміщенні державних
органів  та  управлінь,  де  буде  проходити  даний  прийом:  Бородянський  центр  соціально-
психологічної  реабілітації  -  13.04.2016  року;  Управління  соціального  захисту  населення
виконавчого комітету Фастівської міської ради - 18.05.2016 року; Служба у справах дітей та
сім'ї Іванківської районної державної адміністрації - 25.05.2016 року; Служба у справах дітей
та сім'ї Бородянської районної державної адміністрації - 31.05.2016 року; Служба у справах
дітей та  сім`ї  Фастівської  міської  ради -  21.06.2016 року;  Служба у справах дітей та  сім’ї
Обухівської районної державної адміністрації - 23  .06.2016;  Обухівський  міський  центр
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  -  23.06.2016;  Служба  у  справах  сімей,  дітей,
молоді та спорту Макарівської районної державної адміністрації - 29.06.2015.

Проведено  виїзні  прийоми  громадян  у  приміщеннях:  Ірпінського  міського  центра
зайнятості населення - 05.07.2016 р.; приймальні громадян Васильківської РДА - 07.07.2016 р.,
04.08.2016 р.; Управління соціального захисту населення Іванківської району – 12.07.2016 р.,
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09.08.2016  р.,  14.09.2016  р.;  Бородянського  центру  соціально-психологічної  реабілітації
населення – 13.07.2016 р., 10.08.2016 р.; Управління соціального захисту населення Поліської
РД -  14.07.2016 р.,  11.08.2016 р.,  15.09.2016 р.;  Управління  соціального  захисту населення
Фастівської  РДА  -  19.07.2016р.,  16.08.2016  р.;  ЦНАП  Вишгородської  РДА  -  21.07.2016  та
18.08.2016  р.;  Управління  соціального  захисту  населення  Макарівської  РДА  –23.08.2016р.;
Управління  соціального  захисту  населення  Обухівської  РДА  -  28.07.2016р.,  25.08.2016  р.,
Григорiвської  селищної  ради Обухівського  району -  06.09.2016 р.;  Іванківського районного
центру зайнятості – 07.09.2016 р.; Гостомільської селищної ради - 06.09.2016 та 13.09.2016 р.;
Паляниченської сільської ради Фастівського району - 13.09.2016 р.;  Комітету самоорганізації
населення мікрорайону «Заріччя» Фастівської міської ради - 14.09.2016 р.; Деремезнянської
сільської  ради  Обухівського  району  -  15.09.2016  р.;  Макарівської  районної  державної
пенітенціарної служби -  15.09.2016 р.; Маковищанської сільської ради Макарівського району –
20.09.2016  р.;  Обухівської  міської  ради  –  21.09.2016  р.;  Служби  у  справах  дітей  та  сім’ї
Іванківського району – 21.09.2016 р.; Фастівського  міськрайонного  центру  зайнятості
населення – 22.09.2016 р, 27.09.2016 р.; Служби у справах дітей та сім’ї Поліського району –
22.09.2016  р.;  Української  міської  ради  Обухівського  району –  22.09.2016  р.;  Красятицької
селещної раи  Поліського району – 22.09.2016 р.; Колонщинської сільської ради Макарівського
району  –  22.09.2016  р.;  Дідівщинської  сільської  ради  Фастівської  РДА  –  27.09.2016  р.;
Вовчінської  сільської  ради Поліського району – 28.09.2016 р.;  Германівської  сільської  ради
Обухівського району – 28.09.2016 р.; Фастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 –
29.09.2016 р. 

Інформаційно-роз’яснювальна  робота  у  військових  районних  комісаріатах:
Васильківський  районний  військовий  комісаріат  -  15.04.2016  року;  Фастівський  районний
військовий комісаріат - 18.05 та 21.06.2016 року; Обухівський районний військовий комісаріат
-  23.06.2016  року;  Макарівський  районний  військовий  комісаріат  -  29.06.2016  року;
Ірпіньський  міський  військовий  комісаріат  -  19.05  та  07.06.2016  року;  Вишгородський
районний  військовий  комісаріат  -  16.06.2016  року;  Бородянський  районний  військовий
комісаріат  -  13.04  та  31.05.2016  року, м.Фастів  -19.07.2016  р.та  05.09.2016  р.,  м.  Обухів
-29.08.2016  р. та  23.09.2016  р.,  смт  Макарів  -  06.09.2016  р.,  м.  Ірпінь  -  05.07.2016  р.,  м.
Васильків - 07.07.2016 р., смт Іванків - 12.07. та 06.09.2016 р., 12.09.2016 р. у смт Бородянка,
під час яких проведено виступи та доведено інформацію про відкриття та діяльність БПД;
розповсюджено 240 екземплярів буклетів щодо отримання правової допомоги учасникам АТО.

06.04.2016 року Центром проведено Круглий стіл з працівниками Військово-облікового
бюро міста Вишневого Києво-Святошинського району Київської області.

19.05.2016 року працівниками Центру проведено Круглий стіл у приміщенні  Ірпінської
міської організації інвалідів війни та збройних сіл.



Проведення роз’яснювальної роботи в установах виконання покарань: роз’яснювальна
робота у виправній колонії 85 м. Буча - 15.04.2016 року.

Проведення організаційної роботи виїзних прийомів громадян на базі територіальних
органів  юстиції,  в  приміщеннях  міських,  сільських,  селищних  рад,  створених  мобільних
офісах-кабінетах  для  роботи  з  клієнтами  БПД:  Виїзний  прийом  у  приміщенні  РУЮ  смт
Бородянка - 13.04.2016 року; Виїзний прийом у приміщенні РУЮ м. Васильків - 15.04.2016
року; Виїзний прийом у приймальні адвокатів, які займаються наданням БВПД, смт Бородянка
- 31.05.2016.

Проведення  інформаційно-просвітницьких  заходів  в  центрах  зайнятості,  управління
соціального захисту: Управління соціального захисту населення м. Фастів - 18.05.2016 року;
Управління соціального захисту населення м.Ірпінь - 19.05.2016 року; Управління соціального
захисту  населення  смт  Іванків  -  25.05.2016  року;  Ірпіньський  міський  центр  зайнятості   -
07.06.2016 року;  Вишгородський  районний  центр  зайнятості  -  16.06.2016  року;  Управління
соціального захисту населення м.Вишгород - 16.06.2016 року;  Іванківський районний центр
зайнятості  -  22.06.2016  року;  вУправління  соціального  захисту  населення  смт
Макарів,29.06.2016  року. 25.08.2016  р.  Управління  пенсійного  фонду  м.  Обухів  та
Обухівського  району,  Управління  соціального  захисту  населення  Обухівської  РДА  та
Обухівського  району;  29.08.2016  р.  та  30.08.2016  р.  Фастівський  міськрайонний  центр
зайнятості;  Фастівське  об’єднане  управління  пенсійного  фонду  України  Київської  області;
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Управління соціального захисту  населення виконавчого  комітету  Фастівської  міської  ради;
Управління соціального захисту  населення  Фастівській  районній  державній  адміністрації;
12.09.2016  р.Обухівський  міськрайонний  центр  зайнятості;  13.09.2016  р.  Управління
соціального  захисту  населення;  15.09.2016  р. Макарівський  центр  зайнятості  населення;
05.09.2016  р.  Васильківський  міськрайонний  центр  зайнятості,  Васильківське  об’єднане
управління  пенсійного  фонду  України  Київської  області,  06.09.2016  р.  -
Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Васильківської міської ради;
07.09.2016 р. - Іванківський центр зайнятості, 14.09.2016 р. - Управління соціального захисту
населення  Іванківської  РДА,   15.09.2016р.  -  Управління  соціального  захисту  населення
ПоліськоЇ  РДА;   12.09.2016  р.  -  Бородянський  центр  зайнятості,  Управління  соціального
захисту  населення  Бородянської  РДА.  20.09.2016  р.   –   Іванківський  районний  центр
зайнятості.

Центром  регулярно  проводяться  заходи  вуличного  інформування  громадян  про
діяльність Вишневського МЦ з НБВПД.

Утворено дистанційні пункти в бібліотеках шляхом використання системи «бібліоміст»
в 7 районнах.

Створенні Центром 15 мобільних пунктів для роботи з клієнтами БПД.

 [1.2.] Моніторинг якості надання безоплатної вторинної правової допомоги

Протягом  звітного  періоду,  з  метою підвищення  якості  надання  БВПД Регіональним
центром :

- здійснено  моніторинг  якості  роботи  адвокатів  у  46  судових  засіданнях  у
кримінальних провадженнях;

- проведено 9 бесід з клієнтами;
- проведено 46  анонімних анкетувань адвокатів;
- поведено 90 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації  за вразливими

категоріями суб’єктів права на БВПД.

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними.

10  липня,  відбувся  тренінг  для  адвокатів  Київської  області,  які  надають  безоплатну
вторинну  правову  допомогу,  організований  спільно  Координаційним  центром  з  надання
правової  допомоги та Проектом Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо
переміщених осіб в Україні». Темою тренінгу стала: “ПРАВОВА ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИМ  ОСОБАМ:  ЄВРОПЕЙСЬКІ  СТАНДАРТИ  ТА  НАЦІОНАЛЬНА
ПРАКТИКА”. 



 

      Адвокати та Центр вдячні тренерам-адвокатам Анастасії Сербіній, Євгенії Коваленко та
консультанту проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених
осіб в Україні» Сергію Марущенко, за отримані знання та навички, та сподіваємося, що вони
знайдуть свою реалізацію у повсякденній практичній роботі адвокатів Центру.

Білоцерківським місцевим центром з метою підвищення кваліфікації адвокатів та обміну
досвідом  було  проведено  семінар  на  тему:  «Захист  прав  неповнолітніх».  До  заходу  були
залучені:  голова  Білоцерківського  міськрайонного  суду,  керівника  Служби  у  справах  дітей
Білоцерківської міської ради, практичного психолога та адвокатів, які надають БВПД. Під час
заходу були запропоновані  успішні практики для інформаційних матеріалів.  По завершенню
інформаційні  матеріали  на  теми:  позбавлення  батьківських  прав,  стягнення  аліментів
розроблені та використовуються працівниками Центру.

14 вересня директор Білоцерківського місцевого центру Оксана Сірик, взяла участь в 
робочій зустрічі з вірменськими колегами, організованій Координаційним центром з надання 
правової допомоги У зустрічі взяли участь: Олена Сінчук, Олександр Лапін,Валентина 
Трошечко, Богдан Кушнир, Валерий Кулеш, Марина Магомедова, Владимир Бобруйко, 
Владислав Власов . Обговорювалось, зокрема, питання надання безоплатної правової допомоги 
біженцям та шукачам притулку. Адвокати, які надають БВПД, та співпрацюють з місцевими 
центрами обмінялись досвідом з адвокатами Республіки Вірменія.

З  метою формування  єдиних  підходів  щодо стратегії  і  тактики здійснення  захисту,  а
також з метою підвищення навичок та вмінь адвокатів у подачі звітів по цивільним справам
Місцевими центрами  організовано  робочі  зустрічі  з  адвокатами,  під  час  яких працівниками
Центру  детально  роз’яснено  процес  заповнення  форм  звіту  та  здійснення  підрахунку
винагороди.  На  основі  результатів  проведених  робочих  зустрічей,  проведено  моніторинги  з
метою визначення потреб для підвищення кваліфікації.

Центами постійно здійснюється моніторинг заходів  для підвищення кваліфікації,  які
проводяться іншими організаціями, партнерами, державними установами, з метою поширення
цієї інформації серед адвокатів.

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних
громад.

З  метою  інтеграції  системи  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  та  первинної
правової допомоги на рівні місцевих громад місцевими центрам Київської області проведено
ряд робочих зустрічей з очільниками органів місцевого самоврядування та прийнято участь у



роботі  сесій  рад,  як  для  інформування  громади  про  діяльність  центрів,  так  і  за  для
налагодження співпраці.

Так, на умовах співпраці начальник відділу взаємодії з суб’єктами надання первинної 
правової допомоги Білоцерківського місцевого центру  взяв участь у 7 сесіях  Рокитнянської  
районної ради  та 2 сесіях Рокитнянської селищної ради, 5 сесіях  Миронівської районної ради,  
2 сесіях Володарської районної рад,  3 сесіях Тетіївського  районної ради, 2 сесіях  
Миронівської районної ради, 2 сесіях Богуславської районної ради. Начальником відділу 
взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги та керівником 
Центру проведені робочі зустрічі: з головою Володарської районної державної адміністрації, з 
головою Кагарлицької районної державної адміністрації, з  головою Миронівської районної 
ради,  з головою Тетіївської районної державної адміністрації, з головою Ставищенської 
районної державної адміністрації, з головою Рокитнянської районної ради, з головою 
Сквирської районної ради. Робочі зустрічі проводились за участі відповідних відділів РДА, які 
відповідають за надання правової допомоги, роботи з громадянами та інформаційний супровід 
Під час даних зустрічей обговорені питання постійного інформування населення про діяльність 
Центру шляхом висвітлення інформації на веб-сайтах РДА, а також інформаційних буклетів – 
правових консультацій, які розповсюджуються Центром.  Керівником Центру доведено до голів
РДА інформацію щодо особливостей надання безоплатної вторинної правової допомоги 
учасникам бойових дій АТО, внутрішньо переміщеним особам та надано методичні матеріали.

Крім того працівники бюро взяли участь: 12 вересня в апаратній нараді Кагарлицької
районної державної адміністрації разом із керівником Центру, 16 вересня та 23 вересня у сесії
Володарської районної ради, 23 вересня у сесії Кагарлицької районної ради, 25 вересня у сесії
Ставищенської селищної ради, 26 вересня в апаратній нараді Богуславської районної державної
адміністрації. Працівниками бюро доведено інформацію про роботу Бюро, його основні функції

Керівник  Білоцерківського  місцевого  центру  взяла участь  у  конференції
Білоцерківського  міського   голови,  під  час  якої  висвітлила  діяльність  Центру.  Конференція
проводилась за участі ЗМІ.

Білоцерківським  місцевим  центром  спільно  з  Білоцерківською  міською  громадською
організацією «Правова єдність» проведено ряд заходів, які стосуються захисту прав учасників
бойових дій АТО. У співавторстві з юристом організації М. Лисич та Українською фундацією
правової допомоги розроблено інформативні буклети щодо захисту прав учасників бойових дій
АТО.

Білоцерківським місцевим центром до прийому громадян активну залучаються студенти
«Юридичної клініки» Білоцерківського  Національного аграрного університету для створення
мережі параюристів.

З метою взаємодії та співпраці з сільськими та селищними радами Броварського району,
25 лютого 2016 року працівники Броварського МЦ з НБВПД були присутніми та виступили на
оперативній нараді, котра проводилась головою Броварської районної державної адміністрації
Сіньком В.О. На заході були присутні голови сільських, селищних рад Броварського району,
керівники структурних підрозділів, заступники голови райдержадміністрації, керівники апарату
РДА, голова та заступники голови райради.      

Працівниками Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги проведено робочі зустрічі з:

01  квітня  2016  року  працівники
Броварського  МЦ  завітали  з
робочим  візитом  до
Бориспільського відділу Головного
управління  Національної  поліції  в
Київській  області.  Метою  візиту
було  проведення  організаційно-
роз'яснювальної  роботи  серед



працівників поліції про діяльність центру та в загальному про систему правової допомоги. Під
час  зустрічі  присутніх  ознайомлено  з  специфікою  роботи  Броварського  місцевого  центру,
обговорено питання надання безоплатної вторинної правової допомоги потерпілим та свідкам у
кримінальному провадженні, забезпечення залучення захисника за рахунок держави у випадках
визначених законом.

Також працівники Броварського 
місцевого центру завітали до 
Бориспільської місцевої прокуратури 
та  поспілкуватись з прокурором 
Костіном Я.Р.  щодо надання 
безоплатної правової допомоги на 
території Бориспільського, 
Баришівського, Переяслав-
Хмельницького, Згурівського, 
Яготинського районів та міста 
Березань, на які розповсюджується 
сфера діяльності Бориспільської 

місцевої прокуратури. 

Броварським  місцевим  центром  9  липня  2016  року  підписаний  меморандум  про
співпрацю з громадською організацією “АВАНГАРД АТО БРОВАРІЇ” з метою захисту прав
та  інтересів  учасників  антитерористичної  операції,  а  також  для  кращої  практики  та
координації діяльності щодо надання безоплатної правової допомоги учасникам бойових дій
(в тому числі АТО) та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів
війни,  гарантії  їх  соціального  захисту”.  30 вересня 2016 року підписаний меморандум  про
співпрацю  між  місцевим  центром,  в  особі  виконуючого  обов'язки  начальника  відділу
“Бориспільське  бюро  правової  допомоги”  Караковського  П.П.  та  комунальним  закладом
“Бориспільський  районний  центр  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді”  (  далі  —
БРЦСССДМ) з метою забезпечення права сім'ї, дітей та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах, на безоплатну правову допомогу на території Бориспільського району, а
також  взаємодії  та  координації  діяльності  між  відділом  “Бориспільське  бюро  правової
допомоги” та  БРЦСССДМ у питаннях,  що виникають при реалізації  Закону України “Про
безоплатну правову допомогу”.

Вишневський  місцевий  центр  ініціював  проведення  тематичних  круглих  столів  та
спільних  інформативно-навчальних  заходів  серед  суб’єктів  БВПД  та  партнерів,  з  якими
укладено Меморандуми про співпрацю, серед яких «Центр допомоги учасникам АТО, членам їх
сімей»  у  Васильківському  районі,  спілка  внутрішньо-переміщених  осіб  та  учасників  АТО
«Справедливість»  міста  Вишневе,  а  також  розміщення  контактної  інформації  у  «Центрі
інформаційної, соціальної та правової допомоги учасникам АТО». 

З  метою  налагодження  професійних  відносин  для  забезпечення  відкриття  та
функціонування  бюро  БПД  Центром  здійснено:  робочі  зустрічі  з  міськими  та  районними
головами міст Фастів, Бородянка.



Вишневським  місцевим   центром  були  проведені  наступні  заходи:  круглий  стіл  у
Бородянському центрі  соціально-психологічної  реабілітації  - 13.04.2016 року;  інформаційний
захід  у  юридичній  клініці  Національного  університету  державної  податкової  служби  -
19.05.2016 року; круглий стіл в Ірпінській міській організації інвалідів війни та збройних сил -
19.05.2016 року.

Керівником Вишневського місцевого центру доведено до голів РДА інформацію щодо
особливостей  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  учасникам  у  зв’яку  з
відкриттям бюро правової допомоги. Укладено 25 Меморандумів про співпрацю між МЦ та
Васильківським  міським  територіальним  центром  соціального  обслуговування,  Фастівським
міським територіальним центром соціального обслуговування, Службою у справах сімей, дітей
та  молоді  Макарівської  РДА,  Іванківським  центром  соціально-психологічної  реабілітації
населення,  Центральною  бібліотекою  смт  Макарів,  Обухівською  бібліотекою,  Ірпінською
міською  бібліотечною  системою;  Іванківським  міжрайонним  військоматом,  з  сільськими
радами Поліського, Обухівського районів (Володарська, Залішанська,  Вовчківська,  Рагівська,
Зеленополянська,  Радинська,  Стещинська,  Красятицька),   Молодіжною  Громадською
організацією  «Християнська  асоціація  молодих  людей»,  адвокатами  тощо. З  метою
налагодження професійних відносин для забезпечення відкриття та функціонування бюро БПД
Центром здійснено наступне:

- прийнято участь у засіданні постійних комісій Бородянської та Обухівської районних
рад з питань комунальної власності 04.08 та 19.08.2016 р. відповідно;

-  прийнято  участь  у  сесії  Бородянської  районної  ради  11.08.2016  щодо  відкриття
Бородянського Бюро правової допомоги 1 вересня 2016; - 17.08.2016 р. проведено зустріч з
Головою Вишгородської міської ради Момотом О.В. та Головою Вишгородської РДА Горганом
О.Л.;

-  22.08.  взято  участь  у  апаратній  нараді  Фастівської  міської  ради  під  головуванням
міського голови Михайла Нетяжука, на якій були присутні керівники структурних підрозділів
міськвиконкому, головами комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста і керівники
комунальних підприємств міста Фастів

-   23.08.2016 року прийнято участь у сесії районної ради Обухівського району Київської
області;



-   23.08.2016 р.  взято участь у сесії Васильківської районної державної адміністрації;

- 26.08.2016 р. проведено зустріч з головою Обухівської міської ради, прийнято участь у
колегіальній  нараді  з  головами сільських,  селищних рад та  директорами шкіл  Обухівського
району; 

-   29.08.2016 проведено виступи  на засіданні  апаратної  наради Фастівської  районної
Державної адміністрації та на засіданні голів комітетів самоорганізації населення м. Фастова, в
ході якого присутнім, в тому числі й головам селищних та сільських рад Фастівського району
Київської області, доведено інформацію про відкриття та діяльність Фастівського БПД, роздано
«Оголошення» та «Інформаційні папки»;

-  29.08.2016р. проведено виступ на засіданні апаратної наради Васильківської районної
Державної  адміністрації,  в  ході  якого  були  присутні  голови  селищних  та  сільських  рад
Васильківського району Київської  області,  доведено інформацію про відкриття та діяльність
Васильківського БПД;

-   05.09.2016 проведено виступи   в приміщеннях Іванківської  районної  ради та перед
головами  сільських  рад  на  засіданні  апаратної  наради  Іванківської  районної  державної
адміністрації, 

-   07.09.2016   проведено  виступи  в  приміщеннях  Поліської  районної  ради  та  перед
головами  сільських  рад  на  засіданні  апаратної  наради  Поліської  районної  державної
адміністрації,  в  ході  яких  присутнім  доведено  інформацію  про  відкриття  та  діяльність
Іванківського БПД; 

- 06.09.2016 прийнято участь у «круглому столі», проведеному Фастівською районною
Державною  адміністрацією  з  підприємцями,  в  ході  якої  обговорено  низку  питань  щодо
підтримки функціонування та розвитку малого і середнього підприємництва в районі, а також
відзначено представників цієї сфери діяльності з нагоди професійного свята - Дня підприємця;

 -  02.09.2016  р.  був  проведений  урок  в  Васильківській  загальноосвітній  школі  I-III
ступенів №6 на тему "Права дитини" та оголошено про відкриття Васильківського БПД і його
повноваження;

-  28.09.2016 р.  взято участь  у  тренінгу  на  тему «ОСББ,  енергомодернізація  та  інші
аспекти управління багатоквартирним будинком для власників квартир: просто про складне»; 

- 29.09.2016 р. взято участь у районному святі до Дня працівника освіти м. Обухів;
- 29.09.2016 р. проведено уроки на тему: « Дитина та Право» у Вовчківській НВО та у

дитячому будинку «Пролісок» Поліського району.



 [1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.

4  липня  в  регіонах  розпочався третій  етап  КОНКУРСУ  з  відбору
начальників/заступників начальників  бюро  правової  допомоги –ІНТЕРВ'ЮВАННЯ
ПРЕТЕНДЕНТІВ. У 23 областях працюють Конкурсні комісії, які проведуть інтерв’ю із 2469
претендентами на посади керівників бюро правової допомоги.Зокрема в Київській області були
запрошені до інтерв’ю 147 кандидатів, які заповнили он-лайн заявки на участь у конкурсі та
пройшли другий етап конкурсу – дистанційний навчальний курс «Вступ до системи безоплатної
правової допомоги». Конкурс тривав до 15 липня 2016 року.

Безоплатна правова допомога – запорука 
рівних можливостей доступу осіб до 
правосуддя!

На підтримку зазначеного гасла працівники 
відділу уповноважених Голови з питань 
контролю за дотриманням прав людини в 
поліцейській діяльності управління 
забезпечення  прав людини Національної 
поліції України 28 липня відвідали 
Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Київській 
області та Білоцерківський місцевий центр з 
надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Центр), який розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. 
Гайок, 4а та зустрілися з його директором Сірик Оксаною Сергіївною. яка розповіла про роботу
двох центрів.

    На початку спілкування директор Центру зазначила, що особи, які підозрюються або 
обвинувачуються у вчиненні злочину, мають право на захист та користуються безоплатною 
правовою допомогою захисника, передбаченою Кримінальним процесуальним кодексом та 
Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

    У ході бесіди було розглянуто порядок інформування Центру про випадки затримання осіб та
дії захисників у випадках затримання осіб за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення.

    З метою контролю за недопущенням порушень вимог Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» та дотримання прав людини в частині забезпечення права на захист від 
обвинувачення, працівники відділу уповноважених Голови НПУ разом з директором Центру 
дійшли до висновку про необхідність проведення щомісячних звірок кількості затриманих осіб 
у ГУНП в Київській області та кількості наданих повідомлень про такі факти до Центру.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&story_id=301853810162867
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?source=feed_text&story_id=301853810162867
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=289002341448014
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=289002341448014
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=289002341448014


Водночас сторони домовились про налагодження тісної співпраці у сфері дотримання 
прав і свобод людини при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням волі.

04.08.2016 у Білій Церкві відбувся установчий семінар для новопризначених 
КЕРІВНИКІВ БЮРО ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ, а вже 16.08.2016 р. відповідно 
до плану заходів щодо відкриття бюро 
правової допомоги  Білоцерківського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Центром було 
проведено навчання працівників бюро 
правової допомоги.

Між місцевими центрами налагоджено співпрацю щодо подачі звітності, обміну 
інформаційними матеріалами, рекомендаціями та пропозиціями, передача актів адвокатів, що 
діють на підставі доручень місцевих  центрів відбувається постійний обмін успішними 
робочими практиками: збір та узагальнення інформації робочих практик, виокремлення кращих
для загального користування.

[1.6.] Розвиток  інституційної  спроможності,  ресурсів  центрів  до  виконання  його
функцій.

В  рамках  інтеграції  первинної  та  вторинної  правової  допомоги  та  за  для  створення
мережі  параюристів  до  прийому  громадян  залучаються  студенти  «Юридичної  клініки»
Білоцерківського  Національного аграрного університету. 

Протягом кварталу Білоцерківським місцевим центром розроблено чотири програми для 
місцевих громад, з метою отримання субвенцій з місцевого бюджету для Богуславського, 
Володарського, Кагарлицького, Миронівського районів.

Працівниками  центрів  постійно  проводиться   аналіз  звернень  громадян,
оприлюднюються   інформативні  статті  на  сторінці  у  facebook,  розробляються  інформаційні
роздаткові матеріали та матеріали для наповнення WikiLegalAid.

 [1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у Київської області,
в  тому  числі  результатів  діяльності  Центрів,  налагоджена  співпраця  із  місцевими  ЗМІ,
здійснюються  публікацій  в  газетах,  виступи  на  радіо  та  телебаченні,  розміщуються
інформаційні матеріали в мережі Інтернет. Інформація про роботу Білоцерківського місцевого
центру висвітлена в газетах "Громадська думка", "Замкова гора", "Юр'ївська Земля", "Копейка",
"Майдан-Брок",  "Гриф",  інформація про роботу Броварського місцевого центру розміщена в
газетах  “Нове  життя”,  “Трудова  слава”,  “Баришівський  вісник”,  “Березанські  відомості”,
“Панорама”,  “Вісник  Переяславщини”,  “Яготинські  вісті”,  інформація  про  роботу
Вишневського  місцевого  центру  висвітлена  в  газетах  "Новий  День",  "Перемога",  "Нове
Полісся" , "Нове Полісся", "Макарівські вісті", "Слово", "Новини Полісся", "Обухівський край",
"Вперед" 

25.02.2016  р.  на  телеканалі  «Рада»  в  програмі  «У  деталях»  директор  Регіонального
центру  та  народний  депутат  України,  Ігор  Алексєєв,  надали  інтерв’ю  про  роботу  системи
безоплатної вторинної правової допомоги.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=309864866028428
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=309864866028428


21.03.2016  р.  міські  телекомпанії  ТРК  "Бест",  ТРК  "Крокус",  "ПроБЦ",  "БЦТВ"
висвітлили прес-конференцію керівника Білоцерківського місцевого центру з міським головою
м. Біла Церква.

Білоцерківським місцевим центром було  замолено  відеоролик  про діяльність  Центру,
який транслювався Білоцерківським ТРК "Бест" протягом трьох місяців.

12.03.2016 р. інформація про вуличне інформування Білоцерківського місцевого центру
під  час  ярмарку  в  парку  ім.  Т.  Шевченкав  м.  Біла  Церква  висвітлено  в  новинах  місцевого
телеканалу ТРК «Бест». 

17.03.2016 р. інформація про проведення прийому громадян в смт Ставище висвітлена
місцевим телеканалом «Грант».

За досягнутою домовленістю, інформація про діяльність місцевих центрів розміщується
на  більшості  сайтах  органів  місцевого  самоврядування  та  державних  адміністрацій,  які
розташовані на території діяльності Центру.

Білоцерківським  місцевим  центром  укладено  договір  з  телеканалом  ТРК  «Бест».  На
виконання  Наказу  Міністерства  юстиції  України  від  17.06.2016  року  №  1717/5  "Про
запровадження  пілотного  проекту  у  сфері  державної  реєстрації  громадських  формувань",
телеканалом  підготовано  відеоролик
(  https://www.facebook.com/hashtag/запровадження_пілотного_проекту_у_сфері_державної_реєст
рації_громадських_формувань?source=feed_text&story_id=300489076966007 ),  який
транслюється  на  місцевому  телебаченні.  Крім  того,  Центром  підготовлено  відеоролик  про
відкриття  Бюро правової допомоги, який буде транслюватися в усіх районах обслуговування
Центру. (https://www.youtube.com/watch?v=dyY8gSes8w4)  Інформація  про  роботу  Центру  та
БЮРО висвітлена в газетах "Громадська думка", "Замкова гора", "Юр'ївська Земля", "Копейка",
"Майдан-Брок",  «Вісті  Богуславщини»,  «Тетіївська  земля»,  «Таращанський  край»,  «Вісник
Кагарличчини»,  «Вісник  Сквирщини»,  «Голос Володорщини». За досягнутою домовленістю,
інформація  про  діяльність  Центру  розміщується  на  більшості  сайтах  органів  місцевого
самоврядування та державних адміністрацій, які розташовані на території діяльності Центру.

Вишневським місцевим центром було налагоджено взаємодію з наступними суб’єктами
засобів  масової  інформації  для інформування про діяльність  Центру:   «Перемога»,  «Новини
Полісся», «Обухівський край», «Обухівські вісті», «Макарівські вісті», «Вперед», «Вишгород»,
«Трибуна  праці»,  Васильківські  вісті",  "Життя  і  слово",  «Дніпровський  проспект»,   «Наш
Городок», "Авіс", «Барг».

Взаємодія з засобами масової інформації важлива в роботі Броварського місцевого 
центру, оскільки таким чином здійснюється контакт з клієнтами, державними органами та 
громадськістю загалом. Завдяки постійній тісній співпраці та налагодженими 
взаємовідносинам з місцевими ЗМІ, здійснюється поширення інформації щодо 
функціонування системи БПД у лівобережній частині Київської області, в тому числі 
результатів діяльності місцевого центру, зокрема через публікації в газетах, виступи на радіо 
та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет. Так, протягом 
звітного періоду місцевим центром було розміщено 15 публікацій в таких друкованих засобах 
масової інформації: “Нове життя”, “Трудова слава”, “Баришівський вісник”, “Березанські 
відомості”, “Панорама”, “Вісник Переяславщини”, “Яготинські вісті”, “Яготин — місто моє”. 
Також опубліковано 10 інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, а саме на офіційних 
сайтах: Броварської міської ради, Згурівської районної державної адміністрації, Яготинської 
районної державної адміністрації - Яготинської районної ради, Переяслав-Хмельницької 
районної державної адміністрації, Баришівської районної державної адміністрації, 
Бориспільської міської централізованої бібліотечної системи. 

https://www.youtube.com/watch?v=dyY8gSes8w4
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C?source=feed_text&story_id=300489076966007
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C?source=feed_text&story_id=300489076966007
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C?source=feed_text&story_id=300489076966007
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C?source=feed_text&story_id=300489076966007
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D1%83_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C?source=feed_text&story_id=300489076966007


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру

За період з 01 січня по 30 вересня 2016 року Регіональним центром з надання БВПД у
Київській області було видано 2319 доручень, у тому числі:

- 51 особам, до яких було застосовано адміністративне затримання;
- 0 особам, до яких було застосовано адміністративний арешт;
- 680 особам, затриманим за підозрою у вчинені злочину та/або стосовно яких було

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
- 1043 для здійснення захисту за призначенням;
- 162  для  участі  у  проведенні  окремих  процесуальних  дій  у  кримінальному

проваджені;
- 235 у процедурах  з  продовження зміни або припинення застосування  примусових

заходів медичного характеру;
- 52 у процедурах, пов’язаних з видачою особи (екстрадиція);
- 25 у разі вирішення судом питання під час виконання вироків відповідно до ст. 537

КПК України;
- 69  особам,  засудженим  до  покарання  у  вигляді  позбавлення  волі,  тримання  в

дисциплінарному батальйонні військовослужбовців або обмеження волі.

Діаграма 1. 
Кількість  виданих  доручень  поквартально  за  звітний  період  поточного  року  із

порівнянням з аналогічними періодами минулого року. 



Діаграма 2. 

Розподіл осіб за звітний період                

 

Інформація щодо кількості виданих доручень в розрізі категорій осіб

За перше півріччя, з метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром :
- здійснено  моніторинг  якості  роботи  адвокатів  у  28-ми  судових  засіданнях  у

кримінальних провадженнях;
- проведено 6 бесід з клієнтами;
- проведено 46  анонімних анкетувань адвокатів;
- поведено 90 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації  за вразливими

категоріями суб’єктів права на БВПД.

№
з/п Категорії осіб

Кількість виданих доручень
І

квартал
ІІ

квартал
ІІІ

квартал
Разом

1 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання

17 21 13 51

2 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт

1 1 0 2

3 Особам, затриманим за пі-
дозрою у вчиненні злочину та
/ або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою

186 234 259 680

4 Для здійснення захисту за 
призначенням

367 322 356 1043

5 Для участі у проведенні 
окремих процесуальних дій у
кримінальних провадженнях

54 40 67 162

6 У процедурах з продовжен-
ня, зміни або припинення за-
стосування примусових 
заходів медичного характеру

58 93 84 235

7 У процедурах, пов’язаних з 
видачею особи (екстрадиці-
єю)

15 17 21 52

8 У разі вирішення судом пи-
тань під час виконання ви-
років відповідно до статті 537
КПК

5 8 12 25

9 Особам, засудженим до 
покарання у вигляді по-
збавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або 
обмеження волі

23 25 21 69

10 Разом  за  всіма  категоріями
осіб

726 761 833 2319



[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів

За період з 1 січня по 30 вересня 2016 року місцевими центрами з надання БВПД в регіоні
було опрацьовано 3666 звернень клієнтів, що звернулися по правову допомогу. 

Діаграма 3.

Діаграма 4. 



Таблиця 2. Інформація щодо кількості опрацьованих звернень клієнтів в розрізі МЦ

Так, найбільше звернень, по яким було надано БВПД було зареєстровано від малозабез-
печених осіб - 1574 (43%),  інвалідів – 540 (15%) , та ветеранів війни 303 (8%).

Діаграма 5
  

Діаграма 6.

№
з/п

Перелік місцевих
центрів

Кількість опрацьованих звернень

І
квартал

ІІ
квартал

    ІІІ
квартал

Разом

1 Білоцерківський 
місцевий центр

216 225 711 1152

2 Броварський місцевий 
центр

411 380 680 1471

3 Вишневський місцевий 
центр

235 257 551 1043

Разом за всіма місцеви-
ми центрами

862 862 1942 3666



Діаграма 7.

Протягом січня – вересня 2016 р. клієнти звертались  з  питань: іншого цивільного права
599 (16%),  соціального забезпечення  571 (16%),  сімейного  429 (%),  спадкового  360 (10%),
адміністративного 231 (6 %),  трудового 203 (6 %), житлового  315 (9%),  земельного 309 (8%),
договірного 290  (8%), з інших питань  230 (6%), з питань виконання судових рішень  111 (3%) та
з неправових питань 18 (1%) від загальної кількості. 

Діаграма 8.



Таблиця 3. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питан-
ням звернення

№ з/п
Категорія питань

звернення
Кількість опрацьованих звернень

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал РАЗОМ

1
соціальне забез-
печення

119 144
308 571

2 житлового права 99 72 144 315

3 сімейного права 95 95 239 429

4 спадкового права 89 70 201 360

5 земельного права 44 43 222 309

6 договірного права 99 64 127 290

7 трудового права 52 47 104 203

8
адміністративного
права

49 65
117 231

9
іншого цивільного
права

135 164
300

599

10
виконання су-
дових рішень

19 34
58

111

11 Інші питання 57 59 114 230

12
Неправове питан-
ня

5 5
8

18

РАЗОМ 862 862 1942 3666

Крім цього, місцевими центрами протягом січня-вересня  2016 р. було:
 здійснено 162 виїздів до мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 72

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з правових

питань під час виїздів до мобільних консультаційних пунктів склала 216 осіб;
 надано  методичну  допомогу  13  органам  місцевого  самоврядування  та  установам  -

провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб приват-
ного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомо-
ги;

 опрацьовано 2857 актів надання БВПД, що були подані адвокатами;
 розміщено у ЗМІ 153 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД.



Таблиця  4. Інформація  щодо  кількості  здійснених  виїздів  мобільних  та  функціонуючих  ди-
станційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ

№
з/п

Перелік місцевих
центрів

Загальна кількість  виїздів
мобільних та діючих ди-

станційних пунктів доступу
до БПД/кількість осіб, що
скористалися їх послугами

Разом

І
квартал

ІІ
квартал

ІІІ
квартал

1 Білоцерківський 
місцевий центр 17 27 16 60

2 Броварський місцевий
центр 13 13 8 34

3 Вишневський 
місцевий центр 2 27 39 68

Разом  за  всіма
місцевими
центрами

32 67 63 162

Таблиця  5. 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

№
з/п

Перелік місцевих
центрів

Кількість випадків надання
методичної допомоги  

РАЗОМ

І
квартал

ІІ
квартал

ІІІ
квартал

1 Білоцерківський 
місцевий центр 3 3 3 9

2 Броварський місцевий
центр 1 1 0 2

3 Вишневський 
місцевий центр 1 1 0 2

6 Разом  за  всіма
місцевими
центрами

5 5 3 13

Таблиця 6. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були подані адвокатами, в розрізі
МЦ

№
з/п

Перелік
місцевих
центрів

Кількість опрацьованих
актів ПБД, що подані

адвокатами

РАЗОМ

І квартал ІІ
квартал

ІІІ
квартал

1 Білоцерківський 
місцевий центр 866 871 879 2616

2 Броварський 
місцевий центр 37 40 60 137



3 Вишневський 
місцевий центр 19 28 57 104

Разом за всіма
місцевими
центрами

922 939 996 2857

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання
БВПД

№
з/п Перелік місцевих центрів

Кількість інформаційних матеріалів,
розміщених у ЗМІ

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал

1 Білоцерківський місцевий центр 9 9 6

2 Броварський місцевий центр 10 10 15

3 Вишневський місцевий центр 15 15 65

4 Регіональний центр 10 10 10

Разом за всіма МЦ та РЦ 44 44 96

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

З 1 січня по 30 вересня 2016 року Регіональним центром було фактично профінансовано
на 2 270 600,00 грн, що становить  100 % від передбачених кошторисом видатків на даний пері-
од.

Діаграма 9. Фінансування видатків на оплату послуг адвокатів



З 1 січня по 30 вересня 2016 року адвокатам, які надають БВПД в Київській області, було
оплачено 2 270 506,28 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань станом на 30.09.2016
року становив 2 270 506,28 грн.  грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець
звітного періоду відсутня. 

Діаграма 10. Виплати адвокатам за надані послуги за звітний період та аналогічний період
минулого року

Діаграма  11.  Виплати  адвокатам  за  надані  послуги  та  зареєстровані  фінансові
зобов’язання

Так, з 1 січня по 30 вересня 2016 р. видатки на оплату послуг адвокатів по кримінальним
провадженням становили 2 140 645,73  грн (94%), а по цивільно-адміністративним справам –
1 298 60,55 грн. (6 %).



Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів в розрізі
категорій  осіб  по  кримінальним  та  цивільно-адміністративним  справам  відображена  
в Таблиці 8.

Таблиця 8. 

№
з/п Категорії осіб

Сума видатків на оплату послуг
адвокатів, тис. грн

І квартал ІІ
квартал

ІІІ
 квартал

1 Захист за призначенням 323,5 751,3 441,4

2 Залучення до окремої процесуальної дії 14,9 41,6 20,3

3 Адміністративне затримання / адміністративний арешт 1,4 3,3 1,9

4 Кримінальне затримання / тримання під вартою 117,5 165,5 160,4

5 Засудженим 1,9 20,1 2,6

6 ПЗМХ, питання екстрадиції, питання виконання вироків 12,0 39,4 16,47

7 Цивільні / адміністративні справи (особам, зазначеним у пу-
нктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", місцеві центри)

39,5 41,6 53,9

8 Разом 510,7 1062,8 696,97


