ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Львівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги річного плану діяльності на 2021 рік у ІІІ кварталі
Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД
Ранній доступ та інклюзивність .
 Забезпечення надання БВПД і БППД
У ІІІ кварталі 2021 року Львівським місцевим центром з надання БВПД
прийнято 3036 звернень від громадян з питань НБПД з них на БВПД - 366, в тому
числі:
МЦ – 916, з них на БВПД - 255;
Львівське бюро правової допомоги – 974, з них на БВПД - 76;
Городоцьким бюро правової допомоги – 381, з них на БВПД - 4;
Жовківським бюро правової допомоги – 67, з них на БВПД - 1;
Пустомитівське бюро правової допомоги – 72;
Перемишлянське бюро правової допомоги – 323, з них на БВПД - 8;
Яворівське бюро правової допомоги – 15;
Новояворівське бюро правової допомоги – 287, з них на БВПД - 22.
У звітному періоді прийнято 366 наказів про НБВПД, з них 18 - про відмову у
наданні БВПД. А також 52 накази про заміну адвокатів/працівників.
На представництво інтересів клієнтів відповідно до 83 наказів уповноважено
працівників Центру та бюро.
Працівниками центру та бюро складено 210 позовних заяви та документів
правового та процесуального характеру за зверненнями субєктів права на БВПД.
Надано 2660 правових консультацій та інформації громадянам, з них 221 –
письмово (в т.ч. 220 консультації із земельних питань), також працівники Центру та
бюро взяли участь у 64 судових засіданнях.
У звітному періоді адвокатам видано 266 доручень для надання безоплатної
вторинної правової допомоги клієнтам Центру.
Проведено оплату праці адвокатам на суму 300022,33 грн. Здійснено
перевірку 269 актів виконаних робіт .
Проведено 48 прийомів у консультаційних пунктах доступу до БПД.
Адресна допомога за місцем проживання/перебування надана 3 особам з
обмеженими можливостями пересування.

 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів
Задля підвищення рівня обізнаності про діяльність системи надання БПД у
період з 01.04.2021 до 30.06.2021 надано методично-консультативні допомоги
територіальним громадам та їх структурним підрозділам та комунальним
установам з організації надання БПД в громадах, права землевласників, а саме:
05.07.2021 – в Жовківській ТГ;
08.07.2021 – в Рава-Руській ТГ;
17.08.2021 – в Добросинсько-Магерівській ТГ;
30.08.2021 – в Бібрській ТГ.
В рамках реалізації проєкту «Залучення приватних інвестицій в сільське
господарство» здійснено 17 виїздів, під час яких працівники відвідали 37
населених пунктів та провелипровели 9 вуличних інформувань з актуальних для
мешканців громад земельних питаньта 8 робочих зустрічей з керівниками ОМС,
старостами старостинських округах ОТГ в Жовківській, Яворівській, Щирецькій,
Давидівській,
Рава-Руській,
Добросинсько-Магерівській,
Бібрській,
Перемишлянській
громадах. В рамках проєкту опубліковано на сайтах
партнерських організацій та місцевих органів влади 18 правових консультації та
правової інформації із земельних питань, надано 202 письмових консультацій.
Інформаційно-роз’яснювальні, правопросвітницькі та комунікативні заходи на
час карантину проводяться з дотриманнями карантинних обмежень.
Працівниками центру та бюро у звітному періоді
правопросвітницькі заходи, з них 1 онлайн захід. Наприклад:

проведено

Дата
проведення

Кількість Працівники, які
учасників провели захід

Назва заходу

05.07.2021

Тренінг для мешканців м.Жовква «Організація надання
БПД в громадах. Альтернативні способи вирішення
правових спорів» в Жовківській бібліотеці для дорослих

15 Христина Гаталяк

08.07.2021

Інформаційна сесія для мешканців с.
Долиняни,с.Добряни ,с.Мильчиці на тему: "Земельна
реформа"

Ірина
Благута,Наталія
26 Митюк

09.07.2021

Інформаційна сесія для мешканців с.Дунаїв на тему:
"Земельна реформа"

Юлія Грушицька,
10 Ольга Брощук

12.07.2021

Семінар "Організація надання БПД.Земельна реформа"
для працівників Рава-Руської міської ради

16 Христина Гаталяк

14.07.2021

Семінар "Під одним дахом" для учасників АТО

12 Ірина Благута

68

19.07.2021

Перегляд та обговорення фільму "Мова" для підопічних
сектору ювенальної пробації м.Львова

20.07.2021

Семінар для проліцейських Червоноградського
району: "Взаємодія системи БПД з органами поліції
щодо протидії домашньому насильству"

12

Стефак Уляна

23.07.2021

семінар для проліцейських Дрогобицького району:
"Взаємодія системи БПД з органами поліції щодо
протидії домашньому насильству"

12

Гаталяк Христина

26.07.2021

Семінар для соціальних служб Перемишлянської ТГ
"Організація надання правової допомоги в громадах" 12

Брощук Ольга

26.07.2021

Семінар для мешканців села Вишнівчик: "Договір
оренди на земельну ділянку: на що звернути увагу.
Порядок присвоєння кадастрового номеру земельній
ділянці"
24

Гатаяк Христина,
Брощук Ольга

30.07.2021

Семінар на тему "Правові гарантії соціальної
захищеності осіб з інвалідністю"

11

Коваль Ольга

30.07.2021

Круглий стіл на тему: "Всесвітній день боротьби з
торгівлею людьми"

9

Благута Ірина,
Митюк Наталія

30.07.2021

Семінар "Протидія торгівлі людьми: взаємодія"

14

Гаталяк Христина

03.08.2021

Семінар "Захист прав ромської національної
меншини в Україні"

12

Благута Ірина,
Митюк Наталія

03.08.2021

Інформаційна сесія для мешканців с. Кліцько на
тему: "Земельна реформа"

12

Благута Ірина,
Митюк Наталія

12.08.2021

Семінар "Легальне працевлаштування молоді в
Україні"

16

Благута Ірина,
Митюк Наталія

20

Благута Ірина,
Митюк Наталія

8 Христина Гаталяк

12.08.2021

Семінар Захист свобод людини і громадянина

13.08.2021

Семінар "Організація наання безоплатної правової
допомоги в громадах. Земельна реформа"

6

Гаталяк Христина,
Буць Тарас

17.08.2021

Семінар "Організація наання безоплатної правової
допомоги в громадах. Земельна реформа"

14

Гаталяк Христина,
Орач Андрій

17.08.2021

Семінар "Протидія домашньому насильству та
насильству за ознакою статі. Надання допомоги та
захисту постраждалим особам"

9

Гаталяк Христина

17.08.2021

Інформаційна сесія "Правовий статус особи зниклої
безвісти. Права родичів зниклих безвісти. Визнання
фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення
фізичної особи померлою"

18.08.2021

Семінар на тему : "Офіційне працевлаштування за
кордоном"

10 Коваль Ольга

19.08.2021

Урок на тему :"День Незалежності України: від
девяностих і назавжди"

16 Митюк Наталія

25.08.2021

Перегляд та обговорення фільму до Дня
Незалежності "Боротьба Джамали"

21 Коваль Ольга

30.08.2021

Семінар для виконавчого комітету Бібрської ОТГ на
тему: "Організація надання безоплатної правової
допомоги в громадах. Земельна реформа"

Христина Гаталяк,
18 Ольга Брощук

30.08.2021

Інформаційна сесія для мешканців с.Великі Глібовичі
на тему: "Організація надання БПД в громадах"
"Земельна реформа"

Христина Гаталяк,
10 Ольга Брощук

06.09.2021

Інформаційна сесія для мешканців
Середкевичівського старостинського округу
Яворівської ОТГ на тему "Земельна реформа"

20 Коваль Ольга

06.09.2021

Перегляд та обговорення фільму "Боротьба
Джамали"

27 Коваль Ольга

06.09.2021

Семінар для працівників ЦНСП на тему:«Права та
обов’язки осіб при проведенні профілактичних
щеплень».

12 Митюк Наталія

08.09.2021

Семінар на тему "Права та обов"язки осіб при
проведенні профілактичних щеплень"

11 Боднар Олена

Семінар на тему:"Порядок спадкування та
приватизація нерухомого майна"

Благута
Ірина,Митюк
10 Наталія

08.09.2021

Семінар на тему"Запобігання та протидія булінку в
навчальних закладах"

Благута
Ірина,Митюк
38 Наталія

08.09.2021

Інформаційний семінар для мешканців смт. Великий
Любінь на тему: "Приватизація земельних
ділянок/паїв"

08.09.2021

08.09.2021

Інформаційний семінар для мешканців с. ПоріччяЗадвірне на тему: "Приватизація земельних

10

Андрій Орач

Благута
Ірина,Митюк
8 Наталія
10

Блігута
Ірина,Митюк

ділянок/паїв"

Наталія

10.09.2021

Урок на тему "Стоп булінг. Зупинемобулінг разом"

12 Боднар Олена

10.09.2021

Інформаційна сесія для мешканців с.Боршів на тему:
"Організація надання БПД в громадах" "Земельна
реформа"

Ольга Брощук,
20 Ірина Сабадаш

10.09.2021

Семінар для працівників Боршівської ЗОШ І-ІІ ст. на
тему: "Організація надання БПД в громадах"
"Земельна реформа"

Ольга Брощук,
15 Ірина Сабадаш

Семінар для працівників Повітненської ЗОШ I-II cт. на
тему:"Захист прав землевласників"

Благута
Ірина,Митюк
10 Наталія

Семінар для мешканців села Заверещиця: "Захист
прав землевласниківі"

Благута
Ірина,Митюк
10 Наталія

15.09.2021

Семінар на тему"Як захистити дитину від кіднепінгу"

Благута
Ірина,Митюк
12 Наталія

15.09.2021

Лекція на тему: "Булінг. Як протидіяти булінгу"

45 Брощук Ольга

17.09.2021

Урок правових знань для учнів 5-х класів "Булінг. Як
протидіяти булінгу"

28 Брощук Ольга

17.09.2021

Семінар для педагогів Корелицької школи «Право на
безоплатну правову допомогу "

17 І.Сабадаш

17.09.2021

Інформаційна сесія для мешканців с.Кореличі на
тему: "Організація надання БПД в громадах"
"Земельна реформа"

Ольга Брощук,
12 Ірина Сабадаш

15.09.2021

15.09.2021

На офіційних сайтах ОМВ та місцевих органів державної влади, в ЗМІ
розміщено 58 публікацій з організації роботи центру та бюро та актуальних питань
з умовах карантину, в т.ч. роз’яснень та правових консультацій.
Робота центру висвітлюється у соцмережах, зокрема, у звітному періоді
опубліковано 17 постів на сторінках у Facebook центру та 8 на сторінках
партнерських організацій.
Задля налагодження співпраці та інформування про діяльность місцевого
центру та бюро правової допомоги проведено 14 робочих зустрічі, серед них:
5 робочих зустрічі з працівниками відділів/секторів пробації Львівському
районі, щодо визначення тематики заходів для підоблікових пробації у ІІ півріччі;

12.07.2021 та 19.07.2021, 28.08.2021 робочі зустрічі з керівництвом Рава-Руської та
Перемишлянської, Бібрської ТГ щодо організації виїздів в громади в рамках проєкту
ППІуСГ.
26.07.2021, 13.08.2021 та 17.08.2021
робочі зустрічі з керівництвом
Перемишлянської, Щирецької та Рава-Руської ТГ щодо організації надання БПД в
громадах;
27.07.2021 – робоча зустріч з представниками ГО «Освітній ресурсний центр» з
підготовки підсумкового звіту з реаізації проекту «Підвищення правової
спроможності ОТГ Львівського району та сприяння у провадженні практик
альтернативного вирішення правових спорів»;
16.08.2021 – робоча зустріч з Іриною Федорич (ГО «Львівський центр медіації»)
щодо порядку взаємодії у пропонуванні медіації клієнтвм центру.
06.09.2021 робочу зустріч з керівництвом Жовківської бібліотеки для дорослих
щодо проведення спільних заходів;
08.09.2021 робочу зустріч з керівництвом та працівниками відділу освіти
Великолюбінської селищної ради щодо проведення правоосвітніх заходів для
учнів.
Працівники центру взяли участь у заходах , які проводили наші партнери:
09.07.2021 – у презентації Інтернет-порталу для людей поважного віку «ПРО100»,
розробленого ГО « Суспільство і право»;
12.07.2021 в онлайн заході з переглядом та обговоренням кінофільму «Мова»,
організованому ГО «Айдар».
19.07.2021 в онлайн заході за результатами адвокаційної діяльності,
організованому ГО «Докудейз».
09.08.2021 – у онлайн-конференції з активного довголіття поважних осіб Львівської
ТГ організованій ГО « Золоті роки»;
23.07.2021 – в заході організованому НАМУ «Мости медіації в Україні»;
19.07.2021 в онлайн правозахисній дискусії, присвяченій екоактивному способу
життяності, з переглядом фільму «Гведолін живе на межі», організованому ГО
«Докудейз».
27.08.2021 – у комісії Перемишлянської міської ради з питань захисту прав дітей;
30.08.2021 – участь у роботі фокус-групи у виявленні проблем, з якими
зіштовхуються при доступі до правосуддя постраждалі від від гендернообумовленого насильства під час пандемії в Україні.
03.09.2021 – в нараді керівників структурних підрозділів Комарнівської міської
ради;
17.09.2021 в презентації перекладу книги РутБейдерҐінзберг "Моїми словами" на
запрошення ВА «Юрфем»;

13.09.2021 – в онлайн брифінгу Міністерства цифрової трансформації України щодо
запуску конкурсів проєктів в онлайн-форматі;
Підписано Меморандум про співпрацю з Пустомитівською міською радою.
Щодо проекту «Волонтер БПД» укладено 4 договори про провадження
волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної равової допомоги.
ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД
Адвокати та працівники Центру активно долучаються до пілотів системи БПД.
Зокрема, щодо інформаційного супроводу та розвитку законодавчої бази. Беруть
участь у навчальних заходах з підвищення кваліфікації, працюють над пошуком та
виявленням системних порушень прав людини. У ІІІ кварталі 2021 року проведено
1 внутрішнє навчання для працівників бюро та відділу правопросвітництва та
надання безоплатної правової допомоги із земельних питань.
ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації
своїх прав
Інформація про відновне правосуддя та можливість використання
інструменту медіації поширюється на офіційних сайтах партнерів та під час
консультування клієнтів. Налагоджено співпрацю з ГО «Львівський центр
медіації» щодо перенаправлення клієнтів, які вирішили врегулювати правові
питання шляхом медіації.
В партнерстві з ГО «Освітній ресурсний центр» Центр бере участь у реалізації
проєктів «Підвищення правової спроможності ОТГ Львівського району та сприяння
у впровадженні практик альтернативного вирішення правових спорів», який був
підтриманий МФ «Відродження». Завершено реалізацію проекту «Подолання
соціальної та правової ізоляції людей поважного віку в умовах карантину пандемії
COVID-19».
Заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги С.Ситник залучений в якості експерта з питань земельних
правовідносин, до розробки пограми навчання та розвитку, проведення навчання
працівників з наданн БВПД. У звітному періоді С.Ситником проведено 1 таке
навчання для Центру .
Задля поширення кращик практик обслуговування клієнтів та узагальнення
проблемних питань роботи бюро в умовах карантину здійснили 2 виїзди з метою
моніторингу діяльності бюро.

Діаграма 1.
Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості
зареєстрованих звернень клієнтів за звітний період поточного з наростаючим
підсумком у порівнянні з аналогічними періодами минулого року.
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в
розрізі МЦ та бюро
№
з/п

Кількість зареєстрованих звернень

Перелік структурних підрозділів
центру

ІІІ квартал

1

МЦ

2
3
4
5
6
7
8

Львівське бюро правової допомоги
Городоцьке бюро правової допомоги
Жовківське бюро правової допомоги
Перемишлянське бюро правової
допомоги
Пустомитівське
бюро правової
допомоги бюро правової допомоги
Яворівське
Новояворівське бюро правової
допомоги
Разом
по МЦ

ІV квартал

Разом за
за ІІ півріччя

916
974
381
67
323
73
15
287
3036

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

№
з/п

1

Перелік структурних
підрозділів центру

Кількість
отриманих
Кількість Кількість
письмових
зареєстро наданих
звернень
ваних
правових
про
звернень консультацій
надання
БВПД

Кількість
рішень
про
надання
БВПД

Кількість
виданих
доручень
надання БВПД
адвокатам/
штатним
юристам

МЦ

2245

1552

679

643

523/115

2

Львівське бюро правової
допомоги

2190

2002

186

180

127/53

3

Городоцьке бюро

1013

1013

16

15

10/5

правової допомоги
4
5
6
7
8

Жовківське бюро
правової допомоги
Перемишлянське бюро
правової допомоги
Пустомитівське бюро
правової допомоги
Яворівське бюро
правової допомоги
Новояворівське бюро
правової допомоги

172

170

2

2

1/1

819

795

24

24

18/6

611

607

3

3

2/1

209

199

10

8

3/5

772

725

45

44

17/27

Разом по МЦ

8031

7045

965

918

701/212

Таблиця 3. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за
категоріями питань
Кількість опрацьованих звернень
Категорія питань звернення
ІІІ квартал ІV квартал
соціальне забезпечення
житлового права
сімейного права
спадкового права
земельного права
договірного права
трудового права
адміністративного права
іншого цивільного права
виконання судових рішень
податкового права
неправове питання
пенсійного права
цивільний процес
адміністративне правопорушення
кримінального права
кримінальний процес
Інші питання
ВСЬОГО

Разом за
за ІІ півріччя

173
305
321
167
226
0
65
185
736
73
27
0
89
265
80
132
71
121
3036

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом звітного періоду з
найбільше позитивних рішень було прийнято щодо осіб з інвалідністю – 79,
малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму) – 98, ветерани війни та особи, на яких поширюється

дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
– 84, особи на яких поширюється дія Закону України «Про внутрішньо
переміщених осіб» - 13, особи, які постраждали від домашнього насильства 41, діти – 3, особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для
отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту – 0,особи, які мають особливі
заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 0, особи, на яких
поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту» - 0 , діти-сироти – 0),особи,
реабілітовані відповідно до законодавства України – 0, засуджені, до
покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплнарному
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі – 28, особи, щодо яких
суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому
порядку – 2, особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи - 0, викривачі корупції – 0,
власники земельних ділянок – 0.
Щодо розподілу клієнтів, які у звітньому періоді звернулись до
Центру:
за статтю – 1831 (60%) жінок, 1205 (40%) чоловіків;
за віком – 2 особи до 18 років, 465 (15%) осіб від 19 до 35 років, 1480
(49%) осіб від 36 до 60 років, 1089 (36%) осіб понад 60 років.
Місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги впродовж
01.07.2021-30.09.2021 було:
розміщено у ЗМІ 72 інформаційний матеріал з питань надання БПД;
проведено 52 правопросвітницьких заходи;
надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.
Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та
функціонуючих дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ

№
з/п

Перелік структурних підрозділів центру

Загальна кількість виїздів мобільних та
діючих дистанційних пунктів доступу
до БПД/кількість осіб, що скористалися
їх послугами
Разом за
ІV
ІІІ квартал
за ІІ
квартал
півріччя

1

МЦ

7/10

2

Львівське бюро правової допомоги

0/0

3

Городоцьке бюро правової допомоги

22/135

4

Жовківське бюро правової допомоги

6/18

5

11/90

6

Перемишлянське бюро правової
допомоги
Пустомитівське бюро правової допомоги

7

Яворівське бюро правової допомоги

0/0

8

Новояворівське бюро правової допомоги

2/18

3/9

Разом по МЦ

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної
допомоги органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам
БПД, з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової
допомоги в розрізі МЦ
№
з/п

Перелік структурних підрозділів центру

1

МЦ

2
3
4
5
6
7
8

Львівське бюро правової допомоги
Городоцьке бюро правової допомоги
Жовківське бюро правової допомоги
Перемишлянське бюро правової допомоги
Пустомитівське бюро правової допомоги
Яворівське бюро правової допомоги
Новояворівське бюро правової допомоги
Разом по МЦ

Кількість випадків надання
методичної допомоги
ІІІ
ІV
Разом за
квартал квартал
за ІІ півріччя
2
1
1

4

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних
матеріалів з питань надання БПД (в тому числі РЦ)
№
Перелік структурних підрозділів центру
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

МЦ
Львівське бюро правової допомоги
Городоцьке бюро правової допомоги
Жовківське бюро правової допомоги
Перемишлянське бюро правової допомоги
Пустомитівське бюро правової допомоги
Яворівське бюро правової допомоги
Новояворівське бюро правової допомоги
Разом по МЦ

Кількість інформаційних матеріалів,
розміщених у ЗМІ
ІІІ
Разом за
ІV квартал
квартал
за ІІ півріччя
5
0
38
4
2
0
0
3
52

Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких
заходів в розрізі МЦ
№
з/п

Кількість правопросвітницьких заходів
Перелік структурних підрозділів центру

1

МЦ

2
3
4
5
6
7
8

Львівське бюро правової допомоги
Городоцьке бюро правової допомоги
Жовківське бюро правової допомоги
Перемишлянське бюро правової допомоги
Пустомитівське бюро правової допомоги
Яворівське бюро правової допомоги
Новояворівське бюро правової допомоги
Разом по МЦ

ІІІ квартал

ІV
квартал

Разом за
за ІІ півріччя

12
0
27
6
15
1
0
7
68

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до
електронних сервісів Мін’юсту.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Перелік структурних підрозділів центру

МЦ
Львівське бюро правової допомоги
Городоцьке бюро правової допомоги
Жовківське бюро правової допомоги
Перемишлянське бюро правової
допомоги
Пустомитівське
бюро правової допомоги
Яворівське бюро правової допомоги
Разом по МЦ

Кількість клієнтів, яким надано
доступ до електронних сервісів
Мін’юсту
Разом за
І квартал
ІІквартал
Іпівріччя
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу та забезпечення формування та функціонування системи
безоплатної правової допомоги.
З 01.01.2021 по 30.09.2021 року Центром фактично профінансовано на
суму 4305415 грн. за бюджетною програмою КПК ВК 3603020 «Забезпечення
формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що
становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період.
Касові видатки на забезпечення формування та функціонування системи

безоплатної правової допомоги становили 4012077.87 грн. Кредиторська
заборгованість на кінець звітного періоду становить 307.15 грн.
За бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та
відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД» профінансовано на суму
1570000.00 грн., що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків
на даний період. Касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання БВПД
становили 1570000.00 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за
надані послуги адвокатів задорученнями по цивільних, адміністративних
справах станом на 01.10.2021 року становив 1572447.3грн. Кредиторська
заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду становить 2447.33
грн.
Діаграма 6. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату
послуг адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період
поточного року з наростаючим підсумком до річного кошторису на звітний
рік.

Касові видатки та зареєстровані фінансові зобовязання за
надані послуги адвокатам, тис. грн.
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