
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Ізмаїльським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  квартального 
плану діяльності на _ІV_ квартал 2019 рік. 

 

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 
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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 правопросвітницьких та комунікативних заходів для громад та спільнот, 
зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що 
проводяться Урядом України 

Проведено узагальнений аналіз спільних правових потреб територіальних громад, 
органів територіальної самоорганізації населення у їх взаємодії з органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями. 

Найчастіші питання, за якими звертаються до Центру – сімейне (124), інше цивільне 
(114), спадкове (99).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сформовано на основі проведеного аналізу «карту правових потреб» територіальної громад 
 
 
Карта правових потреб територіальних громад  

 
 
 
1.Спадкове (37) 
2. Цивільне (34) 
3. Сімейне (28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
Сімейне 
(26),  
2. 
Спадкове 
(13)  
3. Інші 
питання 
(15) 

 
  

1. Інше цивільне (58),  
2. Сімейне (52),  
3. Інше (36) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Трудове  (22) 
2. Сімейне 

 (18) 
3. Спадкове (18) 



07.10.2019 в Ренійському районному відділі філії ДУ «Центр пробації»  в Одеській області  

проведено інформування з теми «Чесна платіжка» в рамках проекту «ЯМП!». 

07.10.2019 в Ізмаїльській міськрайонній філії  ДУ «Центр пробації» в Одеській області 

проведено інформування про доступ до БПД та запобігання домашньому насильству, а також 

проведено індивідуальні бесіди з клієнтами пробації з теми «Чесна платіжка» в рамках проекту 

«ЯМП!».  

 

07.10.2019 в Ізмаїльському агротехнічному коледжі проведено інтерактивну лекцію 

«Життя на продаж». 

 07.10.2019 в Ренійському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» проведено 

правопросвітницький захід «Чесна платіжка» в рамках кампанії «ЯМП».  

 

 



 

 

16.10.2019 на нараді з сільськими (селищним) головами Ізмаїльського району виступила 

Фахівець Ізмаїльського МЦ з надання БВПД, проінформувавши про доступ жителів Ізмаїльського 

району до БПД. 

 18.10.2019 на нараді з сільськими (селищними) головами при голові Ізмаїльської РДА 

головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Ізмаїльського МЦ з надання БВПД Анастасія Каплієнко проінформувала про доступ до правової 

допомоги та надала методичну допомогу органам місцевого самоврядування.  

21.10.2019 в Ізмаїльському агротехнічному коледжі проведено інтерактивну лекцію 

«Відповідальність за булінг». 

21.10.2019 – в Ізмаїльському агротехнічному коледжі проведено інтерактивну лекцію 

«Відповідальність за булінг» 



 

22.10.2019 – в  Ізмаїльському міськрайонному центрі  зайнятості проведено інформування 

щодо доступу до БПД та бесіда з протидії домашньому насильству.  

 

23.10.2019 – для членів Ізмаїльської міської ради ветеранів проведено інформування 

щодо доступу до БПД, прав і соціальних гарантії пенсіонерів, ветеранів, осіб з інвалідністю.  

23.10.2019 – фахівці Ізмаїльського МЦ  з надання БВПД взяли участь у Дні відкритих 

дверей в Ізмаїльському міськрайонному філії  ДУ «Центр пробації» в Одеській області, де 

проінформували студентів про партнерство системи БПД з пробацією та розповіли про доступ до 

БПД. 

23.10.2019 – проведено робочу зустріч з членами ГО «Центр турботи про життя» щодо 

напрямків співпраці.  



24.10.2019 – в Ізмаїльському об'єднаному управлінні пенсійного фонду України відбулася 

робоча зустріч «Соціальні гарантії для пенсіонерів».  

25.10.2019 – для учнів Кілійської ЗОШ № 2 проведено лекцію «Відповідальність за булінг».  

30.10.2019 відбулася зустріч головного спеціаліста Кілійського бюро правової допомоги 

Ізмаїльського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Вадима 

Коваля з головою Кілійської районної організації товариства Червоного Хреста України, 

Валентиною Мажаровою з  метою якого було налагодження співробітництва. 

 

04.11.2019 – в Ізмаїльському агротехнічному коледжі проведено інтерактивну лекцію «Ти і 

поліція». 

 



04.11.2019 – в Болградській районній філії Одеського обласного центру зайнятості 

відбулася інформаційна зустріч «Доступ до БПД. Інформування про проект «ЯМП!». 

05.11.2019 – директор Ізмаїльського МЦ з надання БВПД Зося Славицька взяла участь у 

засіданні круглого столу з теми «Як зробити правосуддя доступнішим у місцевих громадах», що 

організований ВГО «Комітет виборців України».  

06.11.2019 – фахівці Ізмаїльського МЦ з надання БВПД взяли участь у відкритому заході 

для учнів  Ізмаїльського ВПУ КГАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного на тему «Пустощі та 

відповідальність». 

07.11.2019 – в Ізмаїльській міськрайонній філії  ДУ «Центр пробації» в Одеській області 

проведено інформування щодо доступу до БПД та індивідуальні бесіди з клієнтами пробації з 

протидії насильству.  

 

07.11.2019 року, відбулась зустріч головного спеціаліста Кілійського бюро правової 

допомоги Ізмаїльського місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги, Коваля 

Вадима Олександровича разом з співробітниками Кілійського районного відділу філії Центру 

пробації в Одеській області в ході якої було надано правову інформацію для суб’єктів пробації, 

які засуджені до покарання, не пов’язаних з позбавленням волі. Під час консультації присутніх було 

ознайомлено з видами державної соціальної допомоги, роз’яснено порядок її отримання 



 

08.11.2019 року, колективи Кілійського бюро правової допомоги Ізмаїльського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Кілійського районного відділу 

філії Центру пробації в Одеській області приєдналися до Дня української писемності та мови. 

08.11.2019 – фахівець Ізмаїльського МЦ з надання БВПД Анастасія Каплієнко взяла участь у 

засідання круглого столу в рамках акції «16 днів проти насильства», що було проведено в 

приміщенні Ізмаїльського міськрайонного відділу філії Центру пробації в Одеській області.    

14.11.2019 року, відбулась зустріч головного спеціаліста Кілійського бюро правової 

допомоги Ізмаїльського місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги, Коваля 

Вадима Олександровича разом з співробітниками Кілійського районного відділу філії Центру 

пробації в Одеській області в ході якої було надано правову інформацію для суб’єктів пробації, 

які засуджені до покарання, не пов’язаних з позбавленням волі. Під час консультації присутніх було 

ознайомлено зі змістом Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» та що відповідно 

до Конституції України кожен має право на житло 



 

15.11.2019 – в Центральній міській бібліотеці ім. І.Котляревського для учнів ЗОШ № 4 м. 

Ізмаїл проведено інтерактивну лекцію «Толерантність. Правовий аспект». 

 

 

25.11. 2019 в рамках акції «16 днів проти насильства» в Ізмаїльському міськрайонному 

центрі зайнятості пройшов тренінг та інформаційний захід, у якому взяли участь жінки, які стоять 

на обліку служби зайнятості як безробітні, працівники Ізмаїльського міськрайонного відділу 

пробації Ізмаїльського відділу поліції.  Про види домашнього насильства, інструменти 



запобігання та протидії, а також про доступ до правової допомоги   розповіла фахівчиня 

Ізмаїльського МЦ з надання БВПД Анастасія Каплієнко.      

28.11.2019 року у ЗОШ № 4 м. Рені для учнів 7-10 класів, з нагоди проведення акції «16 

днів проти насильства», головним спеціалістом Ренійського бюро правової допомоги,  Тетяна 

Іонку спільно зі спеціалістом Ренійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, були проведені лекції на тему «Запобігання та протидія жорстокому поводженню з 

дітьми, булінгу, домашньому насильству та насильству за ознакою статі». 

 

 

29.11.2019 року у ЗОШ № 1 м. Рені для учнів 8-9 класів, з нагоди проведення акції «16 днів 

проти насильства», головним спеціалістом Ренійського бюро правової допомоги, Тетяна Іонку 

спільно зі спеціалістом Ренійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

були проведені лекції на тему «Запобігання та протидія жорстокому поводженню з дітьми, 

булінгу, домашньому насильству та насильству за ознакою статі». 



 

02.12.2019 в  Ізмаїльському медичному училищі пройшов інформаційний захід в рамках 

акції «16 днів проти насильства», приурочений до Дня боротьби зі СНІДом.  

 



02.12.2019 в приміщенні Кілійської районної філії обласного центру зайнятості проведено 

круглий стіл, в якій брали участь працівники Кілійського бюро правової допомоги. Учасники 

запланували заходи в раках акції«16 днів проти насильства».  

02.12.2019 фахівець Ізмаїльського МЦ з надання БВПД Анастасія Каплієнко взяла участь у 

тренінгу до Міжнародного дня інвалідів і проінформувала осіб з інвалідністю про їхні права.  

 

02.12.2019  у ЗОШ № 3 м. Рені для учнів 7-10 класів, з нагоди проведення акції «16 днів 

проти насильства», головний спеціаліст Ренійського бюро правової допомоги Тетяна Іонку 

спільно зі спеціалістом Ренійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

були провела лекції на тему «Запобігання та протидія жорстокому поводженню з дітьми, булінгу, 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі». 



 

 

02.12.2019 року у ЗОШ № 3 м. Рені для учнів 7-10 класів, з нагоди проведення акції «16 

днів проти насильства» головний спеціаліст Ренійського бюро правової допомоги Тетяна Іонку 

спільно зі спеціалістом Ренійського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

були проведені лекції на тему «Запобігання та протидія жорстокому поводженню з дітьми, 

булінгу, домашньому насильству та насильству за ознакою статі».  

 

03.12.2019 у Ренійському районному центрі зайнятості головний спеціаліст Ренійського 

бюро правової допомоги Тетяна Іонку взяла участь у заході «Про пільги для інвалідів» з нагоди 

Міжнародного дня інвалідів. 



 

04.12.2019 начальник Кілійського бюро правової допомоги провела для клієнтів пробації 

просвітницько-профілактичний захід на теми «Запобігання торгівлі людьми», «Боротьба з 

торгівлею людьми» та «Не стань жертвою торгівлі людьми». 

05.12.2019 року у ЗОШ № 5 м. Рені для учнів 6-9 класів з нагоди акції «16 днів проти 

насильства» проведені лекції на тему «Запобігання та протидія жорстокому поводженню з 

дітьми, булінгу, домашньому насильству та насильству за ознакою статі» 

 

 



05.12.2019 взято участь у круглому столі до Дня волонтера в Ізмаїльському 

міськрайонному відділі філії ДУ «Центр пробації»  

05.12.2019 відбулася робоча зустріч з ГО «Крила надії» щодо напрямків співпраці.  

06.12.2019  в Кілійському районному відділі ДУ «Центр пробації» клієнти пробації 

проведено лекцію «Домашнє насильство. Протидія та способи захисту». 

06.12.2019 у центрі міста Рені спільно із представниками Ренійського ВП та Ренійського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, була проведена акція «Ми проти 

насилля, а ти?». Під час акції головний спеціаліст Ренійського бюро правової допомоги Тетяна 

Іонку  провела інформування мешканців щодо щодо їх прав, у випадку насилля, та роздала 

відповідні матеріали на вищезазначену тему. 

 

06.12.2019 року у Болградському РС був проведений захід на тему «Встановлення факту 

належності особі правовстановлюючих документів» за участю начальника відділу Болградського 

Бюро допомоги Ізмаїльського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Віри Матанської. 

10.12.2019 в Ізмаїльському прикордонному загоні заступник директора Ізмаїльського МЦ  

з надання БВПД  Вікторія Рижало проінформувала прикордонників, учасників бойових дій  про 

їхні права на безоплатну правову допомогу та право на додаткову відпустку, а також виступила 

на ТБ «Ізмаїл».   



 

10.12.2019 проведено День відкритих дверей в Ізмаїльському МЦ з надання БВПД  

10.12.2019 проведено День відкритих дверей у Ренійському бюро правової допомоги  

11.12.2019 в Болградській бібліотеці було проведено інформаційний захід на тему: 

«Кримінальна відповідальність неповнолітніх».   

 

11.12.2019 в Ізмаїльській ЦБС ім. І. Котляревського проведено лекцію для школярів ОШ № 

4 м. Ізмаїл на тему «Права людини» до Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги.    

 

 



 

12.12.2019 в Болградській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів з 

дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування для дітей з особливими 

освітніми потребами фахівець Болградського бюро правової допомоги Сергій Драганов провів 

лекцію з теми «Кримінальна відповідальність неповнолітніх». 

 

12.12.2019 під головуванням першого заступника голови Ізмаїльської районної державної 

адміністрації Петра Хаджикова відбулося засідання районної Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, в якому 

взяли участь фахівці Ізмаїльського МЦ з надання БВПД. Також 12.12.2019 працівники 

Ізмаїльського МЦ з надання БВПД взяли участь в засіданні обласної координаційної ради з 



питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. 

 

16.12.2019 було проведено інформування серед осіб, які перебувають на обліку у 

Ренійському районному секторі з питань пробації, щодо їхнього права на отримання житлової 

субсидії та порядок її отримання. 

Інформацію про роботу Ізмаїльського МЦ з надання БВПД розміщено в наступних ЗМІ:  

ТБ  «Ізмаїл»,  

Сторінка партнерів на ФБ «Ізмаїльський міськрайонний центр зайнятості», 

Сторінка партнерів на ФБ «Пробація України- Одеська область», 

Інформаційний портал «Новини Рені», 

Сторінка партнерів на ФБ «ДПТНЗ ИВПУ», 

Сторінка партнерів на ФБ «Старонекрасівська сільська рада», 

Сторінка партнерів у ФБ «Ізмаїльський прикордонний загін»,  

Веб-сайт організації «Ізмаїльський агротехнічний коледж», 

Веб-сайт організації «Ізмаїльська РДА»,  

ТБ «Бессарабія ТБ» 

Веб-сайт «Ізмаїльський агротехнічний коледж» 

Веб-сайт «Ізмаїльська районна державна адміністрація» 

Інформаційний портал Бессарабіяюа.медіа 

 



http://tehnikum.at.ua/news/torgivlja_ljudmi_zhittja_na_prodazh/2019-10-08-328 

http://www.izmailtv.com/700-secund/9-oktyabrya-2019 

http://www.izmailtv.com/700-secund/10-oktyabrya-2019 

http://tehnikum.at.ua/news/interaktivna_lekcija_zupinemo_buling_razom/2019-10-22-334 

https://bitly.su/VuL1t 

http://tehnikum.at.ua/news/lekcija_dlja_studentiv_izmajilskogo_agrotekhnichnogo_koledzhu_

ti_i_policija/2019-11-05-336 

http://www.izmailtv.com/700-secund/7-noyabrya-2019 

https://www.facebook.com/ivpukdavt1/posts/610342356169751 

https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/29901864043288

66/?type=3&theater 

https://bitly.su/x2GXbn 

https://bitly.su/x2GXbn 

http://izmail-rda.odessa.gov.ua/izmail-novini/kruglij-stl-v-ramkah-akc-16-dnv-proti-nasilstva/ 

https://bessarabiaua.media/art.php?id=2302 

https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/3051248851555954/?

type=3&theater 

https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/3056156911065148/?

type=3&theater 

https://www.facebook.com/probation.odessa/photos/a.1619512638062923/3055742191106620/?

type=3&theater 

https://bitly.su/nsc56 

https://bitly.su/sIMSEjA 

https://bitly.su/J9nK 

http://www.izmailtv.com/700-secund/12-dekabrya-2019 

http://kotljarevka.blogspot.com/2019/12/blog-post_12.html 

https://www.youtube.com/watch?v=RGi6kkAM_2c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21zGk-

xGv8WRWeCnCPpxTDFsygDJsOZwCAR0Mk91oWV96iWf9Hekydg2I 

https://bitly.su/Je1f6JPL 

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

Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевого центру (відділи 
представництва, правопросвітництва та інформації, бюро правової допомоги) для виконання 
функцій представництва. 

 
______________________________________________________________________ 
Проведено анонімне анкетування адвокатів. 
Проведено навчання працівників бюро та Центру на тему:  



18.10.19 «Порядок та підстави отримання додаткової відпустки учасниками бойових 
дій». 

14.11.19 за результатами проведення моніторингу діяльності Бюро правової допомоги 
проведено спільну нараду за участю начальників Кілійського, Болградського та Ренійського 
бюро правової допомоги. 

Надання БВПД працівниками Місцевого Центру /відділу представництва/ та бюро 
правової допомоги. 

За четвертий квартал в якості забезпечення надання правових послуг особам, відносно 
яких, відповідно до наказу, прийнято рішення про надання БВПД видано: 

-  адвокатам системи БПД - 14 доручень для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

- на працівників Центру та бюро правової допомоги – 133 наказів про 
уповноваження на надання безоплатної вторинної правової допомоги.   

 
[1.3] Децентралізація системи БПД. 
Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття управлінських 

рішень. 
Проведено моніторинг роботи бюро правової допомоги, а саме: ведення діловодства; 

своєчасність внесення  інформації до КІАС; якість надання первинної правової допомоги; якість 
та своєчасності надання вторинної правової допомоги; забезпечення своєчасного звітування 
щодо виконання доручень; ведення «адвокатського досьє».  

Періодичне проведення індивідуальних занять з адвокатами щодо оформлення звітів 
та з організаційних питань (видача доручень, оплата послуг, оформлення звітів тощо).  

 
[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій. 

Узагальнено та направлено звітну документацію адвокатів по успішним практикам 
надання БВПД. 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.10.2019 по 27.12.2019 року (звітний період) Ізмаїльським місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 725 звернень клієнтів, 582 особам було надано правову 
консультацію,  143 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 137 рішень про 
надання БВПД та видано 14 доручень адвокатам та 133 наказів про уповноваження штатних 
працівників на надання правової допомоги (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). По 10 письмовим зверненням було надано відмову у наданні 
БВПД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про надання 
БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів 

БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги  

282 202 80 0 

2 Болградське бюро 
правової допомоги 

207 179 28  0 

3 Кілійське бюро 
правової допомоги 

125 102 23 0 

4 Ренійське бюро 
правової допомоги 

111 99 12 0 

 Разом по МЦ 725 582 143 0 

 
У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  

 сімейного 124 (17,10%); 
 іншого цивільного 114 (15,72%); 
 спадкового 99 (13,67%); 
 житлового 65 (8,96%); 
 земельного 60 (8,28%); 
 іншого 59 (8,14%); 
 трудового 42 (5,79 %); 
 адміністративного 36 (4,97%); 
 цивільний процес 31 (4,28%); 
 соціального забезпечення 21 (2,89%); 
 пенсійного 21 (2,89%); 
 неправових питань 15 (2,07%); 
 кримінального процесу 12 (1,65%); 
 виконання судових рішень 12 (1,66%); 
 договірного 5  (0,69%); 
 кримінального права 3 (0,42%); 
 адміністративних правопорушень 3 (0,41%); 
 податкового 2 (0,27%); 
 медичного 1 (0,14%). 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, було 
зареєстровано від малозабезпечених осіб (середньомісячний дохід яких не перевищує двох 
розмірів  прожиткового мінімуму) 75%, осіб з інвалідністю 12%, учасників бойових дій 8%, жертв 
домашнього насильства 4%  внутрішньо переміщених осіб 1%.   

 
 
Розподіл клієнтів, що звернулися із заявою про надання БВПД, за категорією осіб 

 



 

 

Розподіл клієнтів МЦ за статтю 
За звітний період до Ізмаїльського МЦ з надання БВПД звернулося 429 клієнтів, з яких 158 

чоловіків (37%), 271 жінок (63%). 
 

 

 

 

 
Розподіл клієнтів Ізмаїльського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за віком 

 

 

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



 здійснено 1 виїзд мобільного пункту та забезпечено діяльність 11 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 16 
осіб, які звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до дистанційних 
пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 14 органам місцевого самоврядування та установам 
- провайдерам БПД (громадським організаціям, юридичним особам приватного права), з 
якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 262 акта надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено 46 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 23 інформаційні матеріали з питань надання БВПД. 

 надано 0 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-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 

1/2 11/16 14 46 0 

2 Болградське 
бюро правової 
допомоги  

0/0 3/3 1 5  0 

3 Кілійське бюро 
правової 
допомоги  

0/0 2/4 2 7 0 

4 Ренійське 
бюро правової 
допомоги  

0/0 3/4 1 11 0 

 

 


