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

1. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД.

1.1  Підвищення рівня правової  культури населення,  обізнаності  осіб
щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб.

Для  реалізації  даного  завдання  фахівцями  Регіонального  та  місцевих
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області
протягом І-ІІІ кварталів 2021 року проведено 1417 заходів. 

Мета:  Забезпечення  осіб,  які  знаходяться  під  юрисдикцією  України,
правовою  інформацією  про  систему  БПД,  правові  механізми  захисту  прав  та
законних інтересів.

Підвищення правової обізнаності та залучення громадськості до системи
безоплатної правової допомоги. 

Зокрема: 

- проведено 126 правопросвітницьких/інформаційних заходів в навчальних
закладах,  центрах соціальних служб,  службах у  справах дітей та  сім’ї  (уроків,
бесід,  тощо) щодо  прав  та  обов’язків  дитини,  гендерної  рівності  та  заходів,
спрямованих   на  запобігання  випадкам  домашнього  насильства,  дитячої
злочинності, дискримінації,  тощо. 

-  проведено 105 правопросвітницьких/інформаційних заходів у військових
госпіталях,  військоматах,  військових  частинах,  штабах  учасників  АТО,
реабілітаційних  центрах,  управліннях  соціального  захисту  та  в  місцях
компактного проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб спрямованих
на вирішення найбільш актуальніших питань вказаної категорії населення.

-  проведено 43  тематичних правопросвітницьких/інформаційних заходів у
спілках  інвалідів,  УТОГах  та  УТОСах,  спрямованих  на  роз’яснення  змісту
ключових  реформ  (змін  у  законодавстві)  у  сфері  соціального  захисту,  освіти,
охорони здоров’я,  пенсійного  забезпечення, тощо.

-  проведено  167  правопросвітницьких  лекцій  у  виправних  колоніях,
відділах пробації  спрямованих на роз’яснення змісту ключових реформ (змін у
законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я,  пенсійного
забезпечення та захисту прав засуджених осіб тощо.



-  проведено  242  правопросвітницьких  та  інформаційних  заходів  для
громадян в ОМС, ОВВ, у приміщеннях міських, сільських, селищних рад, ОТГ,
спрямованих  на  роз’яснення   ключових  реформ  у  сфері  соціального  захисту,
освіти, охорони здоров’я,  пенсійного  забезпечення, тощо.

- проведено 141 правопросвітницьких/інформаційних заходів у Державній
службі  зайнятості спрямованих  на  запобігання  безробіттю,  спрямованих  на
роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері соціального
захисту, освіти, охорони здоров’я,  пенсійного  забезпечення, тощо.

-  проведено  74  “вуличних  інформувань”,  інформаційних  зустрічей  з
населенням, флешмобів, у тому числі у дні святкування державних свят. 

-  у  ЗМІ  та  на  сайтах  органів  державної  влади  розміщено  509
інформаційних матеріалів з питання надання безоплатної правової допомоги.  

-  здійснено  10  публічних  презентацій  результатів  діяльності  РЦ та  МЦ
разом з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ.

Результат: суб'єктам відповідного права забезпечено рівний доступ до БПД.

2. Клієнти отримують якісні послуги БПД.

Для  реалізації  даного  завдання  фахівцями  Регіонального  та  місцевих
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області
протягом І-ІІІ кварталів 2021 року проведено 1294 заходи. 

Мета: підвищення якості послуг безоплатної правової допомоги. 

Зокрема: 

-  проведено  10  вивчень  потреб  у  навчанні  (шляхом  анкетування,
інтерв’ювання)  персоналу,  узагальнення  побажань  та  типових  питань  щодо  їх
вдосконалення та покращення  роботи.

-  проведено  12  вивчень  потреб  у  навчанні  (шляхом  анкетування,
інтерв’ювання)  адвокатів  узагальнення  побажань  та  типових  питань  щодо  їх
вдосконалення та покращення  роботи.

-  проведено  8  вивчень  потреб  у  навчанні  (шляхом  анкетування,
інтерв’ювання)  партнерів та інших органів публічної адміністрації узагальнення
побажань та типових питань щодо їх вдосконалення та покращення роботи.



-  проведено  8  заходів  з  метою  розвитку  компетенцій,  навиків  та
підвищення  кваліфікації  персоналу,  у  т.ч.  для  персоналу  МЦ  включно  з  бюро
правової допомоги.

-  проведено  8  заходів  з  метою  розвитку  компетенцій,  навиків  та
підвищення кваліфікації адвокатів.

-  здійснено  12  моніторингів  заходів  з  підвищення  кваліфікації,  які
проводяться іншими організаціями, партнерами, державними установами, з метою
поширення цієї інформації серед адвокатів.

-  проведено  791  анкетування  суб’єктів  права  на   безоплатну   правову
допомогу.

- проведено 74 анкетування адвокатів, які надають БВПД.

 -  проведено  7  робочих  зустрічей  з  адвокатами,  з  метою  розроблення
методичних  рекомендацій,  інформаційних  матеріалів,  узагальнення  успішних
практик; обговорення проблемних питань співпраці; обміну досвідом.

-  здійснено  60  моніторингів якості  надання  адвокатами  надання
безоплатної вторинної правової допомоги в суді.

-  здійснено  304  моніторинги  якості  надання  адвокатами  безоплатної
вторинної правової допомоги шляхом перевірки поданої звітності. 

Результат:  забезпечено додержання адвокатами та працівниками системи
БПД  стандартів  якості  при  наданні  БВПД,  поширення  інформації  про  кращі
практики захисту. 

3.  Люди  у  територіальних  громадах  мають  кращі  можливості
реалізації своїх прав.

Для  реалізації  даного  завдання  фахівцями  Регіонального  та  місцевих
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області
протягом І-ІІІ кварталів 2021 року проведено 810 заходів. 

Мета: підвищення доступності послуг безоплатної правової допомоги. 

Зокрема: 

- забезпечено  роботу 78 дистанційних пунктів у приміщеннях соціальних



служб, відділах у справах сім’ї молоді та спорту, органах юстиції, тощо.

-  забезпечено  роботу  106  дистанційних  та  мобільних  пунктів  в  місцях
компактного проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб, у військових
госпіталях,  військоматах,  військових  частинах,  штабах,  учасників  АТО,
реабілітаційних центрах.

- забезпечено роботу 40 дистанційних пунктів у спілках інвалідів, УТОГах
та УТОСах.

-  забезпечено  роботу  164  дистанційних  пунктів  у  виправних  колоніях,
відділах пробації.

-  забезпечено  роботу  262  дистанційних  та  мобільних  пунктів  у
приміщеннях міських, сільських, селищних рад, ОТГ.

-  забезпечено  роботу  142  дистанційного  пункту  в  Державній  службі
зайнятості.

-  забезпечено  12  виїзних  прийомів  до  осіб  з  обмеженими  фізичними
можливостями, які перебувають в соціальних, соціально-медичних установах та
закладах.

-  організовано  6  виїзних  прийомів  до  громадян  похилого  віку,  з
обмеженими можливостями (адресна правова допомога).

Результат:  забезпечено  доступність послуг безоплатної правової допомоги
для усіх категорій населення. 

4.  Система  БПД  є  незалежною,  клієнтоорієнтованою,  інноваційною,
ефективною.

Для  реалізації  даного  завдання  фахівцями  Регіонального  та  місцевих
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області
протягом І-ІІІ кварталів 2021 року проведено 266 заходів. 

Мета:  Розвиток  незалежних  провайдерів  надання  БПД,  налагодження
співпраці  із  ними  та  надання  методичної  допомоги  з  метою  удосконалення
надання ними безоплатної правової допомоги. 

Зокрема: 



-  розроблено 28 програм для місцевих/сільських/селищних рад,  з  метою
отримання субвенцій з місцевого бюджету.

- 103 рази надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування,
в  тому  числі  шляхом  організації  навчань  та  участі  у  сесіях
міських/сільських/селищних рад.

-  проведено  27  робочих  зустрічей  з  представниками  органів  місцевого
самоврядування, державних органів, громадських з метою налагодження співпраці
та розвитку партнерських мереж, залучення нових стейкхолдерів, у тому числі,
створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад.

-  організовано  4  заходи,  орієнтовані  на  визначення  першочергових
правових  потреб  територіальних  громад,  в  тому  числі  шляхом  соціальних
досліджень.

- проведено 9 заходів з метою визначення актуальних соціально значимих
блоків, спрямованих на захист прав громадян, відповідно до потреб регіону для
проведення інформаційно-право просвітницьких заходів.

-  організовано  роботу  5  постійно  діючих  правопросвітницьких
семінарів/форумів з найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав
споживачів  комунальних  послуг,  організації  ОСББ,  безоплатного  отримання
земельних ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів.

- здійснено 66 редагувань для підтримки в актуальному стані  правових
консультацій,  розміщених   на  довідково-інформаційній   платформі  правових
консультацій  WikiLegalAid.

-  складено  та  розміщено  24  правових  консультацій  у  встановленому
порядку  для  наповнення  довідково-інформаційної   платформи  правових
консультацій WikiLegalAid.

Результат:  забезпечено  розвиток  незалежних  провайдерів  надання  БПД,
налагодження  співпраці  із  ними  та  надання  методичної  допомоги  з  метою
удосконалення надання ними безоплатної правової допомоги.

Детальна інформація щодо проведення вищезазначених заходів викладена в
інформаційних  довідках  Регіонального  центру  та  місцевих  центрів  з  надання
БВПД у Київській області за І-ІІІ квартал 2021 року. 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності

Розділ  не  заповнювався,  підстава  —  лист  Координаційного  центру  з
надання безоплатної правової допомоги від 08.07.2021.

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

Протягом І-ІІІ кварталів 2021 року центри з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Київській області фактично профінансовані на 15 409,95 тис.
грн. за бюджетною програмою КПВК ВК 3603020 “Забезпечення формування та
функціювання системи безоплатної правової допомоги”, що становить 100 % від
передбачених кошторисом видатків на даний період, та на 11 105,6 тис. грн. за
бюджетною  програмою  КПВК  ВК  3603030  “Оплата  послуг  та  відшкодування
витрат адвокатів з надання безоплатної правової допомоги”, що становить 100 %
від передбачених кошторисом видатків на даний період.

Фінансування центрів з надання БВПД

Протягом  І-ІІІ  кварталів  2021  року  касові  видатки  на  оплату  послуг
адвокатів за надання БВПД становили 10 384,7 тис.  грн. Обсяг зареєстрованих
фінансових  зобов'язань  за  надані  послуги  адвокатів  станом  на  30  вересня
поточного  року  склав  10  384,7  тис.  грн.  Кредиторська  заборгованість  перед
адвокатами на кінець звітного періоду відсутня. 
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Касові видатки та зареєстровані фінансові зобов'язання на надані
послуги  адвокатам, тис. грн. 

Так, протягом І-ІІІ кварталів 2021 року, касові видатки на оплату послуг
адвокатів по дорученням у кримінальних провадженнях становили 8 463,02 тис.
грн.,  що  складає  80  %  від  загальних  касових  видатків  по  даній  бюджетній
програмі, а по дорученням у цивільно-адміністративних справах — 1 921,68 тис.
грн., або 20 % відповідно. 

Таблиця 1. 

Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг
адвокатів  у  розрізі  категорій  осіб  по  кримінальних  провадженнях  та
цивільно-адміністративним справам. 

№
з/
п

Категорії осіб Сума видатків на оплату послуг адвокатів тис. грн. 

І 
квартал

ІІ
квартал

ІІІ
квартал

ІV
квартал

Разом

1 Захист за
призначенням 

540,59 1722,37 3102,57 5 365,53

2 Залучення до
окремої

процесуальної дії

17,12 50,76 83,21 151,09

3 Адміністративне
затримання/адміні
стративний арешт

0,47 2,23 10,68 13,38
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4 Кримінальне
затримання/трима

ння під вартою

306,1 939,48 1384,25 2 629,83

5 Цивільні/
адміністративні
справи (особам,

зазначеним у п.п.
1,2,8-12 ст. 14 ЗУ

“Про БПД”,
місцеві центри

444,35 478,28 999,05 1 921,68

6 Засудженим до
покарання у виді
позбавлення волі,

тримання в
дисциплінарному

батальйоні
військовослужбов
ців або обмеження

волі

15,98 81,97 65,2 163,15

7 За ухвалою суду у
кримінальних
провадженнях

щодо
продовження,

зміни, або
припинення
застосування
примусових

заходів медичного
характеру, у
процедурах,
пов'язаних з

екстрадицією, або
у разі вирішення
судом питань під

час виконання
вироків відповідно

до вимог ст. 537
КПК України

14,83 47,97 77,24 140,04

Разом: 1 339,44 3 323,06 5 722,2 10 384,7


