
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання річного плану діяльності  
Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

на 2020 рік у Ікварталі 



ЗМІСТ : 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[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 пріоритетами: 

 

 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад 
 

1.1. Проведення право просвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться 

Урядом України 

 

Упродовж кварталу Черкаським місцевим центром з надання БВПД включно із відділом  

“Чигиринське бюро правової допомоги” було проведено та взято участь у низці 

правопросвітницьких заходів, спрямованих на масове інформування населення щодо гарантованого  

Конституцією України права на безоплатну правову допомогу, щодо запобігання безробіттю, 

випадкам домашнього насильства, дискримінації та 

злочинності, зокрема: 

10 січняпроведено правопросвітницький захід для 

громадян, які перебувають на обліку в Черкаському 

міському центрі зайнятості. Під час заходу присутнім 

роз'яснені правові відносини з роботодавцями, 

переваги легальної зайнятості, як основи соціальної 

захищеності працюючого населення, а також 

забезпечено прийом громадян з правових питань. 

 

 

14 січня з метою підвищення правової 

обізнаності осіб, які перебувають на обліку в  Соснівському РВ філії ДУ “Центр пробації” в 

Черкаській області, проведено право просвітницький захід та інформування з правових питань.У 

ходізустрічі говорили про права, їхзахист, причини злочинності, через якімолоді люди опиняються 

на лавіпідсудних та шляхи їхподолання. Булоознайомленозасудженихізправовиминаслідками, 

якічекають на них у разіскоєнняповторнихзлочинівабоадміністративнихправопорушень.  

21 січнявідбувся право просвітницький захід для осіб, які перебувають на обліку в 

 Черкаському РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області. 

23 січня проведено правопросвітницькийзахід на загальношкільнихзборахЧигиринської 

ЗОШ № 2  на тему: “Булінг. Протидіябулінгу 

в школі та за її межами”. 

 

05 лютого проведено 

правопросвітницький урок для 

студентівЧигиринськогоекономіко-

правового коледжу на тему: 

«Запобіганнядомашньомунасильству».  

06 лютогоздійсненовиїзд до 

Геронимівськоїсільської радиЧеркаського 

району та проведено 

правопросвітницькийзахід для працівників 

                   Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 



та відвідувачівсільської ради, а такожзабезпеченометодичнимирекомендаціями на різнуправову 

тематику. 

07 лютогов приміщенні Департаменту агропромисловогорозвиткуЧеркаської ОДА 

відбувсяінформаційнийзахід на тему: «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель 

державної та комунальної власності». 

08 лютого відбувсяправопросвітницький захід на тему: «Реалізація та пільги учасникам 

АТО» для осіб, які перебувають на лікуванні у Черкаському обласному госпіталі. 

11 лютогопроведено правопросвітницькийзахід для осіб, якіперебувають на обліку в 

Чигиринському районному секторіфілії ДУ «Центр пробації» в Черкаськійобласті. 

17 лютого здійсненоінформаційнийзахід на тему : « 

Правовіаспектинаданнябезоплатноїправовоїдопомоги» для 

трудовогоколективу«Благодійнооїорганізації 100 відсотківжиттяЧеркаси». 

 18 лютого відбувсяправопросвітницький захід для осіб, які перебувають в Придніпровському 

РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області на тему: “Порядок звернення до Черкаського МЦ 

з надання БВПД”. 

 21 лютого проведено захід в будинку культури села Руської Поляни на тему: 

«Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Працівникам  та всім відвідувачам надано 

інформаційні матеріали, зокрема плакати, буклети та брошури на правову тематику. 

24 лютого працівниками відділу 

“Чигиринське бюро правової допомоги” 

спільно із представниками Чигиринського 

відділу поліції Смілянського відділення 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Черкаській області було проведено 

правопросвітницький захід для учнів 7-10 

класів Чигиринського навчально-виховного 

комплексу № 3. Під час заходу організатори 

розповіли учням про поняття наркоманії, 

види наркотичних засобів і психотропних 

речовин, а також наголосили на тому, що 

наркотики руйнують організм людини і в 

короткі терміни приводять їх споживачів до трагічних наслідків.  

 26 лютого проведено право просвітницький захід на базі Черкаського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіна тему: «Протидія домашньому насильству» для осіб, 

які зазнали домашнього насильства.  

04 березнявідбувся майстер-клас для студентів Черкаського Східноєвропейського 

університету на тему: «Організаційні засади діяльності місцевих центрів з надання БВПД».  

05 березня проведено правопросвітницькулекціюдлястудентівЧигиринськогоекономіко-

правового коледжу на тему: «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх». 

06 березня з метою підвищення правової обізнаності осіб, які відбувають покарання у 

вигляді позбавлення або обмеження волі в Черкаському слідчому ізоляторі, працівниками 

Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

правоосвітній захід на тему: «Основні права засуджених». 

 

 



10 березняпроведено лекцію для 

осіб, якіперебувають на обліку в 

Чигиринському районному секторіфілії ДУ 

«Центр пробації» в Черкаськійобласті на 

тему: "Право на 

безоплатнуправовудопомогу". 

 

 

 11 березня проведено 

правопросвітницький урок для учнів Рацівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чигиринської районної ради Черкаської області 

на тему: "Протидія кібербулінгу". 

 

12 березня проведено право 

просвітницький захід для молоді на базі 

Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру на тему : «Правове регулювання шлюбних 

відносин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними БПД 

 

У цьому напрямку за звітний період відбулася низка робочих зустрічей з представниками ОМС 

та громадськими організаціями з метою налагодження співпраці та/чи обговорення правових 

проблем громад, зокрема: 

06 лютогоз метою налагодження співпраці та доступності до безоплатної правової допомоги 

жителів села Геронимівки Черкаського району, працівники Центру провели робочу зустріч із 

сільським головою та працівниками Геронимівської сільської ради, головною темою якої було 

обговорення питань надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам 

населення, співпраці та взаємодії при наданні такої допомоги. Всіх присутніх забезпечено 

інформаційними матеріали, зокрема плакатами, буклетами та брошурами на правову тематику.  
07 лютогопроведено зустріч із трудовим колективом та відвідувачами Департаменту 

агропромислового розвитку Черкаської ОДА з питань доступу до програм державної підтримки, 
банківського фінансуваннящодо внесення відомостей до аграрного (фермерського) реєстру.  

17 лютого підписано меморандум про співпрацю із Благодійною організацією  “Сто відсотків 
життя Черкаси” , метою якого є організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня 

правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну правову 

допомогу у формі проведення семінарів, круглих столів, зустрічей та інших заходів. Забезпечення 

сторонами методичних рекомендацій та інших інформаційних матеріалів, необхідних для спільної 

роботи. 
21 лютого директором та працівниками Черкаського МЦ з надання БВПД здійснено виїзд до 

села Руська Полянадля проведення зустрічі з сільським головою та  надання консультацій в рамках 
реалізації проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в 
Україні» за підтримки Світового Банку, метою якого є, зокрема, ідентифікація суб’єктів ринку, 
спрощення доступу до програм державної підтримки, банківського фінансування. щодо внесення 
відомостей до аграрного (фермерського) реєстру.  

В ході роботи мобільної групи надавались консультації з питань порядку спадкування 
земельної ділянки, правового статусу невитребуваних земель, існуючих механізмів захисту 
майнових прав  власників і користувачів земельних ділянок, порядку укладення та реєстрації 
договорів оренди земельної ділянки та підстави його розірвання. 
 

 

 
 

 



 

1.3 Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро правової 

допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення інформаційних 

матеріалів для клієнтів 
 

З метою забезпечення поінформованості населення про систему безоплатної правової 

допомоги та про їх право на безоплатну правову допомогу, Черкаським МЦ з надання БВПД та 

відділом «Чигиринське бюро правової допомоги» постійно проводиться робота щодо розміщення 

інформації про безоплатну правову допомогу в судах, правоохоронних органах, в закладах охорони 

здоров’я, в загальноосвітніх закладах, центрах зайнятості, органах місцевого самоврядування, 

органах виконавчої влади.  

За звітний період працівники центру долучилися до наступних заходів: 

13 січня з метою поширення інформації про 

систему БВПД, відбулася лекція для осіб, які 

перебувають на обліку, як безробітні в Черкаському 

міському центрі зайнятості про послуги, які  надає 

система безоплатної правової допомоги. 

30 січня директор Центру, 

СтаніславСкіцьпровівправопросвітницькийзахід в 

АпеляційномусудіЧеркаськоїобласті на тему “Порядок 

звернення до Черкаського МЦ з надання БВПД”. 

 

 

27 лютого з метою надання особам, які зазнали 

домашнього насильства, інформації про їх права і 

можливості отримання безоплатної правової допомоги 

та підтримки, працівники центру з надання БВПД в 

партнерстві з спеціалістами Черкаського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

здійснили соціально-профілактичний виїзд до сімей, які 

зазнали домашнього насильства. Відвідано 5 сімей, яким 

надано інформаційну, психологічну та юридичну 

допомогу. Також, сім’ї отримали інформаційні матеріали 

на правову тематику та контакти центрів з надання 

безоплатної правової допомоги. 

12 березняз метою поширення 

інформації про систему безоплатної 

вторинної правової допомоги серед жителів 

м. Черкаси та Черкаського району, 

працівниками центру прийнято участь у 

виробничій нараді для соціальних 

робітників і персоналу Територіального 

центру надання соціальних послуг.  Метою 

зустрічі стала презентація роботи  центру, а 

також порядок звернення за безоплатною 

вторинною правовою допомогою, 

обговорення механізмів співпраці, питань 

та проблем правового характеру з якими 
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найчастіше зіштовхуються жителі міста Черкаси та Черкаського району. 

Всім присутнім наголошено, що система БПД виконує свою основну місію – захист прав 

людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення 

правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад, спільнот, - 

через правопросвітництво, надання юридичних консультацій, прийом звернень щодо надання 

БВПД, представництво інтересів клієнта в суді. 

Протягом звітного періоду проводилися  прямі ефірі на радіо «Рось» та «Українське радіо» за 

участі працівників Черкаського МЦ на правову тематику, зокрема, 25 березня прийнято участь у 

записі програми «Тема дня» на радіо «Рось» на тему: “Якповодитися, 

якщочерезкарантинпримусовозвільняють,  виселяютьзорендованогожитлаабонемає можливості 

оплатитикредитчикомуналку?» 

Також, задля поінформованності населення,  фахівці Черкаського центру з надання БВПД та 

працівники відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» проводили вуличні інформування 

жителів м. Черкаси та м. Чигирин. Пересічним громадянам розповідали про те, що таке безоплатна 

правова допомога, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги, інформували про 

останні зміни внесені до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та розширення кола 

осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.  

Метою даного інформування було підвищення обізнаності про права громадян та 

можливості, у разі їх порушення, безоплатно захистити. Всі учасники вуличного інформування 

отримали буклети на правову тематику з контактами Центру. 

Проводилися робочі зустрічі із представниками ОМС табули поширені інформаційні 

матеріали у  селах Черкаського району. 

 

 

1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 
 

 Важливе місце у наданні безоплатної правової допомоги займають виїзні консультування 

громадян, які самостійно не мають можливості прибути до центру.  

Тому, Черкаський МЦ та відділ «Чигиринське бюро безоплатної правової допомоги» 

забезпечують роботу мобільних і дистанційних пунктів консультування, зокрема: 

14 січня на базідистанційного пункту доступу проведено консультуванняосіб, 

якіперебувають на обліку в Соснівському РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаськійобласті.  

17 січня здійснено прийом громадян на базі мобільного консультаційного пункту  на базі 

Чигиринського РВ державної реєстрації актів 

цивільного стану Центрального МУ Міністерства 

юстиції. 

22 січня забезпечено консультування осіб, 

які перебувають  в Чигиринському РВ філії ДУ 

“Центр пробації” в Черкаській області. 

23 січняздійсненоприйомгромадян на 

базідистанційного пункту Службиу справах 

дітейЧеркаської РДА. 

24 січнязабезпечено дистанційний пункт 

консультування на базі Черкаського міського 

центру зайнятості. 



31 січняприйнято участь у засіданнікомісії з питаньзахисту прав дитини на базіСлужби у 

справах дітейЧигиринської РДА. 

 

14 лютогозабезпеченоприйомгромадян на 

базідистанційного пункту 

Чигиринськогооб'єднаногоуправлінняПенсійного фонду 

УкраїниЧеркаськоїобласті. 

17 лютого відбулосяконсультуваннягромадян на 

базіПридніпровського районного сектору 

філілїДержавної установи «Центр пробації». 

18 лютогопроведено консультування та 

інформування з правових питань осіб, які перебувають в 

Соснівському РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській 

області. 

 

 

 

19 лютогоздійсненоприйомгромадян на 

базіЧигиринського районного відділу ДВС Центрального 

міжрегіональногоуправлінняМіністерстваюстиції. 

21 лютого працівниками центру здійснено 

мобільний виїзд до села Руської Поляни в Черкаській 

області для надання консультацій щодо внесення 

відомостей до аграрного (фермерського) реєстру. 

Всім присутнім роз’яснено, що аграрний реєстр 

надаватиме низку послуг для аграріїв. На пілотному етапі, у своєму онлайн-кабінеті аграрій зможе 

слідкувати за інформацією про себе, отримавши інформацію з чотирьох реєстрів: Державного 

земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб, Реєстру речових прав та Реєстру тварин.  

24 лютогозабезпечено прийом громадян на базі 

дистанційного пункту Служби у справах дітей Чигиринської 

РДА. 

25 лютого забезпечено прийом громадян на базі 

дистанційного пункту Чигиринського районного сектору 

філілї Державної установи «Центр пробації». 

З метою здійсненнязахисту прав та інтересівдітей, 26 

лютого прийнято участь у засідання комісії з питань захисту 

прав дитини на базі Служби у справах дітей Черкаської РДА. 

02 березнявідбувссяприйомгромадян на 

базідистанційного пункту Службиу справах 

дітейЧигиринської РДА. 

.11 березняпрацював пункт дистанційного доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Територіального центру надання соціальних послуг міста Черкаси. 

12 березняздійсненоприйомгромадян на базідистанційного пункту Чигиринського РС УДМС. 

 

 

 



1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 

Для адвокатів системи БПД, які співпрацюють із Черкаським місцевим центром проводяться 

інформаційні  семінари, робочі зустрічі з метою обговорення складних актуальних питань та обміну 

досвідом. Також практикується  проведення інформаційних семінарів для працівників Черкаського 

місцевого центру. 

 

 

 

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

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 

 

2.1 Розвиток людських ресурсів, зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи БППД,  

правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва, адвокатів 

 

На виконання плану роботи на І квартал 2020 року працівниками відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами вивчалися потреби у навчанні 

та узагальнювались побажання, типові питання адвокатів. Про це повідомлено керівника у вигляді 

службової записки 31.01.2020, 28.02.2020, 31.03.2020 згідно плану роботи Центру. 

 

 

2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

“WikiLegalAid” 

Фахівцями Черкаського місцевого центру було редаговано правову консультацію, яка 

розміщена у довідково-інформаційній платформі правових консультацій “WikiLegalAid” на тему: 

"Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт". "Аліменти на повнолітню дитину з 

інвалідністю". "Продовження навчання осіб, які навчалися в закладах, що розташовані на території, 

де органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження". "Фінансовий лізинг 

автотранспорту. Визнання договору фінансового лізингу автотранспорту недійсним". "Порядок 

реєстрації відокремлених підрозділів та набуття статусу Всеукраїнської громадської організації". " 

Відновлення втраченого правовстановлюючого документу". Змінено статтю на тему: "Нарахування 

заборгованості за спожитий газ, у разі відсутності лічильника газу".  

 

[1.3]Децентралізація системи БПД 

3.1 Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття управлінських 

рішень. 

 

Упродовж І квартал 2020 року Черкаським МЦ було подано звіт про виконання плану роботи 

за ІV квартал 2019 року та затверджено план роботи центру на ІІ квартал 2020 року.  

 

 

 

 

 

 

3.3 Управління людськими ресурсами 



 

Заступником директора досліджувалася потреба у проведенні внутрішніх навчань для 

працівників місцевого центру та відділу «Чигиринське бюро безоплатної правової допомоги». 

Узагальнюючи побажання та типові питання працівників, було сформовано графік 

внутрішнього навчання  на І квартал 2020 року. 

Згідно затвердженого графіку для працівників місцевого центру навчання переведено у формі 

лекції та у формі  он-лайн конференції здійснено навчання працівників бюро на тему “Зміни до 

Закону України “Про безоплатну правову допомогу”  та інших актів законодавства, що регулюють 

порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги” та “Виконання вимог Закону “Про 

запобігання корупції” щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування”. 

 

 [1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій 

 

4.1 Автоматизація бізнес-процесів в системі БПД, зокрема бюджетне та фінансове 

управління, електронний документообіг та кадровий облік 

 

Протягом  І кварталу 2020  року було внесено всю наявну комп'ютерну та оргтехніку місцевого 

центру і Чигиринського бюро до системи helpdesk GLPI для інвентаризації техніки. Створено в 

системі акаунти для кожного працівника, проведено роз'яснювальні роботи та надано доступ до 

акаунтів для формування заявок за потреби.  

 

 

4.3  Матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури 

 

Протягом  І кварталу 2020 року було здійснено оновлення (модернізація) ПК та інших ТЗ, 

зокрема через систему електронних закупівель придбано два персональних комп'ютера ДК 021:2015 

код 30230000-0 для модернізації робочих процесів виконуваної роботи начальником відділу 

фінансів, бухгалтерського обліку та звітності-головним бухгалтером та працівником відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний 

квартал за категорією питань 

 

 

 

За період з 01.01.20р. по 31.03.2020 року місцевим центром з надання БВПД та бюро 

правової допомоги, що є його структурним підрозділом, було зареєстровано 1292 звернень 

клієнтів, 1191 особам було надано правову консультацію, 101 із них подали письмові заяви про 

надання БВПД.  

 

 

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультаці

й 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількістьперена

правлень до 

іншихпровайдер

ів БПД 

1 
Відділ 

правопросвітництва 

та надання 

безоплатної правової 

допомоги 

1068 979 89 0 

2 Відділ “Чигиринське 

Бюро ” 

 

224 212 12 0 

 Разом по МЦ 1292 1191 101 0 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 106 рішень про 

надання БВПД та видано 50 доручень адвокатам та 64 наказів штатним працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 3 письмовим  

зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

Взвітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  іншого цивільного 209 

(24,9%), сімейного 133 (12%), з інших питань 283 (25%), житлового 112 (13%), спадкового 74 

(7%), адміністративного 135 (12%),  трудового 34 (3%), соціального забезпечення 16 (1%),    

земельного 58 (5%), з питань виконання судових рішень 3 (0%), договірного 9 (1%), з неправових 

питань 0 (0%) та медичного 0 (0%).  

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 



Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 

 Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний кварталнайбільше позитивних рішень 

було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) 32 (35%),  інвалідам 26 (28%), ветеранам війни 32 (35%), ВПО 2 (2%) 

 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал було: 
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Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 



 здійснено 10 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 18 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 146 особи,в тому 

числі 34осіб звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 112осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

надано методичну допомогу 4 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 

допомоги; 

проведено 38правопросвітницьких заходів; 

розміщено у ЗМІ 10 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

 

 

 

 

№ 

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 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 

в тому числі: 

10/34 18/112 4 38 0 10 

2 Чигиринське 

бюро правової 

допомоги 

3/5 5/23 2 15 0 0 

 

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


