
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Каховським місцевим центром з надання безоплатної

вторинної правової допомоги річного
плану діяльності на 2019 рік у IІ 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

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 для
учнів відповідно до плану заходів проекту програми «Школа правознавців».

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та підпорядкованих бюро проведені
заходи відповідно до плану проекту програми «Школа правознавців».

02 квітня 2019 року для учнів 6-А класу фахівцем БПД Садловською Оленою та
класним керівником Пшеничною Іриною проведено правову гру на тему: “За законами жити -
біди не знати”.

16 квітня 2019 року, в рамках правопросвітницького проекту “Школа
правознавців” фахівець Верхньорогачицького бюро Філімоненко Олена провела урок
права для учнів 9-11 класів Михайлівської ЗОШ, де презентувала навчально-
розважальну гру “Важниця правова”, яка розроблена громадською організацією
“ЕкспертиЗаРеформ”, запросила пограти та перевірити свої знання.

Розробка методичних рекомендацій для ОМС (щодо організації надання БПД;
залучення ними міжнародної технічної допомоги або міжнародних грантів з метою
отримання фінансової підтримки надачів 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..

Розробка проектів регіональних та місцевих програм надання БППД.



Протягом звітного періоду працівниками МЦ та підпорядкованими бюро правової
допомоги, прийнято 1 проект програми надання БПД, а саме: програма правової освіти та
надання безоплатної правової допомоги населенню Верхньорогачицького району на 2019-
2020 роки.

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.

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами
проведено низку заходів з метою налагодження співпраці з представником Уповноваженого
ВРУ з прав людини, управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом
прокуратури, судів, правоохоронних органів, органів пробації.

18 червня 2019 року проведено робочу зустріч з метою налагодження співпраці з
Іванівським відділом Каховського ГУНП, Любов Копилова провела робочу зустріч з
інспектором ювенальної превенції Іванівського відділення поліції Яною Чігоряну.

19 червня 2019 року Валентина Волвенко начальник Генічеського бюро, провела
робочу зустріч в Генічеському ВП ГУНП в Херсонській області. Під час зустрічі
обговорювали питання забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги.

Проведення спільних заходів з партнерами, у т.ч. ГО відповідно до укладених
Меморандумів про співпрацю (круглі столи, тематичні зустрічі, семінари, презентації тощо).

01 квітня 2019 року відбулась робоча зустріч працівників Великолепетиського бюро
Юлії Кривов’яз, Юлії Барсук та начальника юридичного відділу Великолепетиської РДА
Максименко Елеонорою Олександрівною щодо узгодження проведення спільних заходів
щодо реалізації загальнонаціонального проекту “Я МАЮ ПРАВО” на ІІ квартал 2019 року.

31 травня 2019 року в рамках підписаного меморандуму про співпрацю відбулася
робоча зустріч за участю керівника Каховського МЦ з надання БВПД Полякова Руслана
Леонідовича, інтегратора Володимира Щербакова, начальника Генічеського бюро Волвенко
Валентини, з партнером системи БПД –головою ГО «Волонтер» Олександром Гальком, для
обговорення та узгодження спільних право освітніх заходів.
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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.

11 квітня 2019 року заступник начальника Великолепетиського бюро Юлія Кривов'яз
прийняла участь у засіданні комісії з питань захисту прав дитини районної державної
адміністрації під головуванням голови РДА Анатолія Віремейчика, за участю керівників
відділів та служб району.

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.

16 травня 2019 року с. Костянтинівка Горностаївського району;
17 травня 2019 року смт. Чаплинка Чаплинського району;
17 травня 2019 року с. Каїри Горностаївського району.
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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.
16 квітня 2019 року заступник начальника Великолепетиського бюро Юлія Кривов’яз

здійснила виступ на радіо “Лепетиха ФМ” на тему: “Порядок виправлення помилок у
правовстановлюючих документах”.

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

підрозділами були опубліковані 19 інформаційних публікацій в інтернет – ЗМІ.
Публікації в друкованих ЗМІ.
Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними

підрозділами були опубліковані 11 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, та в рамках
правопросвітницького довгострокового проекту «Школа правознавців».

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.
На офіційному веб-сайті Генічеської РДА розміщено звіт про роботу Генічеського

БПД за І-ІІ квартал 2019 року. Детальніше за посиланням - http://genichesk-
rda.gov.ua/?page_id=10486

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.

25 квітня 2019 року начальник Горностаївського бюро Цупра К.В. під час виїзного
прийому громадян забезпечив роботу мобільного пункту консультування громадян в
приміщенні Заводівського старостинського округу.

26 квітня 2019 року начальник Горностаївського бюро Цупра К.В. під час виїзного
прийому громадян забезпечив роботу мобільного пункту консультування громадян в
приміщенні Каїрського старостинського округу.

16 травня 2019 року начальник Горностаївського бюро Цупра К.В. під час виїзного
прийому громадян забезпечив роботу мобільного пункту консультування громадян в
приміщенні Костянтинівської сільської ради Костянтинівської ОТГ.

http://genichesk-rda.gov.ua/?page_id=10486
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Забезпечення роботи мобільних пунктів консультативання в госпіталях,
реабілітаційних центрах, санаторіях, військових комісаріатах, військових частинах, полігонах,
госпіталях, тощо ( для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (в тому числі учасників АТО, ОСС))

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

21 травня 2019 року в приміщенні Відділу освіти Генічеської районної державної
адміністрації відбувся захід для внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО, який
організований ГО «Десяте квітня» та Всеукраїнським громадським рухом «Сила права».

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 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.

11 червня 2019 року з метою розширення доступу мешканців Великолепетиського
району до правових послуг головний спеціаліст Великолепетиського БПД Юлія Барсук
забезпечила роботу дистанційного консультативного пункту в приміщенні ЦНАПу при
Великолепетиській РДА.

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 компанії
«Я маю право голосу» (лекції, тренінги, семінари, круглі столи, інформаційні право
просвітницькі зустрічі тощо).

Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та його структурними підрозділами
проводились заходи у рамках правопросвітницької компанії «Я маю право голосу».

Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій,
навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, буклетів,
флаєрів, плакатів) на правову тематику.

Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та його структурними підрозділами
розроблялись та розповсюджувались серед населення, підприємств, установ, організацій,
навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, буклетів,
флаєрів, плакатів) на правову тематику.

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

Робочі зустрічі по обміну досвідом та кращими практиками (РЦ-МЦ, МЦ-бюро, РЦ-
бюро).

16 травня 2019 року між підпорядкованими бюро Каховського МЦ з надання БВПД
проведено обмін досвідом з працівниками Новокахвоського та Іванівського бюро.
Поділилися інформаційними напрацюваннями та обговорили новішу практику ведення
судових справ.

26 червня 2019 року в місті Каховка за участю керівника Каховського центру з
надання БВПД Руслана Полякова, а також працівників Каховського, Бериславського, МЦ з
надання БВПД проведено круглий стіл «Проблемні питання сьогодення в Україні».Захід мав
на меті спільне обговорення практичних проблемних правових питань, які виникають під
час роботи, та шляхи їх вирішення. Також метою даного заходу було і навчання працівників,
з метою підвищення їх правової обізнаності з проблемних питань, які виникають в їх
практичній діяльності, оскільки тематика питань була запропонована саме ними за
попереднім вивченням правових потреб.



Здійснення інформаційно-правового десанту з метою надання методичної допомоги
працівникам Бюро та проведення спільних правопросвітницьких заходів.

Керівником МЦ та інтегратором здійснено виїзд до Генічеського бюро правової
допомоги з метою надання фахівцям методичної допомоги в роботі та спільного проведення

правопросвітниць
ких заходів.

[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.

[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 квітня по червень 2019 року Каховським місцевим центром з надання
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами,
було зареєстровано 2787 звернень клієнтів, особам було надано правову консультацію 2629,

158 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

339 301 38 0

2 Відділ
“Верхньорогачицького бюро
правової допомоги”

273 263 10
0

3 Відділ “Великолепетиського
бюро правової допомоги”

249 243 6 0

4 Відділ “Горностаївського
бюро правової допомоги”

242 231 11 0

5 Відділ “Іванівське бюро
правової допомоги”

224 218 6 0

6 Відділ “Новокаховське бюро
правової допомоги”

300 279 21 0

7 Відділ “Генічеське бюро
правової допомоги”

301 291 10 0

8 Відділ “Нижньосірогозьке
бюро правової допомоги”

213 204 9 0

9 Відділ “Новотроїцьке бюро
правової допомоги”

393 377 16 0

10 Відділ “Чаплинське бюро
правової допомоги”

253 222 31 0

Разом по МЦ 2787 2629 158 0

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішень 158
про надання БВПД та надано доручення адвокатам 123 та видано довіреностей 50 штатним
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).

Звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інших цивільних
776 (27,84%); спадкове 278 (9,97%); сімейне 479 (17,19%); соціальне забезпечення 56
(2,01%); договірне 47 (1,69%); земельне 153 (5,49%); виконання судових рішень 15 (0,54%);
трудове 108 (3,88%); житлове 252 (9,04%); адміністративне 145 (5,20%); інших питань 397
(14,24%); медичне 4 (0,14%); неправих питань 2 (0,07%), пенсійне 30 (1,08%), кримінальне
37 (1,33%), податкове 8 (0,29%).

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний
квартал за категорією питань.
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Діаграма 3. 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
прожиткового мінімуму __128__(_79_%), по людям з інвалідністю __18_(_9_%), по
ветеранам війни _9___(_3_%), по внутрішньо переміщеним особам _10___(_2%), діти
які не належать до окремих категорій 7 (2%), діти позбавленні батьківського
піклування 1 (0%), особи які постраждали від домашнього насильства 1 ( 5 % ).

Діаграма 4. 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 23 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 97
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 317 осіб, в тому числі 80 особи звернулися за
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних
консультаційних пунктів та 237 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;
надано методичну допомогу 41 органам місцевого самоврядування та 0
установам — провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
проведено 261 правопросвітницьких заходів;
розміщено у ЗМІ 30 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;
надано 65 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту.

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

№ Найменування МЦ та Кількість Кількість Кількість Кількість Кількість



з/п Бюро здійснених
виїздів

мобільних
пунктів/осіб,
що отримали

правову
допомогу

діючих
дистанційних
пунктів/осіб,
що отримали

правову
допомогу

ОМС та
установ -

провайдерів
БПД, яким
надано

методичну
допомогу

проведених
право-

просвітницьки
х заходів

клієнтів, яким
надано доступ до
електронних
сервісів МЮ

1 Разом по МЦ, в тому
числі:

23/80 97/237 41 261 65

2 Новотроїцьке бюро 0/0 6/9 0 7 12

3 Генічецьке бюро 4/8 20/37 4 40 7
4 Новокаховське бюро 1/2 3/2 0 13 11

5 Великолепетиське бюро 1/5 3/19 13 25 10

6 Нижньосірогозьке бюро 1/1 13/19 13 27 15

7 Горностаївське бюро 6/37 24/73 5 27 1

8 Верхньорагачицьке 1/2 10/31 1 20 8

9 Іванівське бюро 3/5 3/12 4 11 1

10 Чаплинське бюро 3/13 7/18 0 76 0

11 Каховський МЦ 3/7 8/17 1 15 0
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