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КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
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ЗВІТ
про роботу комунальної установи
«Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової  допомоги у м. Одесі»
(КУ «Правова допомога»)
станом на 01.10.2016




- Про діяльність установи;

Звіти про роботу установи (статистичні):
- за 2013 рік 									(Додаток 1 до Звіту);
- за 2014 рік 									(Додаток 2 до Звіту);
- за 2015 рік 									(Додаток 3 до Звіту);
- за 9 міс. 2016 року	(загальний)						(Додаток 4 до Звіту);
- за 9 міс. 2016 року (помісячний)						(Додаток 5 до Звіту);

Звіти про роботу установи (аналітичні):
- за листопад-грудень 2014р. (2015р.)					(Додаток 6 до Звіту);
- за 9 місяців 2015р. (2016р.) 						(Додаток 7 до Звіту);
- за грудень-листопад + 9 місяців (2014-2015) та (2015-2016)		(Додаток 8 до Звіту);




м. Одеса

На виконання п. 2.3 Положення про комунальну установу «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової  допомоги у м. Одесі» надаємо узагальнену інформацію про роботу установи,
станом на 01.10.2016 року. 
__________

З метою реалізації конституційних прав громадян на безоплатну первинну правову допомогу та основних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу» Одеською міською радою в липні 2012 року було прийнято рішення про створення комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» (№ 2229- VI), яка фактично почала свою роботу з січня 2013 року.
До складу установи входять чотири юридичні відділи, в яких безпосередньо здійснюється особистий прийом громадян впродовж робочої неділі та за робочим графіком, що для зручності громадян, розташовані в кожному районі м. Одеси.

В порядку надання безоплатної первинної правової допомоги співробітники установи активно приймають участь у проведенні сумісних заходів та виїзних прийомів громадян зі спеціалістами:

- Юридичної групи «Правова корпорація»;
- Одеського міського центру зайнятості;
- Одеського обласного центру зайнятості;
- Всеукраїнської громадської організації «ВССН»;
- Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України»;
- Громадською організацією «Асоціація «Ренесанс Одеси»;
- Другим та третім Одеськими місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
- Громадської організації «Всеукраїнське об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу»;
- Обласним центром соціально-психологічної допомоги для людей, які потрапили в складні життєві обставини;                                         
- Фондом «Місцева ініціатива»;

та ін.


Усі відділи установи укомплектовані кваліфікованими кадрами, які мають вищу юридичну освіту і достатній досвід роботи в різних галузях права, що дає можливість своєчасно та в максимально короткі строки надавати правову допомогу населенню. Безкоштовна правова допомога надається як на особистому прийомі, так і за письмовими зверненнями громадян -  якісно та в повному обсязі.
Так, за період існування КУ «Правова допомога» установою розглянуто близько 13 000 звернень від громадян, об’єднань громадян та ін.  (Додатки 1, 2, 3, 4).

Додатки
Звітній період
ВСЬОГО звернень для надання БППД
№ 1
2013 рік
1306
№ 2
2014 рік
3798
№ 3
2015 рік
4018
№ 4
9 міс. 2016 року
3607

Робота спеціалістів установи неодноразово відмічалася особистими відзнаками за  успішну співпрацю, а також листами подяки від пересічних громадян. 

У першій половині 2016 року за ініціативою КУ «Правова допомога» та за підтримки районних адміністрацій м. Одеси було проведено низку інформаційно-роз'яснювальних семінарів для представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Одеси за участю провідних співробітників установи та із залученням профільних спеціалістів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, офіційних представників від районних адміністрацій. Підсумкова інформація неодноразово висвітлювалось на сайті Одеської міської ради та інших засобах масової інформації.  
Таким чином інформаційно-розяснювальною роботою було охоплено близько 400 багатоквартирних будинків м. Одеси.
І надалі, впродовж ІІ та ІІІ кварталів 2016 року постійно проводиться індивідуальна робота з представниками від багатоквартирних будинків та новостворених ОСББ. Постійно надається інформаційна підтримка, щодо існуючих програм підтримки населення Одеською міською радою.


Для підвищення професійного рівня та більш ефективної роботи з  особами, що потребують правової допомоги, незалежно від їх соціального статусу та можливостей, всіма підрозділами установи щомісячно (Додаток 5) проводиться розгорнутий аналіз звернень, розроблений на підставі документування процесу надання такої  допомоги, шляхом ведення форм первинного обліку. За основними показниками - соціальним статусом та  за запитами, основною категорією громадян, які потребують правової допомоги, є громадяни з малозабезпечених верств населення: пенсіонери та громадяни передпенсійного віку, інваліди та громадяни зі статусом «Діти війни», одинокі матері, багатодітні сім’ї та інші (ст.26 - ст.42 Додатків 4 та 8), тобто ті верстви населення, яким дійсно складно в силу їх матеріального стану отримати платну правову консультацію. 
За допомогою такого аналізу розробляються плани заходів, що направлені на масове та індивідуальне інформування населення з актуальних питань сьогодення.

Активною є співпраця комунальної установи «Правова допомога» з організаціями, що надають вторинну правову допомогу, що всебічно сприяє досудовому врегулюванню багатьох питань, що виникають в повсякденні, - та в разі необхідності надається інформаційна допомога, щодо можливостей звернень в судові органи з роз'ясненням можливостей отримання як платної, так і безоплатної вторинної правової допомоги (ст.64 та ст.65 Додатків 3
та 4) .

З метою підтримки правового виховання  молоді, в межах взаємодії з вищими навчальними закладами, для набуття практичних навичок студентами, шляхом ознайомлення із системою надання правової допомоги населенню, у лютому, червні та липні 2016 року проходили навчальну (ознайомчу) та виробничу практику студенти  Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова та Національного університету «Одеська юридична академія».

В повсякденній роботі працівники установи суворо дотримуються Конституції України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Закону України «Про захист персональних даних», Порядку обробки персональних даних, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок надання первинної правової допомоги, порядку особистого прийому осіб та розгляду письмових звернень в діяльності установи, відповідно до покладених завдань та  з дотриманням етичних норм.


В подальшій роботі, враховуючи стратегічний характер багатьох питань, комунальною установою Одеської міської ради «Правова допомога»  планується ряд заходів та проведення відповідних інформаційно-роз'яснювальних  семінарів впродовж четвертого кварталу 2016 року, з огляду на територіальні інтереси та зручність для в всіх жителів районів міста Одеси. 

Директор                                                                                              С.І. Коваленко

10.10.2016






















