
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Вишневського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у ІІІ кварталі 2019 року 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами. 

 Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізи-
чним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей те-
риторіальних громад.  

 

 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розви-
ток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи 
БПД.  

 

 Децентралізація системи БПД. 
 

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

 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 



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

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізич-
ним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей тери-
торіальних громад. 

 
З метою підвищення рівня правової свідомості та обізнаності населення, зокрема 

щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб, Вишневським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Вишневський МЦ) 
та його структурними підрозділами – відділами «Бюро правової допомоги»  
(далі – Бюро) організовано та проведено ряд правопросвітницьких та інформаційних 
заходів, у тому числі під час реалізації Всеукраїнського правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», забезпечено роботу дистанційних та 
мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, здійснено вуличне ін-
формування населення, розміщено інформацію про діяльність Місцевого центру в за-
собах масової інформації, прийнято участь в робочих зустріч, семінарах та круглих 
столах, а саме: 
  

      11 липня 2019 року заступником начальни-
ка Вишгородського бюро спільно с представ-
ником ГО «ОПОРА» у військовій частині 3077 
Національної гвардії України в рамках проекту 
«Я МАЮ ПРАВО» було проведено правопрос-
вітницький захід-лекцію для особового складу. 
Під час заходу було висвітлено наступні теми: 
«Про безоплатну правовому допомогу в Украї-
ні», «Про роботу бюро» та «Виборчі права для 
військовослужбовців».  
       
 

    30 липня 2019 року начальник Ірпінського 
бюро Гараніна Людмила прийняла участь в об-
ласному заході до Всесвітнього дня протидії 
торгівлі людьми, організованому Міністерст-
вом соціальної політики України, службою у 
справах дітей та сім’ї Київської обласної дер-
жавної адміністрації, службою у справах дітей 
та сім’ї Ірпінської міської ради, Міждународ-
ною організацією  міграції, ГО "Фундація Гро-
мадське суспільство", ГО "Ла Страда-Україна", 
ГО "А-21", де було обговорено щодо міжнарод-

них підходів та основних принципів забезпечення комплексного реагування на проти-
дію торгівлі людьми. Гараніна Людмила розповіла присутнім про первинну та вторин-
ну правову допомогу в Україні, проект "Я маю право", роботу бюро, роздала присутнім 
буклети і брошури про безоплатну правову допомогу та "Як протидіяти торгівлі людь-
ми та не стати жертвою злочинців", "Куди звертатися за допомогою за кордоном", ого-
ворила з організаторами заходу і організаціями, які на території Приірпіння приймають 
участь у допомозі жертвам торгівлі людьми, про спільні заходи для допомоги жертвам 
торгівлі людьми і проведення заходів для попередження таких випадків серед населен-
ня. 



     30 липня 2019 року головним спеціалістом Обу-
хівського бюро Ольгою Чигирин спільно з начальни-
ком та спеціалістами служби у справах дітей та сім'ї 
Обухівської районної адміністрації та директором 
Обухівського районного центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді проведено круглий стіл до 
Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Під час 
зустрічі було обговорено низку питань, серед яких-як 
протидіяти торгівлі людьми, як не стати жервою зло-
чинців, куди звертатись за допомогою в Україні та за 
кордоном. Також була донесена інформація щодо 
порядку надання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги та про особливості проекту Міні-
стерства юстицій "Я маю право!". 
 

 
30 липня 2019 року  до Всесвітнього 

дня протидії торгівлі людьми у приміщен-
ні Макарівської районної Державної адмі-
ністрації начальником Макарівського бю-
ро Галиною Тищенко було взято участь у 
круглому столі спільно з в. о. голови Ма-
карівської РДА Багінською І. А. ,службою 
у справах дітей та молоді Макарівською 
РДА, старшим лейтенантом ювенальної 
провенції  Коваль Я. Ю. та директором 
Макарівського КЗ «Промінь Надії» Шаба-
нова С.А. 
 Даний захід був проведений з метою підвищення рівня поінформованості грома-
дян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привернення уваги до важкого 
становища жінок, чоловіків та дітей, які стали жертвами. 
 
 
З нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми начальником Фастівського бюро 

Павленко С. А. організовано «круглий стіл», на 
який запрошено працівників місцевого самов-
рядування, правоохоронних органів та юстиції. 
В ході проведення «круглого столу» обговоре-
но проблемні питання щодо спільної організа-
ції дій у разі виявлення особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми та протидії і запобіганню 
торгівлі людьми у співпраці з державними 
установами в галузі соціальної політики та 
освіти, правоохоронними органам. Обговорено 

проблему торгівлі людьми, а саме що в більшості випадків мова йде про торгівлю жін-
ками з метою використання в проституції, порнобізнесі, сексуальній сфері тощо. Безу-
мовно, торгівля жінками є складовою частиною злочину ”торгівля людьми”. Однак по-
няття ”торгівля людьми” є більш широким: об'єктом цього злочину може бути будь-яка 
особа, незалежно від статі і віку. 

Метою торгівлі жінками може бути насильницький шлюб, примусова праця, 
використання в домашньому господарстві і промисловому чи сільськогосподарському 
секторах, народження дитини примусово чи за замовленням, використання в сексуаль-



ному бізнесі. Чоловіків переважно використовують на будівництвах, у промисловості, 
сільському господарстві, дітей – у жебрацтві, осіб будь-якої статі і віку – для вилучен-
ня і трансплантації органів. 

 
13 серпня 2018 року на території Боярсько-

го будинку відпочинку УТОС з метою реалізації 
всеукраїнського проекту «Я МАЮ ПРАВО» та 
роз’яснення змін до чинного законодавства 
України фахівцем Вишневського МЦ Дмитром 
Тарновським проведено правопросвітницький 
захід на тему: «Безоплатна правова допомога в 
Україні», «Чесна платіжка».  

Під час заходу розповсюджено буклети, 
надруковані шрифтом Брайля, які інформують про види безоплатної правової допомо-
ги і про те, де саме та яким чином її можна отримати. Окрім того, у буклетах вказано 
номер телефону контакт-центру системи безоплатної правової допомоги, за яким ціло-
добово та безкоштовно можна отримати консультацію чи роз’яснення або іншу право-
ву інформацію.  

Разом з тим проведено виїзний прийом громадян, під час якого надано правові 
консультації та роз’яснення. 
 
 

20 серпня 2019 головним спеціалістом Обухівсь-
кого бюро відповідно до спільного графіку робо-
ти дистанційного пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги здійснено виїзний прийом в 
приміщенні Обухівського Учбово-Виробничого 
Підприємство УТОС. Під час прийом було нада-
но ТРИ консультації. Також донесено інформа-

цію про проект "Я маю право" та про доступ до первинної та вторинної безоплатної 
допомоги. 

 
 
22 серпня 2019 року  заступник  начальника Макарівського бюро 

Тарас Бенедіктов провів робочу зустріч у Макарівському відділенні 
поліції Ірпінського відділу поліції ГУНП в Київської області. Під 
час зустрічі обговорювали питання забезпечення доступу громадян 
до безоплатної правової допомоги. 

Тарас Бенедіктов поінформував про те, що у Макарівському бю-
ро громадяни можуть отримати консультації та роз’яснення з право-
вих питань, скористатися електронними сервісами Міністерства юс-
тиції України, отримати доступ до безоплатної вторинної правової 
допомоги. Тобто особи, яких підозрюють або обвинувачують у вчи-
ненні злочину, мають право на безкоштовну вторинну правову до-
помогу. Представник правоохоронного органу, що здійснив затри-
мання, зобов’язаний невідкладно повідомити про цей факт відповідний центр з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги. Представник правоохоронного органу, 
відповідальний за перебування затриманих, зобов’язаний перевірити виконання 
обов’язку щодо інформування центру про затримання особи та реалізувати його самос-
тійно, якщо цього не було зроблено раніше. У такому випадку від особи не вимагається 
заявляти жодних клопотань, складання чи підписання будь-яких інших документів. 



Інші учасники кримінального прова-
дження (свідки, потерпілі та інші) також 
мають право на безоплатну правову допомо-
гу. 
       28 серпня 2019 року головним спеціалі-
стом Обухівського бюро Чигирин Ольгою 
проведено прийом громадян у приміщенні 
Обухівської районної державної адміністра-
ції разом зпрацівниками служби у справах дітей та сім'ї Обухівського району. 
       У ході зустрічі громадян проінформовано про існуючу систему безоплатної право-
вої допомоги в Україні, завдання та функції бюро, категорії осіб, які за законом мають 
право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок отримання БВПД. 
За правовою допомогою звернулося двоє осіб, яким надано консультації та роз’яснення 
з питань сімейного права. 
     Усі клієнти отримали відповідні роз’яснення, інформаційні буклети системи БПД та 
проекта  #Я_МАЮ_ПРАВО 
 
 
     28 серпня 2019 року фахівець Вишневського МЦ Дмитро Тарновський провів при-
йом громадян у Боярському будинку відпочинку УТОС, під час якого надано консуль-
тації ШЕСТИ особам. Разом з тим з метою реалізації всеукраїнського проекту «Я 
МАЮ ПРАВО серед відпочиваючих розповсюджено буклети інформаційно-
роз’яснювального характеру про систему БПД  та правопросвітницький проект «Я маю 
право. 
 

 
       10 вересня 2019 року у приміщенні 
Університету державної фіскальної служ-
би України працівниками центру прийня-
то участь у робочій зустрічі з студента-
ми навчально-практичної лаборато-
рії  «Юридична клініка» Університету 
державної фіскальної служби України. 
Керівник Ірпінського бюро Гараніна Лю-
дмила розповіла про первинну і вторинну 
БПД в Україні, про роботу бюро, прове-
дення інтерв’ювання  і консультування 
Клієнтів. У форматі бесіди оговорили пи-
тання судової практики при зверненні до 

суду з цивільними і адміністративними позовами, внесення змін в законодавство про 
призначення субсидії на оплату за житлово-комунальні послуги,  про подальше визна-
чення місця і напрямку роботи студенів після закінчення навчання. Спільно з предста-
вниками Головного територіального управління юстиції в Київській області обговори-
ли питання подальшої співпраці по наданню безоплатної правової допомоги мешкан-
цям Приірпіння і проведення сумісних прийомів. 
      

 
    3 вересня 2019 року проведено робочу зустріч 
щодо виконання плану заходів протидії упередже-
ному ставленню до осіб ромської національної 
меншини. 



    Основною проблемою ромів, які законно перебувають на території України, є часто 
неналежне оформлення документів, що посвідчують особу і підтверджують громадян-
ство. Керівник Васильківського бюро Євгенія Середницька та начальник Васильківсь-
кого міськрайонного відділу ДРАЦС Марини Твердохліб продовжують вести 
роз’яснювальну роботу із представниками ромської національної меншини щодо пра-
вильного оформлення документів, захисту їх інтересів та інтеграції в українське суспі-
льство. 

 

13 вересня 2019 року заступником 
начальника Бородянського бюро Тищен-
ком Ярославом було здійснено виїзний 
прийом до Бородянського районного те-
риторіального центру соціального обслу-
говування (надання соціальних послуг), 
так проведено правопросвітницький захід 
стосовно захисту прав малозабезпечених 
осіб та пенсіонерів. 

Під час зазначеного заходу були 
надані консультації з різних правових пи-
тань шістьом особам, та вручені і розмі-
щенні флаєри «Я маю право!» . 
 

 
14 вересня 2019 року за запрошенням жителів села Веприк 

Фастівського району Київської області та ГО "Нове життя" началь-
ник Фастівського бюро Павленко С. А. та співробітники відділу Фа-
стівського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 
пробації» у м. Києві та Київській області Сабуняк Д. та Кадькаленко 
М.    прийняли участь у відкритті Центру матері і дитини для дітей 
та жінок, які являються жертвами насилля в сім'ї та жінок, які при-
тягаються до кримінальної відповідальності. 

Під час заходу присутнім та мешканцям Центру донесено 
інформацію про діяльність Фастівського бюро щодо безоплатної 
первинної та вторинної правової допомоги, протидії насиллю в сім'ї 
та торгівлі людьми.  

Також в ході проведення відкриття усім присутнім вручено 
відповідні матеріали, інформаційні буклети та довідники з протидії насильству в сім'ї. 
 
 
        19 вересня 2019 року 
головний спеціаліст Ірпін-
ського бюро Воробей Окса-
на разом з працівником Ір-
пінського міського від-ділу 
ДРАЦС ГТУЮ в Київській 
області провели тематич-
ний урок студентам 1 курсу 
Ірпінського дер-жавного 
коледжу економіки та права 
Національного університе-
ту Державної фіскальної 



служби України на тему "Протидія булінгу". Розповіли що таке булінг, форма та види 
булінгу, як реагувати на цькування, що робити, якщо ви стали жертвою чи свідком бу-
лінгу, а також провели навчання щодо навичок протидії булінгу. Пояснили як дитині 
отримати безоплатну правову допомогу. Роздали студентам коледжу тематичні брошу-
ри і буклети  "Зупинимо булінг разом". 
 

 
Начальником відділу право просвітни-

цтва та  безоплатної правової допомоги Виш-
невського МЦ Діана Бабаян прийняла участь 
у планових засіданнях Координаційної ради з 
питань охорони дитинства та підтримки сім'ї 
при виконавчому комітеті Вишневої міської 
ради. 
 

 
 
 
 
 
 
З метою підвищення правової культури та освіченості в учнівському середо-

вищі,  працівниками Вишневського МЦ прочитано лекції на теми: «Булінг у 
школі: як подолати суспільну проблему?», «Кібербулінг або агресія в інтернеті», 
«Шкільний булінг»,  «Права дитини», а саме: 

 
      

Серед учнів 9-Б класу навчально-виховного компле-
ксу "Вишгородська районна гімназія "Інтелект" - 
загальноосвітня школа і ступеня" Вишгородської 
районної ради проведено тематичний урок-дискусію 
на теми: «Стоп боулінг!», «Права людини у націо-
нальному законодавстві України», «Протидія наси-
льству в сім’ї та у шкільному середовищі», з метою 
інформування учнів про поняття боулінгу, як саме 
себе поводити у разі цькування та приниження, які 
наслідки правові наслідки подібних дій тощо. 

  

Проведено тематичний урок-бесіду на 
теми: «Права дітей» та «Протидія булінгу» 
серед учнів 10 і 11 класів у Бородянській спе-
ціалізованій школі-загальноосвітній заклад І-
ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням 
окремих предметів. Під час уроку було пові-
домлено та роз’яснено про гарантовані права 
дітей, шляхи їх реалізації та захисту, а також 
доведено до відома про зміни до деяких зако-
нодавчих актів України щодо протидії булінгу, 
розтлумачено про поняття булінгу, його види 
та ознаки, а також рекомендації щодо уникнення булінгу та подальші дії у разі виник-
нення булінгу.  



 
       
    В межах правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО» фахівець Іванківського бюро провів тематич-
ні уроки на тему: «Я маю право!» і «Стоп Булінг!» уч-
ням старших класів Іванківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
1 та Іванківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. 
     
 

      Уміння відстоювати свою правоту з позиції 
права - надзвичайно важливо для кожного з 
нас, і привчати до цього необхідно з дитинства. 
     З метою створення необхідних умов для ро-
звитку правопросвітництва, роз'яснення грома-
дянам, в тому числі маленьким українцям, їх-
ніх прав та обов'язків, працівниками Вишнев-
ського МЦ проведено правові уроки "Права 
дитини" та "Протидія булінгу!" для вихованців Боярської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів № 4: діткам розповіли про положення Конвенції ООН "Про права дитини", 
зміни до законодавства України щодо протидії булінгу та шляхи попередження цього 
явища. 
 
      

       Учні старших класів Ліцею № 1  
с. П. Павлівської Борщагівки прослухали уроки-
лекції на теми: "Знай свої права", "Стоп Булінг» 
які прочитали їм фахівці Вишневського МЦ спі-
льно з фахівцями ГТУЮ в Київській області.  
 

 
       
 

      На уроці з основ правознавста 9-ти класники Макарівсь-
кого багатопрофільного ліцею дізналися, що таке булінг, йо-
го види, де і як отримати правову допомогу, як протидіяти 
домашньому насильству, який захист гарантовано постраж-
далим.  
 

 
 
     05 вересня 2019 року головний спеціа-
ліст Обухівського бюро Чигирин Ольга ра-
зом зі старшим інспектором  ювенальної 
провенції Обухівського ВП Шкурко Світла-
ною Василівною та інспектором  ювеналь-
ної провенції Обухівського ВП Ковтуненко 
Владиславом Олексійовичем провели тема-
тичні уроки "Я МАЮ ПРАВО" у закладах 
загальної середньої освіти. Під час уроків 
повідомили учнів про гарантовані права, 
шляхи їх реалізації та захисту. Було прове-
дено 4 уроки в різних класах та задіяно 113 



учнів Академічного ліцею №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської 
області.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        В межах правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!» керівник Васильківського Бю-
ро Середницька Євгенія спільно з начальником 
відділу ДРАЦС Твердохліб Мариною, заступ-
ником начальника відділу ДВС Ляш Юлією та 
нотаріусом МДНК Хоменком Сергієм провели 
тематичний урок «Я МАЮ ПРАВО!» серед уч-
нів 10-А класу Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів №2, в інтерактивній формі повідомивши 
учнів про гарантовані права, шляхи їх реалізації 
та захисту задля формування у дітей навичок та 

вмінь відстоювати та захищати свої права. #УрокЯМП2019. 
 

Фахівцем Фастівського бюро Макси-
мом Конончуком для учнів 9-10 класів  Опор-
ного закладу загальної середньої освіти Ко-
жанського навчально-виховного комплексу 
«Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ сту-
пенів» проведено інтерактивне заняття, під 
час якого обговорено норми нормативно-
правових актів міжнародного та національно-
го законодавства  щодо прав дітей, умов їх 
реалізації та захисту. 

Разом з тим, цього ж дня, проведено робочу зустріч з керівництвом та педагогі-
чним колективом вищезазначеного закладу, під час зустрічі було обговорено способи 
налагодження спілкування з дітьми щодо виявлення та протидії фактам булінгу та на-
сильства у школі та в сім’ї. 

 
    Фахівцем Фастівського бюро, Конончуком Максимом, для 
учнів 6-9 класів Фастівського навчально-виховного комплексу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів проведено урок, під час 
якого обговорено норми нормативно-правових актів міжнарод-
ного та національного законодавства  щодо прав дітей, умов їх 
реалізації та захисту. 

 
 

 
 
 

 
     В рамках Всеукраїнського тижня з протидії булінгу ке-
рівник Васильківського бюро Середницька Євгенія спіль-
но з керівниками структурних підрозділів обласної юсти-
ції завітали до Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 з 
лекцією на тему: «Булінг у школі: як подолати суспільну 
проблему?». Учні та викладачі навчального закладу дізна-
лися про використання і захист своїх прав у повсякденно-
му житті, а також довідалися про мету і завдання проекту 
«Я МАЮ ПРАВО». 



      В рамках Всеукраїнського тижня 
з протидії булінгу керівник Вишго-
родського бюро Морозов Святослав 
спільно з керівниками структурних 
підрозділів обласної юстиції завітали 
до учнів 7-Б класу навчально-
виховного комплексу "Вишгородська 
районна гімназія "Інтелект"з лекцією 
на тему: «Булінг у школі: як подолати 
суспільну проблему?». 
      Учні та викладачі навчального 
закладу дізналися про використання і 
захист своїх прав у повсякденному 
житті, а також довідалися про мету і 
завдання проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

 
На виконання вимог розпорядження Кабінету мі-

ністрів України від 13.09.2017 за № 638-р «Про реаліза-
цію правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у 
2017-2019 роках» та Всеукраїнського тижня протидії бу-
лінгу у навчальних закладах 13.09.2019, за запрошенням 
директора  «Фастівської спеціалізованої загальноосвіт-
ньої школи I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням 
іноземних мов» Фесенко Н., начальником Фастівського 
бюро Павленко С. А., спільно з головним спеціалістом 
служби у справах дітей та сім'ї виконавчого комітету   
ради Небрат Н. В. та провідним інспектором відділу Фас-
тівського міськрайонного відділу філії Державної уста-
нови «Центр пробації» у м. Києві та Київській області     
Вакулою І. П. для учнів 7 та 8 класів проведено 2 інтера-

ктивних уроки щодо виявлення, протидії та наслідків булінгу в середовищі підлітків. 
Також в ході проведення інтерактивних уроків учням вручено роздаткові мате-

ріали, інформаційні буклети та довідники з протидії насильству в сім'ї. 
 

 
        27 вересня 2019 
року головним спеці-
алістом Обухівського 
бюро Чигирин Оль-
гою разом зі старшим 
інспектором з ювена-
льної провенції Обу-
хівського ВП Шкурко 
Світланою Василів-
ною проведено тема-
тичні уроки "Я МАЮ 
ПРАВО" у закладах 
загальної середньої освіти. Під час уроків повідомили учнів про гарантовані права, 
шляхи їх реалізації та захисту. Було проведено 3 уроки в різних класах та задіяно 86 
учнів Академічного ліцею № 5 м. Обухова. 
 

 



 
Протягом ІІІ кварталу 2019 

року працівниками Вишневсько-
го МЦ планово прийнято участь у 
12 семінарах, які проводились у 
приміщеннях Державних служб 
зайнятості по підвідомчим Виш-
невському МЦ районам та які бу-
ли спрямовані на запобігання 
безробіттю, роз’яснення змісту 
ключових реформ (змін у законо-
давстві) у сфері соціального захи-
сту, пенсійного забезпечення, по-
рядку отримання безоплатної пе-
рвинної та вторинної правової 
допомоги. 

 
 
 
 

 
 
За ІІІ квартал 2019 року Вишневським МЦ організовано та проведено 

правопросвітницькі лекції, забезпечено роботу мобільних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги у виправних колоніях, а саме:  

 
 

10 липня 2019 року начальник Ірпінського 
бюро Гараніна Людмила разом з праців-
никами ГО "Опора" відвідала Державну 
установу «Ірпінський виправний центр № 
132». Ув’язненим було прочинано лекцію 
на тему "Виборче право" щодо порядку  
проведення виборів у місцях позбавлення 
волі, права виборців, відповідальність за 
порушення виборчого законодавст-
ва. Одночасно Гараніна Людмила розпо-
віла про первинну і вторинну безоплатну 

правову допомогу в Україні, роботу бюро, порядок отримання БВПД в криміна-
льних справах. Роздала ув'язненим брошури і буклети про БПД, бюро, «Я маю 
право».   

 
16 серпня 2019 року Гараніна Лю-

дмила у відповідності до графіку виїзних 
прийомів на виконання  меморандуму 
про співпрацю між пенітенціарною слу-
жбою України і Координаційним 
центром провела виїзний прийом у Бу-
чанській ВК № 85. Розповіла ув’язненим 
про безоплатну первинну і вторинну до-
помогу в України, порядок отримання 



БВПД в кримінальних справах. Роздала ув’язненим брошури і буклети про БПД і 
бюро. Надала працівникам установи інформаційні плакати про БПД для розмі-
щення в приміщеннях колонії.  
 

20 вересня 2019 року начальник Ірпінсь-
кого бюро Гараніна Людмила разом з праців-
никами Ірпінського міськрайонного відділу 
філії Державної установи "Центр пробації" у 
м. Києві та Київській області у відповідності 
до графіку провели виїзний прийом в Бучан-
ській ВК № 85. Надали консультації про по-
рядок отримання БВПД в цивільних і кримі-
нальних справах, умовно-дострокове звіль-
нення від відбування покарання, отримання 

роботи після відбування покарання.  
 
 
На виконання Плану заходів на ІІІ квартал 2019 року Вишневським 

МЦ організовано та проведено правопросвітницькі лекції та забезпечено 
роботу мобільних пунктів доступу до правової допомоги у відділах з питань 
пробації: 

 

     03 липня 2019 року заступник начальника відділу правопро-
світництва та надання безоплатної правової допомоги Вишнев-
ського місцевого центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги Марина Лещенко провела прийом громадян у 
приміщенні Києво-Святошинського РВ філії ДУ «Центр про-
бації», під час якого надано роз’яснення та консультації ДВОМ 
особам. Разом з тим, з метою підвищення рівня правової обіз-
наності громадян, відвідувачів поінформовано про  загально-
національний просвітницький проект Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!» поширено буклети «Виборче пра-
во» та тематичні інформаційні плакати.  

 

      05 липня 2019 року працівники Ва-
сильківського бюро Середницька Євге-
нія та Михайлюк Любов спільно з 
представниками Васильківського МРВ 
філії ДУ "Центр пробації" в м. Києві та 
Київській області провели круглий стіл 
у рамкам реалізації кампанії «Відпові-
дальне батьківство», метою якої є інфо-
рмування батьків щодо розміру, підстав 
та порядку нарахування аліментів, но-
вих правил виїзду з дитиною за кордон 
тощо. Також донесено інформацію про 
проект «Я маю право», на стендах оновлено інформацію про БПД. 
 



     15 липня 2019 року відповідно до запланова-
ного графіку виїзних прийомів громадян Іван-
ківським бюро проведено прийом громадян в 
Іванківському РВ з питань пробації ЦМУ з пи-
тань виконання кримінальних покарань проба-
ції Міністерства юстиції,  де за правовою допо-
могою звернулося троє місцевих жителів, яким 
було надано юридичну допомогу.   Також  було 

проведено круглий стіл з колективом  Іванківського РВ з питань пробації , з пи-
тань покращення співпраці та надання вторинної допомоги засудженим до пока-
рань ,не пов’язаних з позбавленням волі. Було досягнено ряд домовленостей  по 
покращенню взаємодії в даному напрямку роботи . 
 

16 липня 2019 року начальником Макарівського 
бюро Галиною Тищенко проведено прийом громадян у 
Макарівському районному відділі з пи-
тань пробації  Центрального міжрегіонального управ-
ління з питань виконання кримінальних покарань 
та пробації .  

У ході зустрічі громадян проінформовано про 
систему безоплатної правової допомоги в Україні, за-
вдання та функції бюро, категорії осіб, які за законом 
мають право на безоплатну правову допомогу, поря-
док отримання БВПД. 

За правовою допомогою звернулося двоє осіб, 
яким надано консультації та роз’яснення з питань виборчого та адміністративно-
го права. 

Також було проведено роз’яснювальну роботу в формі лекції для клієнтів 
пробації на тему « Відповідальне батьківство ». Усі клієнти отримали відповідні 
роз’яснення, інформаційні буклети системи БПД та проекта  #Я_МАЮ_ПРАВО 
 

     18 липня 2019 року в приміщен-
ні ЦНАП Ірпінської міської ради на 
робочому місці відділу "Ірпінське 
бюро правової допомоги" праців-
ники бюро разом з працівника-
ми  Ірпінського міського відділу з 
питань пробації провели робочу 
зустріч під час якої оговорили пи-
тання про проведення сумісних виї-
зних прийомів, узгодили графіки 

роботи дистанційних пунктів доспупу до безоплатної правової допомоги в при-
міщенні відділу пробації, Бучанської ВК№ 85, Ірпінського ВЦ№ 132 та інших 
підприємств міста на 3 квартал 2019 року. Також провели сумісний прийом ме-
шканців м. Ірпінь. Було надано консультації ТРЬОМ особам. 
 
 



      07 серпня 2019 року працівники Ірпінського 
бюро у відповідності до графіку виїзних прийо-
мів, у приміщенні Ірпінського міськрайонного 
відділу з питань пробації, провели прийом осіб, 
які перебувають на відповідному облі-
ку. Присутнім доведено інформацію про пер-
винну і вторинну безоплатну правову допомогу 
в України, про отримання БВПД в кримінально-
му провадженні. В рамках правопросвітницько-
го проекту «Я МАЮ ПРАВО!» розповіла про реалізацію і захист прав людини 
особам, які перебувають на обліку в центрі пробації. Було надано консультації 
ДВОМ особам. 
 

08 серпня 2019 року в приміщенні 
Макарівського бюро відбулась робоча зу-
стріч начальника Макарівського районно-
го відділу філії Державної установи 
«Центр пробації» у м. Києві та Київській 
області капітана внутрішньої служби 
Альони Прохорової та фахівця відділу 
Анни Депутат із заступником начальника 
Макарівського бюро Тарасом Бенедікто-
вим. 

Під час зустрічі узгоджено графік 
роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в при-
міщені уповноваженого органу пробації. Також було обговорено деякі питання 
щодо правового захисту клієнтів пробації під час реалізації наглядової та пеніте-
нціарної пробації, проведено сумісний прийом громадян. 

 
13 серпня 2019 року заступником начальника Боро-

дянського бюро Тищенком Ярославом здійснено виїзний 
прийом до Бородянського відділу з питань пробації 
Центрального міжрегіонального управління з питань ви-
конання кримінальних покарань та пробації МЮУ. 

Під час зазначеного заходу були надані консультації 
з різних правових питань двум особам, а також було про-
ведено бесіду з питань реалізації прав людини, і вручені 
та розміщені флаєри  «безоплатної правової допомоги!».   
 

13 серпня 2019 року проведено виїзний прийом 
у приміщенні Києво-Святошинського РВ філії 
«Центр пробації» Центрального міжрегіональ-
ного управління з питань виконання криміна-
льних покарань та пробації МЮУ. 

 
 



12 вересня 2019 року заступ-
ником начальника Бородянського 
бюро Тищенком Ярославом  здійсне-
но виїзний прийом до Бородянського 
відділу з питань пробації Централь-
ного міжрегіонального управління з 
питань виконання кримінальних по-
карань та пробації МЮУ. 

Під час зазначеного заходу бу-
ли надані консультації з різних пра-
вових питань двум особам, а також 
було проведено бесіду з питань реа-
лізації прав людини, і вручені та ро-
зміщені флаєри  «безоплатної правової допомоги!».   

 
 
04 вересня 2019 року начальником Фастівського бюро Павленко С. А. за-

безпечено роботу спільного дистанційного пун-
кту до безоплатної правової допомоги у примі-
щенні Фастівського міськрайонного відділу фі-
лії Державної установи «Центр пробації» у м. 
Києві та Київській області. 

Під час роботи мобільної точки доступу 
до представника  Бюро надійшло 7 звернень 
громадян, за якими надано відповідні 
консультації. 

 
 

11 вересня 2019 року,  відповідно 
до графіку роботи спільного дистанцій-
ного пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги у приміщеннях упов-
новажених органів з питань пробації на 
ІІІ квартал 2019 року, начальником Фас-
тівського бюро Павленко С. А. забезпе-
чено роботу спільного дистанційного 
пункту до безоплатної правової допомо-
ги у приміщенні Фастівського міськра-
йонного відділу філії Державної устано-
ви «Центр пробації» у м. Києві та Київ-
ській області. 

Громадян турбували питання щодо  підстав, порядку та переліку докуме-
нтів на отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та з 
інших правових питань. 

 
 



Здійснено організа-
цію виїзних мобільних 
пунктів БПД відпо-
відно до затвердженого 
графіку, з яким грома-
дяни ознайомлюються 
на Інформаційній сторі-
нці про діяльність Виш-
невського МЦ, у друко-
ваних засобах масової 
інформації та на інфор-
маційних дошках у 
приміщеннях держав-
них органів та управ-
лінь, де запланований 
даний прийом. Загалом 
проведено 81 виїзний 
прийом у мобільних та 
дистанційних пунктах, 
під час яких 267 осіб 
отримали консультації 
у приміщеннях селищних та сільських рад, центрах зайнятості населення, управ-
лінь соціального захисту населення, комітетів самоорганізації населення, військ-
коматів підвідомчих Вишневському МЦ районах, а саме:  

 
02.07.2019 Васильківське БПД Васильківський МРВ ДВС 

03.07.2019 Вишневський МЦ 
Києво-Святошинський РВ філія ДУ "Центр про-
бації" 

03.07.2019 Фастівське БПД Фастівський РВ філії ДУ "Центр пробації" 
05.07.2019 Ірпінське БПД Ірпінський МРВ ДРАЦС 
10.07.2019 Ірпінське БПД Коцюбинська селищна рада 
10.07.2019 Іванківське БПД Іванківський районний центр зайнятості 
10.07.2019 Ірпінське БПД Ірпінський ВЦ № 132 
11.07.2019 Фастівське БПД Фастівський РВ філії ДУ "Центр пробації" 
11.07.2019 Ірпінське БПД Ірпінський міський центр зайнятості 
11.07.2019 Іванківське БПД Блічанська сільска рада 
12.07.2019 Іванківське БПД Феневицька сільська рада 
15.07.2019 Іванківське БПД Іванківський РВ філія ДУ "Центр пробації" 
16.07.2019 Макарівське БПД Макарівський РВ філії ДУ "Центр Пробації" 
17.07.2019 Іванківське БПД Іванківський РВ філія ДУ "Центр пробації" 
18.07.2019 Ірпінське БПД Ірпінський МВ філії ДУ "Центр пробації" 

18.07.2019 Ірпінське БПД Ірпінське БПД 
23.07.2019 Іванківське БПД Жмиївська сільська рада 
24.07.2019 Ірпінське БПД Ірпінський МВ ДВС 
24.07.2019 Макарівське БПД Макарівський РВ ДВС 
25.07.2019 Ірпінське БПД Ірпінський міський центр зайнятості 

30.07.2019 Іванківське БПД 
Іванківське відділення Вишгородського об'єдна-
ного управління ПФУ 

30.07.2019 Фастівське БПД Веприцька сільська рада 



31.07.2019 Іванківське БПД Іванківський районний центр зайнятості 
01.08.2019 Ірпінське БПД Ірпінський міський центр зайнятості 
05.08.2019 Васильківське БПД Васильківський МРВ філії ДУ "Центр пробації" 
07.08.2019 Ірпінське БПД Ірпінський МВ філії ДУ "Центр пробації" 
08.08.2019 Макарівське БПД Макарівський РВ філії ДУ "Центр Пробації" 
12.08.2019 Ірпінське БПД Ірпінський МВ УСЗН  
12.08.2019 Вишневський МЦ Києво-Святошинський РВ ДВС 

12.08.2019 Вишневський МЦ 
Києво-Святошинський районний центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді 

13.08.2019 Бородянське БПД Бородянський РВ філія ДУ "Центр пробації" 
13.08.2019 Вишневський МЦ Боярський БВ УТОС 

13.08.2019 Вишневський МЦ 
Києво-Святошинський РВ філія ДУ "Центр про-
бації" 

14.08.2019 Іванківське БПД Іванківський районний центр зайнятості 
14.08.2019 Обухівське БПД Обухівське ПФУ 
14.08.2019 Вишневський МЦ Києво-Святошинський УПСЗН 
15.08.2019 Ірпінське БПД Ірпінський міський центр зайнятості 
16.08.2019 Бородянське БПД Бородянська РДА 
16.08.2019 Ірпінське БПД Бучанська ВК № 85 
16.08.2019 Іванківське БПД смт. Красятичі 
19.08.2019 Васильківське БПД Васильківський МРВ філії ДУ "Центр пробації" 
20.08.2019 Обухівське БПД Обухівське УВП УТОС 

20.08.2019 Іванківське БПД с. Вовчків Поліського району 
22.08.2019 Ірпінське БПД Ірпінський міський центр зайнятості 
28.08.2019 Обухівське БПД Обухівська РДА 
28.08.2019 Вишневський МЦ Боярський БВ УТОС 
28.08.2019 Вишгородське БПД Бюро 
28.08.2019 Вишневський МЦ Тарасівська сільська рада 
29.08.2019 Вишгородське БПД Вишгородський РВ ДРАЦС 
29.08.2019 Ірпінське БПД Ірпінський міський центр зайнятості 
29.08.2019 Ірпінське БПД Ірпінський відділ ПФУ 
30.08.2019 Обухівське БПД Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
30.08.2019 Вишгородське БПД Вишгородський РВ ДВС 
02.09.2019 Бородянське БПД Бородянське відділення ПФУ 
04.09.2019 Вишневський МЦ Забірська сілська рада 
04.09.2019 Фастівське БПД Фастівський МРВ філія ДУ "Центр пробації" 
05.09.2019 Ірпінське БПД Ірпінський міський центр зайнятості 
05.09.2019 Васильківське БПД Васильківський МРВ філії ДУ "Центр пробації" 
05.09.2019 Ірпінське БПД Бучанська міська рада 

09.09.2019 Вишневський МЦ 
Києво-Святошинський РВ філії ДУ "Центр про-
бації" 

10.09.2019 Вишневський МЦ Військово облікове бюро м. Вишневе 
10.09.2019 Вишневський МЦ Малютянська сілська рада 
11.09.2019 Фастівське БПД Фастівський МРВ філія ДУ "Центр пробації" 
12.09.2019 Ірпінське БПД Ірпінський міський центр зайнятості 
12.09.2019 Бородянське БПД Бородянський РВ філії "Центр пробації" 

13.09.2019 Бородянське БПД 
Бородянський районний територіальний центр 
соціального обслуговування 

18.09.2019 Ірпінське БПД Бюро 
18.09.2019 Васильківське БПД Васильківський міськрайоний центр зайнятості 



19.09.2019 Ірпінське БПД Ірпінський міський центр зайнятості 

20.09.2019 Ірпінське БПД Бучанська ВК № 85 
23.09.2019 Вишневський МЦ Києво-Святошинський РВ ДВС 
24.09.2019 Вишневський МЦ Білогородська сільська рада 
25.09.2019 Вишневський МЦ Бобрицька сілська рада 
25.09.2019 Вишневський МЦ Княжицька сілська рада 

26.09.2019 Бородянське БПД 
Бородянський районний центр соціальних служб 
усправах сім'ї, дітей та молоді 

26.09.2019 Васильківське БПД Погребівська сільська рада  
26.09.2019 Ірпінське БПД Ірпінський міський центр зайнятості 
26.09.2019 Іванківське БПД Дитятківська сільська рада 
26.09.2019 Іванківське БПД с. Горностайпіль 

27.09.2019 Бородянське БПД 
Пісківська селищна об’єднана територіальна 
громада 

30.09.2019 Васильківське БПД Васильківський МР філії "Центр пробації" 
 
 

Вишневським МЦ про-
ведено низку інформаційних 
заходів для колективів ОМС 
та для жителів громад, спря-
мованих на роз’яснення зміс-
ту ключових реформ (змін у 
законодавстві) у сфері соціа-
льного захисту, освіти, охо-
рони здоров’я, пенсійного 
забезпечення, та інших відпо-
відно до потреб громад: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

На виконання спільного наказу Головного територіального управління 
юстиції у Київській області та Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Київській області проведено роботу МОБІ-
ЛЬНИХ ТОЧОК ДОСТУПУ, а саме:  
        11 липня 2019 року  керівником Макарів-
ського бюро відповідно до графіку роботи  мо-
більних точок доступу, спільно з начальником 
Макарівського районного відділу ДВС ГТУЮ 
у Київській області, керівника районного відді-
лу ДРАЦС, завідуючою Макарівською район-
ною державною нотаріальною конторою було 
проведено виїзний прийом громадян в Юрівсь-



кій сільській раді Макарівського  району, куди за правовою допомогою звернулося 
ТРИ осіби, яким було надано правову допомогу.  
      Та Небелицькій сільській раді Макарівського району, куди за правовою допомогою 
звернулося ДВІ осіби, яким було надано правову допомогу. 

   
 

 08 серпня 2019 року о 10:00 
до 12:00 в приміщенні Хотянівської 
сільської ради Вишгородського ра-
йону Київської області та о 12:30 до 
14:30 в приміщенні Лебедівської 
сільської ради Вишгородського ра-
йону Київської області відбулися 
особисті прийоми громадян за уча-
сті: завідувача Вишгородської ра-
йонної державної нотаріальної кон-
тори Пушняк М.О., заступника на-
чальника Вишгородського бюро 
Морозова С. О., в.о. начальника  
відділу Вишгородського районного 
відділу ДВС ГТУЮ у Київській 

області Матвієнка В. В., в.о. начальника Вишгородського районного відділу ДРАЦС 
ГТУЮ у Київській області Шевчук О.М., головного спеціаліста Вишгородського відді-
лу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Київській області Єрко Н. М. 
 До мобільних точок доступу звернулось ВІСІМНАДЦЯТЬ осіб. Громадян було 
проінформовано про запровадження та реалізацію проектів Мін'юсту, про права грома-
дян у різних сферах життя, про проект "Я МАЮ ПРАВО", під час виїзного прийому 
оновили в приміщеннях сільських рад інформацію стосовно безоплатної правової до-
помоги. 
 
        15.08.2019 року Іванківським бюро відповідно 
до графіку роботи мобільних точок доступу за учас-
тю співробітника Іванківського міжрайонного відді-
лу ДВС ГТУЮ у Київській області, співробітника 
районного відділу ДРАЦС, співробітника  Іванівсь-
кого УПФУ було проведено виїзний прийом грома-
дян в   Луговицькій  сільській раді Поліського райо-
ну,  куде за правовою допомогою звернувся  вось-
меро осіб , яким  було надано правову допомогу .   
        В Рагівській сільській раді Поліського району 
також цього дня було проведено прийом громадян, де за правовою допомогою зверну-
вся  п’ятеро  осіб , яким  було надано правову допомогу. 

     20 серпня 2019 проведено роботу мобільної 
точки спільно з представниками органів Києво-
Святошинського РВ ДВС ГТУЮ у Київської 
області, Пенсійного фонду та співробітників 
Вишневського місцевого центру з надання без-
оплатної правової допомоги, під час якої було 
надано правоі консультації громадянам у при-
міщеннях Святопетрівської та П.Павлівсько-



Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району, разом з тим поширено 
інформацію про загальнонаціональний проект Міністерства юстиції України "Я маю 
право" серед населення району. 
       
     03 вересня 2019 року заступником начальника 
Макарівського бюро відповідно до графіку робо-
ти мобільних точок доступу, спільно з заступни-
ком начальника Макарівського районного відділу 
ДВС ГТУЮ у Київській області, керівником ра-
йонного відділу ДРАЦС, завідуючою Макарівсь-
кою районною державною нотаріальною конто-
рою було проведено виїзний прийом громадян в 
Мотижинській сільській раді Макарівського району, куди за правовою допомогою зве-
рнулося п’ять осіб, яким було надано правову допомогу та Копилівській сільській раді 
Макарівського району, куди за правовою допомогою звернулося двоє осіб, яким було 
надано правову допомогу. 
 

       05 вересня 2019 року начальник 
Ірпінського бюро Гараніна Людмила з 
метою виконання розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 
13.09.2017 року №638-р "Про реаліза-
цію правопросвітницького проекту "Я 
МАЮ ПРАВО" у 2017-2019  роках та 
наказу Міністерства юстиції від 
16.08. 2017 року № 2611/5 "Про реалі-
зацію проекту "Я МАЮ ПРАВО" у 
відповідності до графіку роботи мобі-
льних пунктів доступу у приміщенні 
Бучанської міської ради   прийняла 
участь у роботі мобільного пункту до-

ступу за участю осіб ГТУЮ Київської області, посадових осіб ПФУ Київської області, 
посадових осіб органів соціального захисту населення Київської області. Розповіла про 
первинну і вторинну безоплатну правову допомогу в Україні, роботу  бюро, про пере-
лік осіб, які мають право на БВПД, проект "Я маю право". Роздала присутнім  буклети 
про правову допомогу та загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я маю 
право".  Було надано консультації ДВОМ особам. 
 
 
        З метою підвищення правової обізнаності 

громадян та виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 року №638-р " 

Про реалізацію правопросвітницького проекту "Я 

МАЮ ПРАВО" у 2017-2019  роках та наказу Мі-

ністерства юстиції від 16.08. 2017 року№2611/5 

"Про реалізацію проекту "ЯМАЮ ПРАВО"  про-

ведено низку вуличних інформувань:  



 
 
 

 
Разом з тим, за звітний період Вишневським МЦ: 
 
- прийнято та внесено до ЄДР 3 заяви з інформацією щодо прийому документів за 

для державної реєстрації громадських об’єднань; 
- з метою забезпечення належної якості послуг, що надається клієнтам системи 

БПД проведено планове анкетування суб’єктів права на безоплатну правову допомогу 
та анкетування адвокатів, які надають БВПД;   

- з метою розроблення методичних рекомендацій, інформаційних матеріалів, уза-
гальнення успішних практик, обміну досвідом проведено низку робочих зустрічей з 
адвокатами системи БВПД; 

 
- з метою забезпечення поінформо-

ваності населення про систему БПД та 
про їх право на БПД Вишневським МЦ 
та Бюро постійно проводиться робота 
щодо розміщення інформаційних букле-
тів із циклу загальнонаціонального пра-
во просвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО» та брошур про правову темати-
ку  в судах, прокуратурах, правоохорон-
них органах, в закладах охорони здо-
ров’я, дитячих будинках, в загальноосві-
тніх закладах, закладах культури, у 
військкоматах, центрах зайнятості, орга-
нах місцевого самоврядування, органах 
виконавчої влади та у громадському 
транспорті: 

 
 
- на сайтах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громад-

ських організацій розміщено 21 публікація щодо діяльності Вишневського МЦ та його 
структурних підрозділів – Бюро; 

 
- на сторінці facebook розміщено 116 інформаційних повідомлень щодо прове-

дених заходів та результатів діяльності Вишневського МЦ/Бюро. 
 
 
1.2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж сис-
теми БПД. 

 
Оновлено та оприлюднено карти правових потреб підвідомчих Вишневському 

МЦ районів. 
За звітний період забезпечено систематичне ведення редагування та підтримку в 

актуальному стані правових консультацій WikiLegalAid раніш розміщених, не менш 
ніж два рази на місяць. 

Забезпеченню розвитку у даному напрямі сприяє проведення системного аналізу 
звернення громадян, підготовка та систематична актуалізація юридичних консультацій 



для вирішення типових проблемних питань працівниками Центру, а саме аналізування 
звернень громадян, наданих Центром консультацій, результатів роботи адвокатів, роз-
робка працівниками Вишневського МЦ пропозицій щодо вдосконалення задіяної сис-
теми безоплатної правової допомоги, надання пропозицій щодо зміни законодавчої ба-
зи або її часткове корегування. 

 
1.3. Децентралізація системи БПД 
 
У рамках децентралізації системи БПД, з метою управлінського контролю Виш-

невським МЦ проведено ряд заходів відповідно до Плану роботи, за для забезпечення 
уніфікації нормативно-правових документів, за якими працюють центри. Вишневським 
МЦ здійснено необхідні заходи відповідно до порядку взаємодії Координаційного 
центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень на всіх стадіях 
бюджетного процесу та Порядку оперативного планування; взято участь у засіданні 
Керівної ради; проведено необхідні заходи відповідно до Порядку оперативного пла-
нування та моніторингу діяльності. 

За звітній період проведено 6 оперативних нарад за участю працівників Вишнев-
ського МЦ з метою моніторингу діяльності Вишневського МЦ та його структурних 
підрозділів для покращення роботи та усунення недоліків. 

 
 

30 липня – 31 липня 2019 року 
прийнято участь у тренінгу для ново-
призначених працівників місцевих  
центрів  безоплатної правової допо-
моги на тему: «Розвиток  навичок  
ефективної  комунікації з клієнтом» у  
правового  клубу «PRAVOKATOR» 
за адресою: м. Одеса, вул.  Велика 
Арнаутська,61.  

 
 
 
 
 

 
          
     
       02 вересня – 03 вересня 2019 року  
працівники  Вишневського місцевого  
центру  з надання  безоплатної вто-
ринної правової  допомоги взяли 
участь у тренінгу  на тему: «Особли-
вості надання допомоги постраждалим 
від домашнього та гендерно зумовле-
ного насильства» до правового  клубу 
«PRAVOKATOR» за адресою: м.Київ, 
вул. Дмитрівська,80. 

 
 



10 вересня – 12 вересня 2019 року працівники  Виш-
невського місцевого  центру  з надання  безоплатної вто-
ринної правової  допомоги прийняли участь у триденній 
Київській міжнародній конференції з безоплатної правової 
допомоги на тему: «Безоплатна правова допомога як ін-
струмент  соціальної справедливості» за адресо. м. Київ 
вул. Десятина,12 . 

 
 
 
 

 
 
Фахівці Вишневського місцевого центру з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 
прийняйли участі у семінарі на тему:  «Проблемні 
питання  захисту  прав  внутрішньо  переміщених 
осіб» у приміщені Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Київсь-
кій області проведено семінар для адвокатів та пра-
цівників центрів та бюро безоплатної вторинної 
правової допомоги на тему: “Проблемні питання 
захисту прав внутрішньо переміщених осіб”. 
 

23 вересня  2019 року працівників  Вишневського місцевого  центру  з надання  бе-
зоплатної вторинної правової  допомоги участь у тренінгу серед працівників бюро пра-
вової допомоги для якісної оцінки складнощів комунікації з особами інтелектуальними 
та психологічними порушеннями до правового клубу «PRAVOKATOR» за адресою: 
м.Київ, вул. Дмитрівська,80. 
 
 

 25 вересня 2019 року участь у тренінгу 
для  працівників місцевих  центрів  безо-
платної правової допомоги на тему: «Пла-
нування та розробка  проектів» до  право-
вого  клубу «PRAVOKATOR» за адресою: 
м.Одеса, вул.  Велика Арнаутська,61. 

 
 
 
 
 
           
 
 
 

 
 
 
 
 
 



25-26 вересня 2019 року для взято участь у тренін-
гу для директорів та заступників директорів  місце-
вих  центрів  безоплатної правової допомоги на тему: 
«Управління часом у плануванні діяльності» до  пра-
вового  клубу «PRAVOKATOR» за адресою: 
м.Одеса, вул.  Велика Арнаутська,61.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

26-27 вересня 2019 року участь у тренінгу для  
працівників місцевих  центрів  безоплатної пра-
вової допомоги на тему: «ДеТоксична  комуніка-
ція (форми взаємодіїї іншого рівня» до  правового  
клубу «PRAVOKATOR» за адресою: м.Київ, вул.  
Дмитрівська, 80. 
 

 
 
 
 

 
- протягом ІІІ кварталу поточного року директором Вишневського МЦ  

Драгілєвою Л. Ю. здійснено виїзди до структурних підрозділів – Бюро Вишневського 
МЦ з метою моніторингу роботи БПД, проведення аналізу та узагальнення робочих 
практик. В результаті даного моніторингу БПД отримали методичну допомогу. Окрему 
увагу приділено технічному стану приміщень та матеріальному забезпеченню БПД для 
подальшого ефективного планування матеріально-технічного забезпечення БПД та за-
купки матеріалів. 
 

 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
За ІІІ квартал 2019 року Вишневським МЦ опрацьовано 4330 звернень клієнтів, 

що звернулися за правовою допомогою та яким надано роз’яснення та консультації  
163 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих зве-
рнень клієнтів: 

 

 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрова-
них звернень 

Кількість 
наданих право-
вих консульта-
цій 

Кількість 
отриманих пись-
мових звернень 
про надання БВПД 

1 

Відділ правопросвітни-
цтва та надання безо-
платної правової допо-
моги Вишневського МЦ 

435 398 37 

2 
Бородянське Бюро 568 555 13 

 

3 
Васильківське Бюро 528 517 11 

4 
Вишгородське Бюро 543 530 13 

 

5 
Іванківське Бюро 588 565 23 

 

6 
Ірпінське Бюро 781 741 40 

 

7 
Макарівське Бюро 359 352 7 

 

8 
Обухівське Бюро 107 97 10 

9 
Фастівське Бюро 421 412 9 

 

Разом по Вишневському МЦ 4 330 4 167 163 

 
За результатами розгляду письмових заяв про надання БВПД було прийнято  

157 рішень про надання БВПД та надано 97 доручення адвокатам (57% від загальної 
кількості), 69 наказів штатним працівникам Вишневського МЦ (43% від загальної кі-
лькості); по 4 зверненням прийнято рішення про відмову у наданні БВПД. 
 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: пенсійного 
права – 215 (5,0 %); спадкове право – 324 (8,0 %); сімейне право – 637 (14,7 %); інші 
питання – 1277 (28,8 %); трудове право – 94 (2,0 %); адміністративне право про дії або 
бездіяльність – 230 (5,0 %); земельне право  - 119 (3,0 %); цивільне право – 901              
(20,8 %); житлове право – 300 (7,0 %); кримінальне право – 166 (5,7 %). 
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роз’яснень
нктів, скла

БВПД, 

ної 

ан-

ь з 
ала 



Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру 
 в розрізі бюро 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійсне-
них виїз-
дів мобі-
льних пу-
нктів/осіб, 
що отри-
мали пра-
вову до-
помогу 

Кіль-
кість ді-
ючих 
дистан-
ційних 
пунк-
тів/осіб, 
що 
отрима-
ли пра-
вову до-
помогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 
провайде-
рів 
БПД,яким 
надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведе-
них пра-
во-
просвіт-
ницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 
яким нада-
но доступ 
до елект-
ронних 
сервісів 
МЮ 

Кіль-
кість 
інфо-
рма-
ційних 
мате-
ріалів, 
роз-
міще-
них у 
ЗМІ 

Вишневський 
МЦ 

12/41 6/11 1 4 

100 % кліє-
нтів, які 

звернулись 
до МЦ за 
доступом 
до елект-
ронних 
сервісів 
МЮУ 
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Бородянське 
Бюро 

5/15 2/4 1 2 
 
4 

Васильківське 
Бюро  

3/10 6/22 1 2 
 
- 

Вишгородське 
Бюро 

3/21 2/6 1 4 
 
- 

Іванківське 
Бюро  

6/28 11/58 1 11 
 
4 

Ірпінське Бюро 9/14 14/20 1 16 
 
- 

Макарівське 
Бюро 

3/7 5/12 1 4 
 
- 

Обухівське 
Бюро 

4/10 0 1 4 
 
- 

Фастівське 
Бюро  

3/37 2/24 1 7 
 
- 

Разом  48/183 48/157 9 56  
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