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Уманським місцевим центром постійно проводиться моніторинг 

доступності безоплатної вторинної правової допомоги шляхом: 

- визначення необхідності отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги певним цільовим категоріям осіб, які є суб'єктами права на БВПД; 

- з урахуванням віддаленості населених пунктів, які підпадають під 

юрисдикцію Уманського місцевого центру та наявності транспортного 

сполучення. 

Оскільки, відповідно до статті 14 Закону України ―Про безоплатну 

правову допомогу‖ суб'єктами права на БВПД є інваліди, діти-сироти, 

учасників бойових дій, були визначені місця компактного перебування даних 

осіб та створені мобільні та дистанційні пункти консультування. 

Також, за результатами моніторингу встановлено, що не усі громадяни, 

які проживають у віддалених населених пунктах мають змогу скористатися 

можливістю отримання безоплатної вторинної правової допомоги 

безпосередньо у Центрі, тому продовжувалася робота по створенню мобільних 

та дистанційних пунктів консультування для розширення доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Загалом, протягом ІІ кварталу 2020 року було проконсультовано 104 

особи в межах роботи мобільних та дистанційних пунктів консультування ( 54 

осіб — в мобільних, 50 особи — в дистанційних пунктах консультування). У 

зв’язку з відсутністю звернень громадян для надання адресної правової 

допомоги не було здійснено виїзди для надання адресної правової допомоги 

для громадян, які не мають змоги самостійно прибути для отримання 

консультації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПІВПРАЦЯ ЗІ СЛУЖБОЮ ПРОБАЦІЇ 

12 травня відбулось 

відеоконсультування 

в режимі Skype – 

зв’язку начальником 

відділу 

«Маньківське бюро 

правової допомоги» 

Іриною Миронюк 

спільно із старшим 

інспектором 

Маньківського 

районного сектору 

філії ДУ «Центр 

пробації» в 

Черкаській області 

осіб, засудженими 

до покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі на теми: «Домашнє насильство» та «Право на 

безоплатну правову допомогу». 

 

З червня з метою інформування осіб, 

засуджених до умовно-дострокового 

відбування покарання щодо 

відповідальності за куріння в громадських 

та заборонених місцях головним 

спеціалістом відділу «Христинівське бюро 

правової допомоги» Уманського 

місцевого центру з надання БВПД Оленою 

Лещенко відповідно до меморандуму 

щодо співпраці Уманського МЦ з надання 

БВПД та Христинівського районного 

сектору філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області забезпечно роботу 

дистанційного пункту. 

Присутнім роз’яснено порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності та наголосила, що відповідно до ст. 175-1 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, куріння тютюнових виробів у місцях, де 

це заборонено Законом, а також в інших місцях, визначених рішенням 

відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою попередження або 

накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян від 51 грн. до 170 грн., а повторне протягом року вчинення 

порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне 



за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян від 170 грн. до 340 грн. 

Наприкінці заходу фахівець відділу «Христинівське бюро правової 

допомоги» надала роз’яснення щодо понять «безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги» та послуг, які надає бюро правової допомоги. 

 

Донорство – це крок, на 

який треба зважитись. Адже це 

не тільки вкрай необхідна для 

суспільства місія, але й певне 

втручання в складний людський 

організм. У свою чергу, держава 

гарантує донорам пільги та 

відповідні права, згідно з 

Законом України «Про 

донорство крові та її 

компонентів».  

12 червня працівниками 

відділу «Жашківське бюро 

правової допомоги» Уманського 

місцевого центру з надання БВПД спільно з працівниками Жашківського 

районного сектору філії «Центр пробації» у Черкаській області проведено 

правопросвітницький захід з нагоди відзначення Всесвітнього дня донора для 

суб’єктів пробації.  

Відповідно до ст .8 ЗУ «Про донорство крові та її компонентів» держава 

гарантує захист прав донора та охорону його здоров’я, а також надає йому 

пільги. Посадові особи установ та закладів охорони здоров’я зобов’язані 

поінформувати донора про його права і обов’язки та порядок здійснення 

донорської функції. Медичне обстеження донора перед здаванням крові та її 

компонентів і видача довідок про стан його здоров’я здійснюються безплатно. 

Перелік пільг, які надаються донорам передбачені ст. 9,10, 11, 13 ЗУ «Про 

донорство крові та її компонентів».  

Присутніми обговорено що, прийом донорів у закладах переливання крові 

проводиться на підставі документів, що посвідчують особу. З детальним 

переліком протипоказань до донорства можна ознайомитися у Порядку 

медичного обстеження донорів крові та її компонентів.  

Серед присутніх розповсюджено інформаційно-тематичні буклети 

―Безпечне донорство крові‖ та роз'яснено можливість доступу до БПД та он-

лайн сервісів Міністерства юстиції України. 

 



25 червня начальником відділу 

«Маньківське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання 

БВПД Іриною Миронюк та 

начальником Маньківського районного 

сектору філії ДУ «Центр пробації» в 

Черкаській області Анною Шевченко 

проведено робочу зустріч, яка 

стосувалася підведення підсумків за І 

півріччя 2020 року та розглянуто 

шляхи покращення порядку та 

механізму надання правової допомоги 

клієнтам пробації. 

 Так, протягом І півріччя 2020  року спільно з начальником та старшим 

інспектором Маньківського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в 

Черкаській області проведено 6 правопросвітницькі заходи з метою підвищення 

рівня правової обізнаності громадян. 

Поряд з цим, протягом І півріччя 2020 року в дистанційному пункті 

доступу до безоплатної допомоги у приміщенні Маньківського районного 

сектору з питань пробації 20 суб’єктів пробації отримали безоплатну первинну 

правову допомогу. 

Під час зустрічі обговорено питання співпраці у проведенні спільних 

правоосвітніх заходів серед осіб похилого віку, з метою посилення їх 

обізнаності щодо застосування правових інструментів у захисті порушених 

прав та інтересів. 

 

З нагоди відзначення 24-ї річниці 

прийняття Конституції України, 25 

червня начальником відділу 

«Маньківське бюро правової 

допомоги» Іриною Миронюк, 

заступником начальника відділу 

Анною Яроцькою та співробітниками 

Маньківського районного сектору 

філії ДУ «Центр пробації» в 

Черкаській області Анною Шевченко 

та Романом Слюсаренком проведено 

бесіду на тему: «Захист 

конституційних прав та свобод людини і громадянина». 

Основою правової системи України та розуміння і застосування цінностей, 

закріплених у Конституції України є, насамперед повага до Основного Закону 

та конституційних прав людини. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави згідно ч.2 ст . 3 Конституції України. 



Під час бесіди присутніми обговорено питання конституційного права 

кожного громадянина на правову допомогу, захисту конституційних прав у 

судовому порядку та правового статусу засуджених. 

Поряд з цим, обговоренню підлягали правові позиції Конституційного 

суду України. Так, Конституційний Суд України має ряд юридичних позицій 

щодо конституційного права на правову допомогу. В одній з них зазначається: 

«Важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і свобод 

людини і громадянина в Україні як демократичній, правовій державі відведено 

праву особи на професійну правничу допомогу, закріпленому у статті 59 

Конституції України. Це право є одним із конституційних, невід’ємних прав 

людини і має загальний характер. 

Крім того, під час бесіди зосереджено увагу на право громадян, іноземців 

та осіб без громадянства на судовий захист.  

Право судового захисту є однією з гарантій передбачених Конституцією 

України, а саме ст. 55 Конституції України, згідно якої права і свободи людини 

і громадянина захищаються судом. Тобто, кожному гарантується захист прав і 

свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у вчиненні правосуддя, 

якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх 

права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються 

перешкоди для їх реалізації.  

Зверталася увага на питання правового статусу засуджених- держава 

поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує 

необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову 

захищеність та їх особисту безпеку. 

Засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, 

передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених 

Кримінально-виконавчим Кодексом, законами України і встановлених вироком 

суду. 

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА НАСИЛЬСТВУ 

В рамках співпраці з 

Паланською ОТГ 16 червня 

працівниками Уманського МЦ 

з надання БВПД проведену 

робочу зустріч спільно з 

юристом Паланської 

об’єднаної територіальної 

громади  Ігорем Лесько з 

нагоди відзначення 20 червня 

Всесвітнього дня біженців на 

тему: «Права та обов’язки 

біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту». 

Під час зустрічі присутніми обговорено ст. 1 ЗУ « Про біженців та осіб, 



які потребують додаткового або тимчасового захисту», в якій визначено поняття 

біженця - особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих 

побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, 

національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної 

групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї 

громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не 

бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи 

громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього 

постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок 

зазначених побоювань; конфіденційне листування з УВКБ ООН та право на 

відвідання співробітниками УВКБ ООН; інші права, передбачені Конституцією 

та законами України для іноземців та осіб без громадянства, які законно 

перебувають на території України. 

Крім того, обговорено ст. 13 ЗУ « Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту», що особа, стосовно якої прийнято 

рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на: 

тимчасове працевлаштування, навчання, медичну допомогу в порядку, 

встановленому законодавством України, проживання у родичів, у готелі, 

піднаймання житлового приміщення або користування житлом, наданим у 

пункті тимчасового розміщення біженців; безоплатну правову допомогу в 

установленому порядку. 

 

За результатами зустрічі присутніми 

прийняті рішення щодо налагодженню 

процесу інформування соціально 

незахищених верств населення, які 

звертаються до Паланської ОТГ про 

можливість надання їм безоплатної первинної 

та вторинної правової допомоги та 

функціонування дистанційного пункту 

консультування на території сільської ради. 

26 червня заступником начальника 

відділу «Жашківське бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД 

Аллою Лавренюк проведено круглий стіл з 

працівниками Жашківського районного 

відділу ДРАЦС Центрального 

Міжрегіонального Управління Міністерства 

Юстиції (м.Київ), спрямований на протидію 

упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної 

меншини та забезпечення доступу ромів в Україні до ідентифікаційних 

документів і документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.  

Присутніми обговорено питання захисту прав і свобод національних 

меншин, зокрема інтеграції в суспільне життя ромської національної меншини 



та попередження дискримінації, так як роми є найбільш соціально вразливою 

національною меншиною в Європі. З метою створення належних умов для 

захисту та інтеграції в українському суспільстві ромської національної 

меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі в соціально -

економічному та культурному житті держави Указом Президента України від 

08.04.2013 № 201/2013 схвалено Стратегію захисту та інтеграції в українське 

суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.  

Під час проведення заходу між присутніми досягнуто домовленості щодо 

співпраці з питань захисту прав ромської національної меншини та порядку 

звернення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗРОБІТТЮ 

 У зв’язку з тим, що на період 

карантинних обмежень були закриті 

підприємства та організації, люди втратили 

роботу і заробіток, повернулися із- за кордонну, 

зросла кількість надання консультацій щодо 

випадків зростання безробіття. З огляду на це, 5 

травня відбулася в режимі телефонного зв’язку 

«робоча бесіда» працівником відділу 

«Монастирищенського бюро правової 

допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД та 

представником «Монастирищенського 

районного центру зайнятості» на тему: 

«Допомога по частковому безробіттю на період 

карантину», під час якої обговорено порядок процедури отримання та 

реєстрації документів, надання статусу безробітного та призначення допомоги 

по безробіттю і заповнення заяв та подальшим направленням її за електронною 

адресою центру зайнятості на період карантинних обмежень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВУЛИЧНІ ІНФОРМУВАННЯ 

 

 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ 

Щороку в перший день літа 

відзначається Міжнародний день 

захисту дітей. Сім'я і дитина - це 

споконвічні цінності, які сповідує 

український народ, будуючи свою 

державність та розвиваючи власну 

культуру. Турбота про дітей, 

усвідомлення пріоритетності їх 

інтересів над інтересами дорослих 

мають стати філософією нашого 

життя.  

З метою  ознайомлення дітей з 

власними правами та Конвенцією ООН про права дитини,  працівниками 

відділу «Жашківске бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в рамках співпраці з 

Службою у справах дітей Жашківської РДА, долучилися до заходу, що 

проводився 1 червня в приміщенні Жашківсього  районного центру соціальних 

служб для дітей сім`ї та молоді.  Під час заходу в.о. начальника відділу 

«Жашківського бюро правової допомоги» Уманського МЦ з надання БВПД 

Алла Лавренюк ознайомила дітей з правами та обов’язками, розповідаючи для 



прикладу дітворі знайомі дитячі казки української літератури. Казкові 

персонажі та знайомі ситуації допомагають дітям зрозуміти, що буває коли 

трапляються різноманітні порушення. Діти із цікавістю аналізували кожен 

випадок, визначаючи винуватців і постраждалих та вчились розпізнавати 

ситуації, де порушуються їхні права. 

Конституція України гарантує всім рівні права, діти повинні поважати 

одне одного, пам'ятати, що кожен заслуговує доброго ставлення і кожен має 

право на повагу до його гідності, має право на свободу та особисту 

недоторканість. Поряд з цим, присутніми  обговорено, які саме права дітей 

закріплені в Конвенції про права дитини, прийняту Генеральною Асамблеєю 

ООН 20 листопада 1989 року, а також 

про їхні обов'язки . 

Наприкінці зустрічі фахівець бюро 

розповіла про можливість дітей 

самостійно звертатися за безкоштовною 

правовою допомогою. згідно Закону 

України «Про безоплатну правову 

допомогу». Серед присутніх поширені 

інформаційні буклети системи БПД та 

вручені заохочуючи призи.   
 

 

 

День захисту дітей був заснований у 1949 році за рішенням сесії 

Міжнародної демократичної федерації жінок.  20 листопада 1989 року 

Генеральною Асамблеєю ООН 

була прийнята Конвенція про 

права дитини, яка вважається 

світовою конституцією для 

дітей. Україна ратифікувала 

Конвенцію 27 вересня 1991 

року, й відтоді цей документ є 

частиною національного 

законодавства. 

3 червня з нагоди 

святкування Дня захисту дітей, 

працівниками Уманського МЦ з надання БВПД спільно з працівниками Служби 

у справах дітей Уманської міської ради проведено круглий стіл з метою 

обговорення правил виїзду дитини за кордон. 

Під час круглого столу обговорено  Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для 

посилення захисту права дитини на належне утримання», який набрав чинності 

28 серпня 2018 року. Поряд з цим, обговорено питання щодо проживання 

дитини  одним із батьків, який не  перешкоджає другому з батьків у побаченнях 

і спілкуванні з дитиною - така дитина може виїхати за кордон на строк до 1 



місяця, якщо мета поїздки: лікування; навчання; участь у дитячих змаганнях, 

фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, 

екологічних, технічних, мистецьких туристичних, дослідницьких, спортивних 

заходах; оздоровлення та відпочинок. Не потрібно отримувати дозвіл другого з 

батьків на виїзд за кордон дитини.  

Якщо дитині заборгували зі сплатою аліментів, один з батьків, з ким 

проживає дитина, може виїхати з дитиною за кордон на строк до 1 місяця і 

більше без дозволу боржника. Заборгованість при цьому повинна становити 

понад 4 місяці або понад 3 місяці дитині з інвалідністю або тяжкою хворобою. 

 Наприкінці заходу розповсюджено тематичні буклети системи БПД та 

пам’ятки, які роз’яснюють, як скористатись правом на безоплатну правову 

допомогу, її основні завдання та функції. 
 

З метою інформування 
дітей щодо протидії булінгу в 

дитячому середовищі 4 червня 
головний спеціаліст 
Уманського МЦ з надання 
БВПД Вікторія Сіньковська в 
рамках співпраці з 
Управлінням праці та 
соціального захисту 
населення Уманської міської 
ради приєдналася до 
презентації виставки дитячих 
іграшок, яку презентували до 
Міжнародного Дня захисту 
дітей в приміщенні Уманського 

краєзнавчого музею.  

19 січня 2019 року набув чинності  Закон України від 18.12.2018 року № 

2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)», де закріплено та визначено поняття булінгу, як – 

діяння (дія або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у 

психічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із 

застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно 

малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших 

учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна 

шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

Під час екскурсії працівник центру розповіла дітям  про характеристики 

видів булінгу, типові риси жертви даного діяння, кривдника «булінгу» та 

спостерігача,  обов’язки керівництва закладу освіти щодо вживання заходів для 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які 

вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу 

та види відповідальності за булінг. 

Поряд з цим, школярам  та працівникам Уманського краєзнавчого музею 



повідомлено про функціонування системи безоплатної правової допомоги, її 

основні завдання. Розповсюджено інформаційні матеріали. 

 

ІНШІ ЗАХОДИ 

1. 02.04.2020 року розміщення відеоконсультування начальника 

відділу правопросвітництва та надання БПД Наталії Сідлецької на тему: 

«Зміни щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», додатково за 

посиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/246638423129035 

2. 10.04.2020 року розміщення відеоконсультування начальника 

відділу «Маньківське бюро правової допомоги» Ірини Миронюк на тему: 

«Відповідальність за порушення правил карантину», додатково за посиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/221027209114222 

3. 15.04.2020 року розміщення відеоконсультування головного 

спеціаліста відділу правопросвітництва та надання БПД Вікторії Сіньковської 

на тему: «Оформлення міграційних документів та паспорта громадянина 

України під час карантину», додатково за посиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/726976271171215 

4. 05.05.2020 року розміщення відеоконсультування начальника 

відділу організаційної роботи Яни Малькової на тему: «Договір дарування та 

умови його укладання», додатково за посиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/259178352113045 

5. 14.05.2020 року розміщення відеоконсультування головного 

спеціаліста відділу правопросвітництва та надання БПД Вікторії Сіньковської 

на тему: «Права, пільги, соціальні гарантії військовослужбовців та членів їх 

сімей», додатково за посиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/549397125963686 

6. 18.05.2020 року розміщення відеоконсультування головного 

спеціаліста відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Ірини Черей на 

тему: «Встановлення факту родинних відносин», додатково за посиланням:  

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/613051302967814 

7. 20.05.2020 року розміщення відеоконсультування головного 

спеціаліста відділу правопросвітництва та надання БПД Вікторії Сіньковської 

на тему: «Права та пільги переселенців із Криму», додатково за посиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/820208011838687 

8. 22.05.2020 року розміщення відеоконсультування головного 

спеціаліста відділу правопросвітництва та надання БПД Вікторії Сіньковської 

на тему: «Захист прав інтелектуальної власності 2», додатково за посиланням:  

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/566872440697284 

9. 04.06.2020 року розміщення відеоконсультування начальника 

відділу правопросвітництва та надання БПД Наталії Сідлецької на тему: 

«Реєстрація місця проживання новонародженої дитини», додатково за 

посиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/1575541432606051 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/726976271171215
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/259178352113045
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/549397125963686
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/613051302967814
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/820208011838687
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/566872440697284
https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/1575541432606051


10. 12.06.2020 року розміщення відеоконсультування головного 

спеціаліста відділу «Жашківське бюро правової допомоги» Ірини Черей на 

тему: «Особливості прийняття на роботу та оплати праці неповнолітніх 

працівників», додатково за посиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/191583338810353 

11. 26.06.2020 року розміщення відеоконсультування начальника 

відділу організаційної роботи Яни Малькової на тему: «Захист конституційних 

прав та свобод людини і громадянина», додатково за посиланням: 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/308795460156676 

 

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

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД 

Уманський місцевий центр дбає про постійний професійний розвиток 

працівників. Спеціалісти центру беруть участь у перегляді навчальних онлайн-

вебінарів мережі правових клубів PRAVOKATOR. 

Уманським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги відділом організації надання БВПД та роботи з її надавачами 

постійно проводився моніторинг якості надання адвокатами безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Протягом зазначеного періоду відділом організації надання БВПД та 

роботи з її надавачами здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що 

залучені до надання БВПД зобов'язань, визначених у контракті про надання 

такої допомоги шляхом узагальнення успішного захисту та кращих практик 

адвокатської діяльності, який щомісячно направлявся до Черкаського РЦ з 

надання БВПД. 
 

 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01квітня по 30 червня 2020 року Уманським місцевим центром 

з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 724 звернень клієнтів (з них 

нових клієнтів – 278), 676 особам було надано правову консультацію, 48 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД.  0 клієнтів було перенаправлено 

до інших провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

48 рішеннь про надання БВПД та надано 26 дорученнь адвокатам та 22 

довіреностей штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 

оформлення процесуальних документів). По 0 письмовим зверненням було 

надано відмову у наданні БВПД. 

 

 

 

https://www.facebook.com/cherkasy.legalaid.gov.ua/videos/191583338810353


Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстров

аних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації 

та консультацій 

181 162 19 

2 Відділ Христинівське 

бюро правової допомоги 

98 89 9 

3 Відділ Жашківське бюро 

правової допомоги 

120 115 5 

4 Відділ Монастирищенське 

бюро правової допомоги 

43 42 1 

5 Відділ Маньківське бюро 

правової допомоги 

221 208 13 

6 Відділ Тальнівське бюро 

правової допомоги 

61 60 1 

7 Відділ Катеринопільське 

бюро правової допомоги 

0 0 0 

 Разом по МЦ: 724 676 48 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 37(5, 11%), спадкового 95 (13,12%), сімейного 

214 (29,56%), земельного 48 (6,63%), договірного 1 (0,14%), медичного 2  

(0,28%), іншого питання 58 (8,01%), трудового 50 (6,91%), житлового 56 

(7,73 %), адміністративного правопорушення 14 (1,93 %), кримінальне 

право 4 (0,55%), кримінальний процес 20 (2,76%), цивільне право 54 

(7,46%), цивільний процес 53 ( 7,32%), податкове 5(0,69%) , пенсійного 32 

(4,42%). 
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Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів, яким 
надано БВПД, за категорією осіб
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

звітний період було: 

1. здійснено 9 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 43 

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 104 особи, в тому числі 54 особи звернулися 

за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 50 осіб до дистанційного пункту доступу до БПД; 

3. трьом органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам 



БПД надано методичну допомогу; 

4. проведено 52 правопросвітницьких заходів; 

5. розміщено у ЗМІ 15 інформаційних матеріала з питань надання 

БВПД; 

6. надано 70 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро 

 

№ 

з/п 

Найменуванн

я МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількіст

ь 

проведе

них 

право-

просвіт

ницьк 

их 

заходів 

Кількіст

ь 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількіст

ь 

інформа

ційних 

матеріа

лів , 

розміще

них у 

ЗМІ 

1 
Разом по МЦ, 

в тому числі: 

9/54 43/50 3 52 70 15 

2 Христинівське 

бюро правової 

допомоги 

1/3 2/3 0 8 5 2 

3 Монастирище

нське бюро 

правової 

допомоги 

1/3 2/7 0 7 5 1 

4 Маньківське 

бюро правової 

допомоги 

2/30 3/26 2 7 10 5 

5 Жашківське 

бюро правової 

допомоги 

1/6 3/10 0 10 30 2 

6 Тальнівське 

бюро правової 

допомоги 

0/0 2/4 1 4 10 0 

 

 


