
 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Каховським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги річного      

плану діяльності на 2019 рік у IV кварталі  
 
 
 

ЗМІСТ: 
 
 

 

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

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 

[1.3.] Децентралізація системи БПД 

[1.4.] 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: 
 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 
громад 

Визначення конкретних спільних потреб територіальних громад, насамперед 
проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної 
юрисдикції МЦ (шляхом анкетування, інтерв’ювання). Аналіз правових питань з якими 
звертаються. 

З метою визначення конкретних спільних правових потреб територіальних громад, 
працівниками МЦ, проведено анкетування, інтерв’ювання жителів в межах територіальної 
юрисдикції. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
  Проведення та участь у заходах для учасників АТО, ООС, ВПО, гендерної рівності 
щодо запобігання злочинності, випадкам домашнього насильства тощо (лекції, 
семінари/форуми, тематичні зустрічі, круглі столи тощо). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ проведено для учасників АТО, ВПО, 
гендерної рівності круглі столи, лекції, тематичні зустрічі семінари з метою запобігання 
злочинності, та випадків домашнього насильства. 

 

 
 
  Правопросвітницькі заходи, що проводяться в навчальних закладах різної форми 
власності (ДНЗ, ЗОШ, ПТНЗ, ВНЗ) для учнів/ студентів, педагогів, батьків, у т.ч.  



проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед студентів юридичних факультетів 
ВНЗ (лекції, семінари, уроки, майстер-класи, виховні заходи, виступи на батьківських 
зборах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях вчителів та педагогів тощо). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Верхньорогачицькому, 
Великолепетиському, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 
Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах проведено лекції, семінари, уроки в 
навчальних закладах (ДНЗ, ЗОШ, ПТНЗ, ВНЗ). 
 

               
 

 Заходи, що проводяться в інших державних (комунальних) установах та організаціях 
іншої форми власності з питань основних напрямків роботи центрів БПД, у тому числі у 
ЦППК (лекції, виступи, презентації тощо).  
 Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 
підрозділами проводилися заходи в інших державних (комунальних) установах та 
організаціях іншої форми власності, з основних напрямків роботи центрів БПД. 

 
 
 

  
 
 
 
  
 
  

 
 Участь у сесіях обласної  ради, зібраннях територіальних громад. 
   Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та підпорядкованими 
структурними підрозділами взято участь у сесіях районної ради, місцевої та зібраннях 
територіальних громад. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Правопросвітницькі заходи що проводяться в загальноосвітніх школах району та міста 
для учнів відповідно до плану заходів проекту «Школа правознавців». 
 Протягом звітного періоду представниками Центру та бюро правової допомоги на 
постійній основі проводились заходи, які були заплановані в рамках проекту «Школа 
правознавців». 

 
 

 Розробка методичних рекомендацій для ОМС (щодо організації надання БПД; 
залучення ними міжнародної технічної допомоги або міжнародних грантів з метою 
отримання фінансової підтримки надавачів БПД тощо). 
  Протягом звітного періоду працівниками МЦ та підпорядкованими бюро були 
розроблені методичні рекомендації для ОМС на тему: «Організація надання безопалтної 
правової допомоги органам місцевого самоврядування» у кількості 1шт.. 
 Проведення з органами місцевого самоврядування спільних комунікативних заходів, 
робочих зустрічей, круглих столів, семінарів, навчань спеціалістами Центрів спеціалістів 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій з питань 
надання БПД, надання методичної допомоги ОМС з метою удосконалення організації 
надання ними БПД. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Налагодження співпраці з представником Уповноваженого ВРУ з прав людини, 

управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом  прокуратури, судів, 
правоохоронних органів, органів пробації відповідно до укладених меморандумів. 
 30 жовтня 2019 року відбулась робоча зустріч між головним спеціалістом 
Великолепетиського бюро Юлією Барсук та начальником відділу юридичної, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Великолепетиської РДА Елеонорою 
Максименко щодо питання «Розірвання шлюбу».  



 10 грудня 2019 року до Верхньорогачицького відділення поліції завітали з екскурсією 
учні Самійлівської та Верхньорогачицької ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів. До тижня права, спільно з 
фахівчинями Верхньорогачицького бюро дітей ознайомлено з роботою поліцейських, які 
кожного дня оберігають мирний спокій населення району. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проведення спільних заходів з партнерами, у т.ч. ГО відповідно до укладених 
Меморандумів про співпрацю (круглі столи, тематичні зустрічі, семінари, презентації тощо).  
 Начальник Горностаївського БПД Цупра Костянтин систематично організовує зустрічі   
з начальником юридичного відділу Горностаївської РДА Охременко Олександром 
Вікторовичем щодо узгодження проведення спільних заходів щодо реалізації 
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

28 листопада 2019 року  у приміщенні Генічеської районної філії Херсонського 
обласного центру зайнятості відбувся профінформаційний семінар для осіб з інвалідністю, 
приурочений до Міжнародного дня людей з інвалідністю.  

До участі у заході були запрошені фахівці Генічеського бюро правової допомоги, 
Генічеського районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, Генічеського 
міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, а також Управління Пенсійного 
фонду України в Генічеському районні. 

 

    
  

 Участь у заходах, що проводяться структурними підрозділами РДА, підвідомчими 
установами ОВ, об’єднаними територіальними громадами. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ взято участь у заходах, що проводяться 
структурними підрозділами РДА, підвідомчими установами ОВ, об’єднаними 
територіальними громадами в Каховському, Верхньорогачицькому, Великолепетиському, 



Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, Генічеському,  
Новокаховському, Чаплинському районах.  

10 жовтня 2019 року за за підтримки Національного агентства України з питань 
державної служби та Херсонської обласної державної адміністрації кафедрою державного 
управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету 
для державних службовців Верхньорогачицької районної державної адміністрації було 
проведено короткостроковий семінар з питань запобігання та протидії корупції,  участь у 
якому, за люб'язним запрошенням адміністрації, взяли фахівці Верхньорогачицького бюро. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Проведення «вуличного інформування», флеш-мобів, цільових заходів (самостійних 
чи з партнерами) – для цільових груп. 
 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами 
проводились «вуличні інформування», флеш-моби, цільових заходів (самостійних чи з 
партнерами) – для цільових груп. 
 

 
Правопросвітницькі та інформаційні заходи у рамках проведення Всеукраїнського 

тижня права (лекції, тренінги, семінари, круглі столи, майстер-класи, інформативні 
правопросвітницькі зустрічі, флеш-моби, конкурс дитячого малюнку). 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 
підрозділами в рамках Всеукраїнського тижня права проводились наступні заходи. 

10 грудня 2019 року начальник Верхньорогачицького бюро  Яценко  Людмила  
провела урок «Права людини»  для учнів  6-11 класів Чистопільської  школи ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, 09 грудня 2019 року фахівцем 



БПД Садловською Оленою для учнів Сірогозької ЗОШ організовано та проведено 
інтелектуальну гру «На терезах Феміди». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Здійснювати наповнення веб-сайту РЦ, розділів МЦ та оновлення наявної на ньому 

інформації. 
Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами проводилось наповнення веб-сайту та оновлення наявної на ньому інформації. 
Здійснювати наповнення сторінки  МЦ у соцмережі Facebook. 
Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами постійно проводиться наповнення сторінки МЦ у соцмережі Facebook. 
Виступи на радіо. 
Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами 

здійснювались записи на радіо «Нова Каховка» та «Лепетиха ФМ». 
  Публікації в інтернет - ЗМІ. 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 
підрозділами були опубліковані 20 інформаційних публікацій в інтернет – ЗМІ. 

Публікації в друкованих ЗМІ. 
Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами були опубліковані 8 інформаційних публікацій в друкованих – ЗМІ. 
Виготовлення інформаційних матеріалів (буклетів, флаерів, методичних матеріалів 

тощо) щодо функціонування системи БПД, у т.ч. розроблених працівниками МЦ, Бюро. 
Протягом звітного періоду працівниками Центру та його структурними підрозділами 

були виготовлені інформаційні листівки, буклети на правову тематику. 
  Інформаційна розсилка для ЗМІ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та 
прес-анонсів. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами була 
здійснена розсилка для ЗМІ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та прес-анонсів. 
 Публічна презентація результатів діяльності. 
  Протягом звітного періоду фахівцями Центру та бюро публічно було презентовано 
показники результатів діяльності за ІV квартал 2019 року. 
 

 

   



 Моніторинг інформаційної присутності центру та бюро у засобах масової інформації 
на регіональному та місцевому рівні. 
 Протягом звітного періоду проводився моніторинг інформаційної присутності МЦ та 
бюро правової допомоги у засобах масової інформації. 
 Організація діяльності мобільних консультативних пунктів доступу до БПД, 
проведення виїзних прийомів громадян. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами була 
організована робота мобільних консультативних пунктів доступу до БПД.    

 17 жовтня 2019 року начальник Горностаївського БПД Цупра Костянтин під час 
виїзного прийому громадян забезпечив роботу мобільного пункту консультування громадян в 
приміщенні Антонівського старостинського округу . 

  29 листопада 2019 року начальник Горностаївського БПД Цупра Костянтин здійснив 
виїзний прийом громадян до с Костянтинівка.   

 11 грудня 2019 року начальник Горностаївського БПД Цупра Костянтин здійснив 
виїзний прийом громадян до с Костянтинівка. 
 19 грудня 2019 року представники Каховського МЦ здійснили виїзд до Чорнянської 
ОТГ. 

 

  
 

  Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в соціальних гуртожитках, в 
готелях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, в пунктах тимчасового 
розміщення біженців (для ВПО та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 
біженців». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 
Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 
Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах працювали мобільні пункти 
консультування. 

 
 

 

 

 

 
  
  
 
 

 
 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в дитячих будинках, 
соціальних гуртожитках, інтернатах, спеціальних школах (для дітей сиріт, та дітей, 



позбавлених батьківського піклування, дітей які можуть стати, або стали жертвами 
насильства в сім’ї). 

 13 листопада до вихованців  дитячого будинку «Радість» в рамках «Дня права» завітав 
фахівець Каховського МЦ з надання БВПД Володимир Щербаков. Зустріч пройшла в цікавій 
бесіді, під час якої діти дізналися про основні правила поведінки в мережі Інтернет, способи 
захисту своїх прав та як не стати жертвами Інтернет шахраїв. 

 

 
 
 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в будинках–інтернатах для 
престарілих, реабілітаційних центрах, УТОСах, УТОГах, будинках для людей з особливими 
потребами, територіальних центрах з обслуговування одиноких, престарілих громадян, 
медичних закладах (для інвалідів та людей похилого віку). 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 
   

 
      

 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування для осіб, засуджених до 
кримінального покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 
  

 



   
  
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 Забезпечення роботи мобільного пункту консультування в сільських радах, ЦНАПах , 
в тому числі в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»(за окремим графіком). 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 
   

 
 

Забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування в приміщеннях органів 
державної служби зайнятості на території юрисдикції Місцевих центрів з метою доступу до 
безоплатної правової допомоги. 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування.   

 

 
 
 
 



Здійснення інтерв’ювання клієнтів щодо якості отриманих послуг. 
Протягом звітного періоду працівниками МЦ здійснювалось інтерв’ювання клієнтів, 

на тему: «Якість отриманих послуг». 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Підготовка інформації щодо кращих практик захисту. 
Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

здійснювалась підготовка щодо кращих практик захисту, відділом представництва. 
Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів  інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, 
буклетів, бюлетенів, брошур) на правовоу тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії 
у рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» під час проведення 
правоосвітніх заходів, юридичних роз’яснень та консультацій  фахівцями серед населення на 
постійній основі розповсюджуються буклети на правову тематику. 

Розміщення зовнішньої реклами як соціальної (зокрема плакатів, бордів, сіті-лайтів) 
на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» були розміщенні плакати в 
громадських місцях. 

Висвітлення заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у 
ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайті. 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» під час проведення 
правоосвітніх заходів, юридичних роз’яснень та консультацій  фахівцями серед населення на 
постійній основі здійснюється висвітлення заходів у ЗМІ, соціальних мережах на офіційній 
сторінці Каховського МЦ з надання БВПД та районних веб-сайтах. 

Опитування та заміри громадської думки у рамках реалізації правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Фахівцями МЦ так і бюро правової допомоги постійно здійснюється опитування 
громадян щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 

 



 
Участь у проведенні навчань з прав людини для представників юридичних служб 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» взято участь у проведені 
навчань з прав людини для представників юридичних служб, органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 

Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги у 
рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» забезпечували роботу 
мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

 
 

Організація надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам 
населення. 

Протягом звітного періоду працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» не виникало потреби в 
організації надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам 
населення. 

Проведення консультацій жителям сільської місцевості з метою запобігання 
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя у 
рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 
  Протягом кварталу працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проводили консультації жителям сільської 
місцевості з метою запобігання порушення їх прав, які гарантовані Конституцією України та 
законами у різних сферах життя. 

Проведення правопросвітницьких заходів, роз’яснювальної роботи та забезпечення 
роботи дистанційного пункту консультування роботи в установах виконання покарань, 
центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
 Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та його структурними підрозділами 
забезпечувалась робота дистанційного пункту консультування в центрах пробації з питань 
реалізації і захисту прав людини. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Правопросвітницькі та інформаційні заходи у рамках правопросвітницької кампанії 
«Відповідальне батьківство» (лекції, тренінги, семінари, круглі столи, інформаційні-
правопросвітницькі зустрічі тощо). 
 Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та підпорядкованими бюро правової 
допомоги проводились правопросвітницькі заходи в рамках кампанії «Відповідальне 
батьківство». 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД  
 
Співробітники центрів з надання БВПД вчилися бути тренерами з питань захисту 

внутрішньо переміщених осіб та населення, що постраждало від конфлікту в Україні, серед 
учасників була присутня і начальник Чаплинського БПД Чавурська Олеся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



07-08 листопада у правовому клубі PRAVOKATOR.Одеса відбулась четверта 
стратегічна сесія керівного складу системи БПД Південного регіону. Херсонщину 
представляли директорка Регіонального центру з надання БВПД Марина Єлисєєва, 
заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання БПД Бериславського 
місцевого центру Валентина Герасимчук, в.о. директора Голопристанського місцевого 
центру Ірина Кеба та в.о. директора Каховського місцевого центру Іван Гладишенко. 
Директори регіональних центрів з надання БВПД Вінницької, Миколаївської, Одеської та 
Херсонської областей презентували SWOT-аналіз, досягнення у 2019 році регіону в питаннях 
доступності та якості надання БПД, правопросвітництва та комунікації, підвищення 
ефективності діяльності центрів, після чого працювали в групах. 

 

 
 
 
 [1.3.] Децентралізація системи БПД  
  
  Моніторинг якості надання інформаційних матеріалів (гугл-форми за дорученням КЦ- 
діяльність дистанційний та мобільних пунктів консультпунктів, ГО, ВПО, АТО тощо) щодо 
окремих показників діяльності місцевих центрів та їх структурних підрозділів. 
 Протягом звітного періоду відповідальними особами МЦ проводився моніторинг 
якості надання інформаційних матеріалів. 
 

26 листопада в Регіональному центрі з надання БВПД у Херсонській області під 
головуванням Марини Єлисєєвої відбулось засідання керівної ради директорів з питань 
стратегічного планування діяльності центрів. Участь у засіданні взяли директорка 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області Марина Єлисєєва, директор 
Херсонського місцевого центру Денис Милокостий, в.о. директора Бериславського місцевого 
центру Валентина Герасимчук, в.о. директора Голопристанського місцевого центру Ірина 
Кеба, в.о. директора Каховського місцевого центру Іван Гладишенко та секретар - головний 
спеціаліст відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та розвитку 
інфраструктури Катерина Ананьєва. 



 
 
 [1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій  
  
 Протягом кварталу відповідальними фахівцями МЦ проводяться перемовини щодо 
співпраці з відповідними організаціями. 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

 За період з жовтня по грудень 2019 року Каховським місцевим центром з надання 
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

було зареєстровано 2312 звернень клієнтів,  особам було надано правову консультацію 2137,  
175 з них написали письмову заяву про надання БВПД.  

№ Найменування відділу МЦ Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлених 

до інших 
провайдерів БПД 

1 Відділ правопросвітництва 
та надання БПД 

388 339 49 0 

2 Відділ 
“Верхньорогачицького бюро 
правової допомоги” 

174 168 6  
0 

3 Відділ “Великолепетиського 
бюро правової допомоги” 

150 141 9 0 

4 Відділ “Горностаївського 
бюро правової допомоги” 

127 111 16 0 

5 Відділ “Іванівське бюро 
правової допомоги” 

127 110 17 0 

6 Відділ “Новокаховське бюро 
правової допомоги” 

393 366 27 0 

7 Відділ “Генічеське бюро 
правової допомоги” 

227 213 14 0 



8 Відділ “Нижньосірогозьке 
бюро правової допомоги” 

173 165 8 0 

9 Відділ “Новотроїцьке бюро 
правової допомоги” 

253 245 8 0 

10 Відділ “Чаплинське бюро 
правової допомоги” 

300 279 21 0 

 Разом по МЦ 2312 2137 175 0 

  
  В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішень 178 
про надання БВПД та надано  доручення адвокатам 161 та  видано довіреностей 61 штатним 
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 

  Звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інших цивільних 
571 (24,70%); спадкове 270 (11,68%); сімейне 345 (14,92%); соціальне забезпечення 92 
(3,98%); договірне 0 (0,00%); земельне 136 (5,88%); виконання судових рішень 96 (4,15%); 
трудове 103 (4,46%); житлове 203 (8,78%); адміністративне 155 (6,70%); інших питань 167 
(7,22%); медичне 0 (0,00%); неправих питань 0 (0,00%), пенсійне 81 (3,50%), кримінальне 
61 (2,64%), податкове 32 (1,38%). 

 
Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний 
квартал за категорією питань. 
 

 
 
 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за статтю 
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Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за віком 

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 
позитивних рішень було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією 
України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує  двох розмірів 
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прожиткового мінімуму _143_(_77_%),   по людям з інвалідністю __19_(_10_%), по 
ветеранам війни _15_(_8_%), по внутрішньо переміщеним особам 3 (_2%), особи які 
постраждали від домашнього насильства 5 ( 3 % ). 

 

Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 
категорією осіб 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання 
БВПД 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період 
було: 

 здійснено 18 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 93 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 314 осіб, в тому числі 104 особи звернулися 
за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 210 осіб до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

 надано методичну допомогу 25 органам місцевого самоврядування та 0 
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установам —  провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 240 правопросвітницьких заходів; 
 розміщено у ЗМІ 31 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
 надано 23 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 
бюро 

 

 

 

№ 
з/п 

Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьки

х заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 

надано доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

18/104 93/210 25 240 23 

2 Новотроїцьке бюро  0/0 7/8 1 9 0 

3 Генічецьке бюро  1/7 20/27 3 16 2 
4 Новокаховське бюро  0/0 0/0 0 4 2 

5 Великолепетиське бюро 0/0 6/30 0 22 0 

6 Нижньосірогозьке бюро  1/19 13/31 13 25 10 

7 Горностаївське бюро  3/10 27/58 2 19 0 

8 Верхньорагачицьке 2/2 3/28 0 20 6 

9 Іванівське бюро  3/8 0/0 2 21 1 

10 Чаплинське бюро 5/47 12/11 2 87 2 

11 Каховський МЦ 3/11 5/17 2 17 0 
 
 

 
 


