
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання  

Павлоградським 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 з надання безоплатної 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. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [1.1.]  Переорієнтація системи з надання безоплатної правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

 

Павлоградське БПД 

02 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в Покровській районній філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості              

смт Покровське на тему: "Що таке безоплатна правова допомога, та як її отримати", 

"Електронний цифровий підпис. Як швидко підтвердити право на БВПД", "Субсидія- це 

адресна безготівкова допомога сім'ї, яка надається на погашення витрат з оплати ЖКП". 

 

02 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено робочу зустріч з 

головою та керівником апарату Покровського районного суду Дніпропетровської  області 

смт. Покровське з питання налагодження та покращення комунікативного зв'язку, 

налагодження співпраці між Покровським районним судом Дніпропетровської області та 

відділом Павлоградське БПД. 

 

02 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в  Навчально-виховному комплексі "Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 - 

Покровська гімназія" смт. Покровське на тему: «Булінг – це насильство». 



 

04 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в Покровському районному секторі Філії Державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області смт. Покровське на тему: "Що таке безоплатна правова 

допомога, та як її отримати", "Електронний цифровий підпис. Як швидко підтвердити 

право на БВПД", "Протидія домашньому насильству", під час якого вручено кожному 

буклети із вищевказаних тем. 

 

04 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено виїзне консультування 

в Покровському районному секторі Філії Державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області смт. Покровське, під час якого надано консультації з правових 

питань. 

 

07 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території  смт. Покровське на тему: "Не гайте часу в чергах. 5 простих кроків для 

отримання документів онлайн". 



 

08 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено виїзне консультування  

в управлінні соціального захисту населення Покровської районної державної 

адміністрації смт. Покровське, під час якого надано консультації з правових питань. 

 

09 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території смт. Покровське Покровського району Дніпропетровської області на тему: 

"Що таке безоплатна правова допомога, та як її отримати". 

 

10 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території смт. Покровське на тему: "Не переплачуйте за тепло та гарячу воду". 



 

10 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території  смт. Покровське на тему: «Протидія домашньому насильству». 

 

10 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян в Покровському районному відділі державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції  в Дніпропетровській області смт Покровське, під 

час якого надано консультації з правових питань. 

 

11 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено виховну годину в 

Навчально-виховному  комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Покровський 

ліцей" смт Покровське на тему: «День захисника України». 



 

11 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території смт. Покровське на тему: "Електронний цифровий підпис. Як швидко 

підтвердити право на БВПД". 

 

15 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території смт. Покровське на тему: "Твої права - твій надійний захист". 

 

15 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території смт. Покровське на тему: "Відповідальність за несплату аліментів", "Поїхати 

з дитиною за кордон - легко". 



 

17 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану по Васильківському, 

Межівському, Покровському районах смт. Покровське, під час якого надано консультації 

з правових питань. 

 

18 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території смт. Покровське на тему: "Торгівля людьми. Подбай про власну безпеку". 

        

21 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено виїзне консультування 

громадян в Покровській районній державній адміністрації Дніпропетровської області 

смт. Покровське, під час якого надано консультації з правових питань. 



 

21 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території смт. Покровське на тему: "Права захисників України". 

 

23 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території  смт. Покровське на тему: "Шокувала платіжка за газ? Звертайтеся за 

безоплатною правовою допомогою". 

 

23 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян в Покровському районному відділі державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції  в Дніпропетровській області смт. Покровське, під 

час якого надано консультації з правових питань.  



 

24 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування 

на території смт. Покровське на тему: "Захиснику! Ти маєш право на безоплатне медичне 

забезпечення". 

 

28 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено виїзне консультування 

громадян в Центрі надання адміністративних послуг Покровської районної державної 

адміністрації Дніпропетровської області смт. Покровське, під час якого надано 

консультації з правових питань. 

 

30 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян з головним спеціалістом відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності 

комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції у Дніпропетровській області в приміщенні відділу Павлоградського 

БПД смт. Покровське, під час якого надано консультації з правових питань. 



 

31 жовтня співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану по Васильківському, 

Межівському, Покровському районах смт. Покровське, під час якого надано консультації 

з правових питань. 

 

06 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено 

правопросвітницький  захід в Покровській районній філії  Дніпропетровського обласного 

центру зайнятості смт. Покровське на тему: "Що таке безоплатна правова допомога, та як 

її отримати" "Електронний цифровий підпис. Як швидко підтвердити право на БВПД" 

"Заповіт, договір довічного утримання (догляду) чи договір дарування? 

 

06 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян в Покровському районному відділі державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції  в Дніпропетровській області смт Покровське, під 

час якого надано консультації з правових питань. 



 

06 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян в Покровському районному секторі Філії Державної установи "Центр пробації" 

у Дніпропетровській області смт. Покровське, під час якого надано консультації з 

правових питань. 

 

06 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено 

правопросвітницький захід в Покровському районному секторі Філії Державної установи 

"Центр пробації" у Дніпропетровській області смт. Покровське на тему: "Що таке 

безоплатна правова допомога, та як її отримати" "Протидія домашньому насильству". 

 

08 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне 

інформування на території смт. Покровське Покровського району Дніпропетровської 

області на тему: "Безоплатна правова допомога внутрішньо переміщеним особам". 



 

08 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян  у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану по Васильківському, 

Межівському, Покровському районах смт. Покровське, під час якого надано консультації 

з правових питань. 

  

11 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено 

правопросвітницький захід в навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів №1 - Покровська гімназія" смт. Покровське на тему: «Стоп булінг». 

 

12 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено 

правопросвітницький захід в жіночій консультації Комунального некомерційного 

підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської районної ради 

смт. Покровське на тему: "Що таке безоплатна правова допомога, та як її отримати" 

"Відповідальне батьківство- запорука щастя дитини". 



 

12 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено виїзне 

консультування громадян в Управлінні соціального захисту населення Покровської 

районної державної адміністрації Дніпропетровської області смт. Покровське, під час 

якого надано консультації з правових питань. 

 

13 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено 

правопросвітницький  захід в Покровській районній філії  Дніпропетровського обласного 

центру зайнятості смт. Покровське  на тему: "Що таке безоплатна правова допомога, та 

як її отримати" "Електронний цифровий підпис. Як швидко підтвердити право на БВПД" 

"Відмінність трудового договору від цивільно-правового договору". 

 

13 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне 

інформування на території смт. Покровське Покровського району Дніпропетровської 

області на тему: "Прийняття спадщини, у складі якої є нерухоме майно, у випадку 

відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на майно". 



 

20 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян в Покровському районному відділі державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції  в Дніпропетровській області смт. Покровське, під 

час якого надано консультації з правових питань. 

 

21 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану по Васильківському, 

Межівському, Покровському районах смт. Покровське, під час якого надано консультації 

з правових питань. 

 

25 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено 

правопросвітницький захід в навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1 Покровський ліцей" смт. Покровське на тему: «Права дитини». 



 

25 листопада співробітником Павлоградського БПД проведено 

правопросвітницький захід в навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа              

І-ІІІ ступенів №1 Покровський ліцей" смт. Покровське на тему: «Зупинимо булінг 

разом». 

 

04 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян в Покровському районному відділі державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції  в Дніпропетровській області смт Покровське, під 

час якого надано консультації з правових питань. 

 

06 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в Комунальному закладі культури «Покровська бібліотека» смт. Покровське на 

тему: "Шкільний булінг, відповідальність", «Протидія шкільному та домашньому 

насиллю», "Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх та батьків за 

вчинення насилля", "Що таке безоплатна правова допомога, та як її отримати". 



 

 10 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 - 

Покровська гімназія"  смт. Покровське на тему: "Права, обов'язки та правова 

відповідальність неповнолітніх", Протидія шкільному та домашньому насиллю", 

"Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх та батьків за вчинення 

насилля", "Що таке безоплатна правова допомога, та як її отримати". 

 

10 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено виїзне консультування 

громадян в приміщенні Управління соціального захисту населення  Покровської 

районної державної адміністрації Дніпропетровської області смт. Покровське, під час 

якого надано консультації з правових питань. 

 

11 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №1 - 



Покровська гімназія"  смт. Покровське на тему: "Права, обов'язки та правова 

відповідальність неповнолітніх", «Протидія шкільному та домашньому насиллю», 

"Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх та батьків за вчинення 

насилля", "Що таке безоплатна правова допомога, та як її отримати". 

 

11 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в Комунальному закладі культури «Покровська бібліотека» смт. Покровське на 

тему: "Протидія шкільному та домашньому насиллю", "Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх та батьків за вчинення насилля", "Що таке безоплатна 

правова допомога, та як її отримати". 

 

11 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в Управлінні Державної казначейської служби України  у Покровському районі 

Дніпропетровської області смт Покровське на тему: "Що таке безоплатна правова 

допомога, та як її отримати", "Електронний цифровий підпис. Як швидко підтвердити 

право на БВПД", "Протидія домашньому насиллю, Терміновий заборонний та 

обмежувальний припис". 

 

13 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 



Покровський ліцей" смт. Покровське на тему: "Права, обов'язки та правова 

відповідальність неповнолітніх", «Протидія шкільному та домашньому насиллю», 

"Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх та батьків за вчинення 

насилля", "Що таке безоплатна правова допомога, та як її отримати". 

 

13 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян в Покровському районному секторі Філії Державної установи "Центр пробації" 

у Дніпропетровській області смт. Покровське, під час якого надано консультації з 

правових питань. 

 

13 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в Покровському районному секторі Філії Державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області смт. Покровське на тему: "Що таке безоплатна правова 

допомога, та як її отримати" "Протидія домашньому насильству". 

 



16 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький 

захід в навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Покровський ліцей" смт. Покровське на тему: "Права, обов'язки та правова 

відповідальність неповнолітніх", «Протидія шкільному та домашньому насиллю», 

"Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх та батьків за вчинення 

насилля", "Що таке безоплатна правова допомога, та як її отримати". 

 

19 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану по Васильківському, 

Межівському, Покровському районах смт. Покровське, під час якого надано консультації 

з правових питань. 

 

20 грудня співробітником Павлоградського БПД проведено спільний прийом 

громадян в Покровському районному секторі Філії Державної установи "Центр пробації" 

у Дніпропетровській області смт. Покровське, під час якого надано консультації з 

правових питань. 

 

 

 



Першотравенське БПД 

 

07 жовтня, 24 жовтня співробітниками Першотравенського БПД проведено вуличне 

інформування жителів міста Першотравенська щодо порядку оплати комунальних 

послуг, та правильності нарахування тарифів за їх сплату і щодо права отримання 

податкової знижки та порядку реалізації цього права.  

 

 

10 жовтня співробітниками Першотравенського БПД , для осіб, що перебувають на 

обліку у Першотравенській міській філії Дніпропетровського обласного центру 

зайнятості, проведено правопросвітницький захід на тему: «Як отримати адресну 

безготівкову допомогу сім’ям, яка надається на погашення витрат з оплати житлово - 

комунальних послуг. Правильність нарахування плати за спожиті комунальні послуги». 

 



17 жовтня співробітниками Першотравенського БПД проведено спільний прийом із 

представниками Відділу ДРАЦС по Петропавлівському району та місту Першотравенськ  

ГТУЮ в Дніпропетровській області.  

 

 

18 жовтня співробітниками Першотравенського БПД для осіб, що перебувають на 

обліку у Першотравенському міському територіальному центрі комплектування та 

соціальної підтримки, проведено правопросвітницький захід на тему: «Право на пільги 

військовослужбовцям, передбачені чинним законодавством».  

 

 
 

21 жовтня, 04 листопада, 25 листопада співробітниками Першотравенського БПД 

для осіб, що перебувають на обліку у Петропавлівському міськрайонному відділі Філії 

Державний центр пробації у Дніпропетровській області (м. Першотравенськ) , проведено 

правоосвітній захід на тему: «Що нового в правилах отримання субсидії», «Протидія 

домашньому насиллю», «Права під час затримання за підозрою у вчинені злочині. Право 

на безоплатну правову допомогу. Порядок залучення адвоката за рахунок держави». 



 
 

21 жовтня, 04 листопада, 25 листопада співробітниками Першотравенського БПД 

проведено виїзний прийом на базі Петропавлівського міськрайонного сектору Філії 

Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області (м. Першотравенськ). 

 

 
 

31 жовтня, 28 листопада, 18 грудня співробітниками Першотравенського БПД для 

відвідувачів територіального центру м. Першотравенська проведено 

правопросвітницький захід на тему: «Що нового в правилах отримання субсидії», 

«Пенсійне забезпечення громадян у 2020 році. Хто має право на підвищення та 

надбавки», «Право батьків на утримання від повнолітніх дітей. Порядок реалізації цього 

права. Порядок отримання безоплатної правової допомоги». 



 

03 грудня співробітниками Першотравенського БПД, із залученням осіб, що 

перебувають на обліку в Першотравенському управлінні праці та соціального захисту 

населення як внутрішньо переміщені особи, у партнерстві із БО «МБФ Українські серця» 

проведено круглий стіл, із метою обговорення проблемних питань, що виникають при 

реалізації своїх прав внутрішньо переміщеними особами.  

 

09 грудня співробітниками Першотравенського БПД для учнів 10 –х та 11-х класів 

Першотравенської ЗОШ №5 проведено правопросвітницький захід на тему: «16 днів 

проти насильства», а також, проінформовано про порядок отримання безоплатної 

правової допомоги.  

 



10 грудня до Дня прав людини, співробітниками Першотравенського БПД для 

учнів 7-х та 8-х класів Першотравенської ЗОШ №3 проведено правопросвітницький 

захід, з елементами інтерактивної гри.  

 

11 грудня для батьків учнів Першотравенської ЗОШ №3 спільно із представником 

Петропавлівського міськрайонного сектору Філії Державної установи «Центр пробації» у 

Дніпропетровській області (м. Першотравенськ) проведено правопросвітницький захід на 

тему: «Відповідальність батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків» а 

також, проінформовано про порядок отримання безоплатної правової допомоги.  

 

13 грудня співробітниками Першотравенського БПД спільно із представником 

Петропавлівського міськрайонного сектору Філії Державної установи «Центр пробації» у 

Дніпропетровській області (м. Першотравенськ) для учнів 9-х та 10-х класів 



Першотравенської ЗОШ №3 проведено правопросвітницький захід на тему: 

«Відповідальність неповнолітніх. Порядок отримання безоплатної правової допомоги».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Петропавлівське БПД 

 

17 жовтня, 12 грудня співробітником Петропавлівського БПД проведено вуличне 

інформування жителів смт. Петропавлівка щодо порядку  отримання довідки ф.ОК-5, ОК-

7 з Пенсійного фонду України за допомогою ЕЦП) та порядку зняття з реєстрації місця 

проживання, та порядку отримання електронного цифрового підпису.  

 

  

 

24 жовтня 22 листопада, 20 грудня співробітником Петропавлівського БПД , для 

осіб, що перебувають на обліку у Петропавлівському районному центрі зайнятості, 

проведено правопросвітницький захід на теми: «Стоп насильство. Де та як можно 

отримати ЕЦП», «Укладення договору про сплату аліментів», «Як отримати електронний 

цифровий підпис? Порядок отримання безоплатної правової допомоги: поняття 

первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, суб»єкти права на безоплатну 

первинну та вторинну правову допомогу». 

 

  

17 жовтня, 21 листопада співробітником Петропавлівського БПД для осіб, що 

перебувають на обліку у Петропавлівському об»єднаному районному територіальному 



центрі комплектування та соціальної підтримки, проведено правопросвітницькі заходи на 

тему: « Пільги та компенсації учасникам АТО", " Право на безоплатне медичне 

забезпечення. Як отримати пільги », «Порядок отримання безкоштовних ліків 

учасниками АТО».  

 

  
 

07 жовтня, 11 листопада, 16 грудня співробітником Петропавлівського БПД для 

осіб, що перебувають на обліку у Петропавлівському міськрайонному відділі Філії 

Державний центр пробації у Дніпропетровській області, проведено правопросвітні 

заходи на теми: « Субсидія офіційне оформлення" "Чесна платіжка: як не платити 

зайвого», «Відповідальне батьківство: права дитини на аліменти», «Допомога 

малозабезпеченим сім»ям. Порядок отримання безоплатної правової допомоги: поняття 

первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, суб»єкти права на безоплатну 

первинну та вторинну правову допомогу».  

  
 

07 жовтня, 11 листопада, 16 грудня  співробітником Петропавлівського БПД 

проведено виїзний прийом на базі Петропавлівського міськрайонного сектору Філії 

Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області.  

 



  
 

02 жовтня співробітником Петропавлівського БПД для відвідувачів 

Територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) 

Петропавлівського району проведено правопросвітницький захід на тему: «Право на 

субсидію», «Розмір нових тарифів на послуги з постачання ЖКП». 

 

02 жовтня та 12 грудня співробітником Петропавлівського БПД для учнів 5–х - 8-х 

класів Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів філія опорного навчального 

закладу Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 проведено 

правопросвітницький захід на тему: «Права дитини згідно міжнародних та національних 

правових актів. Конвенція ООН про права дитини» та «Урок стоп булінг. Права та 

обов»язки учнів». 

 

   



25 жовтня співробітник Петропавлівського БПД здійснила робочий візит до 

Брагинівської сільської ради, в рамках якого провела правопросвітницький захід на тему: 

«Податкова знижка на навчання та розвиток дитини» та організувала роботу мобільного 

пункту прийому громадян на базі Брагинівської сільської ради.  

   

24 жовтня, 14 листопада, 18 грудня співробітником Петропавлівського БПД було 

проведено право просвітній захід для осіб, які перебувають на обліку в Управлінні праці 

соціального захисту населення Петропавлівської районної державної адміністрації на 

теми : «Відповідальне батьківство:муніципальна няня», «Як отримати електронний 

цифровий підпис?», «Поділ майна подружжя. Порядок отримання безоплатної правової 

допомоги: поняття первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, суб»єкти 

права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу»,  також організовано 

роботу мобільного пункту прийому громадян на базі Управлінні праці соціального 

захисту населення Петропавлівської районної державної адміністрації. 

  

19 та 26 листопада співробітником Петропавлівського БПД для студентів 

Петропавлівського відділення Державного професійно-технічного навчального закладу 

"Межівського професійно-технічного училища" (ДПТНЗ "МПТУ)  проведено 

правопросвітницькі заходи на тему: «Стоп насильство», « Види та поняття Кібербулінгу"   

 



   

27 листопада співробітником Петропавлівського БПД для учнів 6-х класів 

Петропавлівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №2 Петропавлівської районної 

ради Дніпропетровської області проведено правопросвітницький захід на тему:                               

«Правила та закони у твоєму житті». 

   

28 листопада співробітником Петропавлівського БПД здійснила робочий візит до 

Дмитрівської сільської ради, в рамках якого провела право просвітницький захід на тему: 

«Зняття з реєстрації місця проживання» та організувала роботу мобільного пункту 

прийому громадян на базі Дмитрівської сільської ради. 

   

06 грудня співробітником Петропавлівського БПД здійснила робочий візит до 

Осадченської сільської ради, в рамках якого провела право просвітницький захід на тему: 

« Поняття договору довічного утримання» та організувала роботу мобільного пункту 

прийому громадян на базі Осадченської сільської ради. 



 

   

 

10 грудня до Дня прав людини, співробітником Петропавлівського БПД для учнів 

5-х - 8-х класів Самарської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів філії опорного 

навчального закладу Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

проведено правопросвітницький захід на тему:  «Особливості адміністративної та 

кримінальної відповідальності». 

   

11 грудня для учнів учнів 7-9 класів Дмитрівської загальноосвіньої школи І-ІІІ 

ступенів Петропавлівської районної ради Дніпропетровської області проведено 

правопросвітницький захід на тему: «Декларація прав дитини – ми різні і ми рівні».  

  



12 грудня співробітником Петропавлівського БПД для учнів 7-х та 8-х класів 

Троїцького НВК І-ІІІ ступенів Української сільської ради Петропавлівського району 

.проведено правопросвітницький захід на тему: «Права та обов’язки учнів» . 

   

12 грудня співробітником Петропавлівського БПД для співробітників Управління 

державної казначейської служби Петропавлівського району проведено право 

просвітницький захід на тему: "  Загальна декларація з прав людини. Порядок отримання 

безоплатної правової допомоги: поняття первинної та вторинної безоплатної правової 

допомоги, суб»єкти права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Васильківське БПД 

04 жовтня, 06 листопада, 04 грудня співробітником Васильківського БПД для осіб, 

які перебувають на обліку у   Васильківському районному секторі Філії Державної 

установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області  проведено правові бесіди на 

теми: «Протидія домашньому насильству», «Відповідальність, яка застосовується до 

кривдника», «Відповідальне батьківство». 

   

06 листопада співробітником Васильківського БПД разом із працівниками   

Васильківського районного сектору Філії Державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області та представником Васильківського районного відділу поліції  

проведено засідання круглого столу на тему: «Запобігання домашньому насильству» 

 

14 листопада, 19 грудня співробітником Васильківського БПД для осіб, які стоять 

на обліку у Васильківській районній філії Дніпропетровського обласного центру 

зайнятості центрі зайнятості проведено право просвітній захід на тему: «Протидія 

домашньому насильству», «Поновлення на роботі. Право на БПД». 

 

13 листопада, 18 грудня співробітником Васильківського БПД для працівників 

Васильківського територіального центру соціального обслуговування населення 



проведено право просвітній захід на тему: «Права інвалідів та осіб які з ними 

проживають», «Право на БПД» 

 

27 листопада співробітником Васильківського БПД прийнято участь у нараді 

керівників Васильківської ОТГ щодо визначення проблемних питань громади.  

 

03 грудня співробітником Васильківського БПД проведено День відкритих дверей у 

Васильківському районному суді для учнів 3-А класу учнів 5 класу Васильківської 

СЗШ№2 та проведено правовий урок на тему: «Права свої ти добре знай, їх шануй і 

захищай». 

  

06 грудня співробітником Васильківського БПД  разом із представником органу 

опіки та піклування Васильківської ОТГ, представником ювінальної превенції 

Васильківського районного відділу поліції для учнів Васильківського НВК №1 імені 

М.М.Коцюбинського проведено право просвітній захід на тему: «Протидія домашньому 

насильству»  



  

06 грудня співробітником Васильківського БПД  разом із представником органу 

опіки та піклування Васильківської ОТГ, представником ювінальної превенції 

Васильківського районного відділу поліції, учнів Васильківського НВК №1 імені 

М.М.Коцюбинського та Васильківської СЗШ№2 проведено роботу зі створення ролику 

"Зроби крок подзвони" присвячений присвячений акції 16 днів проти насильства. 

 

11 грудня співробітником Васильківського БПД разом із представником 

Васильківського районного сектору Філії Державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області, представником служби у справах дітей Васильківської 

районної державної адміністрації для учнів 7,8-их класів Васильківської СЗШ№2 

проведено право просвітній захід на тему: «Твої права- твій надійний захист» 

  

12 грудня співробітником Васильківського БПД  разом із представником 

Васильківського районного сектору Філії Державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області проведено для студентів вище професійне училище № 74 

лекцію на тему: «Права- обов»язки- відповідальність. Право на БПД» 



 

12 грудня співробітником Васильківського БПД проведено тематичну зустріч з 

трудовим колективом вище професійне училище № 74 на тему: «Право на БПД». 

 

16 грудня співробітником Васильківського БПД прийнято участь у нараді 

керівників Васильківського району щодо визначення пріоритетних напрямів роботи у 

2020 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Павлоградський МЦ 

08 жовтня, 19 листопада, 26 листопада, 02 грудня, 10 грудня, 17 грудня, 24 грудня 

співробітниками Павлоградського МЦ проведені правопросвітницькі заходи в 

Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості на теми: «Монетизація субсидії; 

інформування щодо правильності нарахування тарифів», «Протидія насильству в сім’ї», 

«Порядок стягнення заборгованості за кредитним договором», «Порядок прийняття 

спадщини», «Деякі питання захисту прав споживачів житлово - комунальних послуг», 

надані консультації з правових питань особам, які перебувають на обліку. 

            

 

05 листопада, 02 грудня, співробітником Павлоградського МЦ проведені 

правопросвітницькі заходи для працівників Павлоградського МРВ філії Державної 

установи «Центр пробації» у Дніпропетровської області на теми: «Протидія насильству в 

сім’ї», «Право батьків на утримання від повнолітніх дітей. Порядок реалізації цього 

права, Порядок отримання БПД». 

 
 

19 листопада, співробітником Павлоградського МЦ проведено 

правопросвітницький захід з працівниками Юр’ївського РС філії Державної установи 

«Центр пробації» у Дніпропетровської області для осіб, що перебувають на обліку на 

тему: «Порядок виїзду з дитиною за кордон»; 



 

15 жовтня, 19 листопада, 02 грудня, 19 грудня співробітниками Павлоградського 

МЦ проведені правопросвітницькі заходи в Павлоградському територіальному центрі  

соціального обслуговування населення на теми: «Деякі питання захисту прав споживачів 

житлово-комунальних послуг», «Аліменти на утримання батьків від повнолітніх дітей», 

«День прав людини», надані правові консультації відпочиваючим 

     
 

10 жовтня, 24 жовтня, 07 листопада, 28 листопада, 12 грудня співробітниками 

Павлоградського МЦ в Павлоградському територіальному центрі  соціального 

обслуговування населення проведені заняття курсу правознавства «Громадський радник» 

при університеті ІІІ покоління.  

     
 

 
 

23 жовтня, 27 листопада, 18 грудня співробітниками Павлоградського МЦ 

проведено правопросвітницькі заходи в Тернівському територіальному центрі  

соціального обслуговування населення на теми: «Щодо правильності нарахування 

тарифів за надання комунальних послуг», «Аліменти на утримання батьків від 



повнолітніх дітей», «Пенсійне забезпечення: призначення, нарахування та перерахунок 

пенсії» 

            

 

 

04 листопада співробітником Павлоградського МЦ проведено виїзний прийом 

внутрішньо переміщених осіб на базі транзитного містечка в м. Павлоград 

Дніпропетровської області, надано правові консультації проживаючим. 

 

 

05 листопада, 06 листопада, 18 грудня співробітниками Павлоградського МЦ 

здійснено надання адресної правової допомоги для осіб, які не мають можливості 

особисто звернутись до Центру. 

 



07 листопада, 28 листопада, 10 грудня, 19 грудня співробітниками Павлоградського 

МЦ проведено вуличне інформування населення про БПД та умови надання доступу до 

БПД 

         
 

       
 

09 жовтня співробітником Павлоградського МЦ проведений правовий урок на 

тему: «Я маю право: права дітей, булінг» на базі Павлоградської міської бібліотеки для 

учнів 6-го класу Павлоградської ЗОШ № 12 

 

    
 
 



11 жовтня співробітником Павлоградського МЦ проведений правопросвітницький 

захід на тему: «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх» для 

студентів Павлоградського коледжу НТУ «Дніпровська політехніка» 

 

     
 

16 жовтня співробітником Павлоградського МЦ проведений спільний 

правопросвітницький захід для учасників АТО на тему: «Трудове законодавство для 

учасників АТО». 

 

19 листопада, 12 грудня співробітником Павлоградського МЦ проведені спільні 

правопросвітницькі заходи з співробітниками Юр’ївського РС філії Державної установи 

«Центр пробації» у Дніпропетровської області для учнів Юр’ївської опорній ЗОШ та 

студентів Юр’ївського професійно-технічного училища № 81 на теми: «Насильство в 

сім’ї», «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх». 

 

    
 



      
 
 

28 листопада співробітник Павлоградського МЦ прийняв участь в робочій зустрічі, 

проведеною ГО «Клуб Імпульс» спільно з громадськими об’єднаннями м. Павлограда та 

органами місцевого самоврядування на тему: «Соціально-психологічна та юридична 

підтримка постраждалих від гендерно-обумовленого насильства». 

 

 
 

09 грудня співробітниками Павлоградського МЦ проведений правопросвітницький 

захід для учнів Павлоградської ЗОШ № 17 на базі Центральної дитячої бібліотеки до дня 

прав людини на тему: «Слухай сьогодні – плануй завтра». 

 

23-24 грудня співробітники Павлоградського МЦ прийняти участь в тренінгу на 

базі правового клубу PRAVOKATOR на тему: «Ідентифікація медіабельних сімейних та 

спадкових спорів. Кваліфіковане пропонування клієнту вирішити спір за допомогою 

медіації» 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД.       

16 грудня в приміщенні Павлоградського місцевого центру з надання БВПД 

проведено робочу зустріч з адвокатами, які працюють за контрактом з Павлоградським 

місцевим центром надання БВПД  на тему:  « Підсумки роботи за 2019 рік».   

Спеціалістами відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з її надавачами проведено аналіз  по виданим у 2019 році 

дорученням, прийнятим актам надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

відшкодування витрат на відрядження за межі регіону.  

Правові консультації, які  розміщені в довідково-інформаційній платформі 

правових консультацій WikiLegalAid підтримуються в актуальному стані . 

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

Фахівцями Павлоградського місцевого центру з надання БВПД постійно                        

проводиться робота по прийняттю і перевірці актів надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у адвокатів, які працюють за дорученнями з Регіональним центром з 

надання БВПД у Дніпропетровській області: здійснюється перевірка їх комплектності, 

достовірності даних, викладених у додатках до актів  з подальшим переданням їх до 

Регіонального центру з надання БВПД у Дніпропетровській області для  здійснення 

остаточної перевірки, зокрема правильності розрахунку, та проведення виплати 

винагороди адвокатам. 

У четвертому кварталі 2019 р. Центром прийнято та передано до РЦ з надання 

БВПД  213 актів надання безоплатної вторинної правової допомоги у адвокатів, які 

працюють за дорученнями з Регіональним центром з надання БВПД у Дніпропетровській 

області. 

Крім цього, Центром проводиться  прийняття та перевірка актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у адвокатів, які працюють за дорученнями 

місцевого центру з надання БВПД з подальшим відшкодуванням витрат та виплатою 

винагороди  адвокатам. 

У четвертому кварталі 2019 р. Центром прийнято 46 актів надання БВПД від 

адвокатів, які уклали контракт з  Павлоградським МЦ з надання БВПД. Розмір виплат 

адвокатам склав 133 000 грн. 00 коп. 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 За період з 01 жовтня 2019 р. по 28 грудня 2019 р. Павлоградським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, 

що є його відокремленим структурними підрозділами, було зареєстровано 2051 

звернення клієнтів, 1869 особам було надано правову консультацію, 182 із них написали 

письмову заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів: 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 Відділ 

правопросвітництва 

та надання  

безоплатної 

правової допомоги 

1250 1131 119 

2 Відділ 

“Васильківське 

бюро правової 

допомоги” 

194 175 19 

3 Відділ 

“Першотравенське 

бюро правової 

допомоги” 

191 178 13 

4 Відділ 

“Петропавлівське 

бюро правової 

допомоги” 

179 172 7 

5 Відділ 

“Павлоградське 

бюро правової 

допомоги” 

237 213 24 

6 Разом по МЦ 2051 1869 182 

 

 В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  182 

рішення про надання БВПД, видано 21 доручення адвокатам та 175 наказів штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 

 В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного -  422 

(20,6 %), іншого цивільного права - 347 (16,9 %), соціального забезпечення - 264 (12,9 %), 

спадкового - 235 (11,5 %),  житлового -  189 (9,2 %), з інших питань — 159 (7,8 %) , 



трудового —111 (5,4 %), адміністративного - 107 (5,2 %), земельного - 83 (4,0 %), 

договірного -  73 (3,6 %),    з питань виконання судових рішень - 56 (2,7 %), медичного- 4 

(0,2 %) та з неправових питань- 1 (0 %).   

 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 
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Діаграма. 3 Щодо розподілу клієнтів за статтю. 
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Діаграма. 4 Щодо розподілу клієнтів за віком. 
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22,2%

від 35 до 60 
років включно

49,7%

понад 60 років
27,6%

  

 

 

 

 



Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше 

позитивних рішень було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією 

України, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму – 112 (61,6 %), по ВПО- 42 (23,1 %), ветеранам війни — 17 ( 9,3 

%), по інвалідам- 8 (4,4 %), діти- 2 (1,1 %) та особи, щодо яких суд розглядає справу про 

обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи 

недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи- 1 (0,5 %). 

Діаграма. 5 Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за IV кварталі 

2019 р. було: 

 1. здійснено 23 виїзди мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 38 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 2. загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 

час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала  185 

осіб, в тому числі 47 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз”яснень 

до мобільних консультаційних пунктів та 138 осіб звернулося до дистанційного пункту 

доступу до БПД; 

3. проведено  128 правопросвітницьких заходів; 

4. розміщено у ЗМІ 43 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 



5. надано 6 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 

консультаційних 

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 

правоосвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційн

их  

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в тому 

числі: 
23/47 38/138 0 128 6 43 

2 Павлоградський МЦ 4/4 9/73 0 32 6 15 

3 Васильківське БПД 4/2 11/19 0 16 0 6 

4 Першотравенське БПД 1/0 7/6 0 17 0 3 

5 Петропавлівське БПД 13/40 5/18 0 30 0 6 

6 Павлоградське БПД 1/1 6/22 0 33 0 15 

 


