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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги на 

2020 рік  

у Дніпропетровському регіоні  станом на ІІ квартал 2020 року 

ЗМІСТ 

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

[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. 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру. 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів. 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1] Переорієнтація системи з надання безоплатної правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад 

Визначення спільних правових потреб територіальних громад, органів 

територіальної самоорганізації населення, насамперед, проблемних питань у їх 

взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами у межах територіальної юрисдикції МЦ (забезпечення надання 

актуальної інформації для формування та підтримки в актуальному стані карти 

правових потреб). 

Центри з надання БВПД та бюро правої допомоги співпрацюють з органами 

місцевого самоврядування, ГУНП в Дніпропетровській області, судами, службами у  

справах дітей, районними відділами  філії Державної установи «Центр пробації», 

відділами надання соціальних послуг, місцевими центрами зайнятості та іншими 

установами для поширення інформації серед громадськості про функціонування 

системи безоплатної надання правової допомоги. 

З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

розширення можливостей надання їм первинної та вторинної правової допомоги 

працівниками місцевих  центрів з надання БВПД активно проводять  

правопросвітницькі заходи. Заходи проводяться щоденно по Дніпропетровській 

області. Активно працюють  мобільні точки доступу та виїзні консультації громадян 

(дистанційні пункти) для надання різнопланових консультацій з правових питань. 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

Юридичну консультацію можна отримати не виходячи з дому, а невідкладну 

правову допомогу – 

зробивши один телефонний 

дзвінок! Саме цей меседж 10 

квітня 2020 року став 

головним під час виступу 

директора Регіонального 

центру з надання БВПД у 

Дніпропетровській 

області Людмили 

Яцуби на телеканалі 

«Відкритий». Очільниця 

центру розповіла про те, чим 

живе зараз система правової 

допомоги Дніпропетровщини, відповіла на найбільш актуальні питання, які турбують 

наших громадян.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002759978306&__tn__=K-R&eid=ARB196If6Iwhh5Gq4k62-1-pXhWMClq8cai4B0QR_nJI7-7H6I8mo0d8hTcTZQhvc7TzYWVhWyVuhAK-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCI6QtUTIHwfnpPVkO4tJw8qKsrNCaqvI95mh9e7EXD4vFw4SKOUoKNAL12ONwmamRtHS5cXiIj10ETiie8W5ZCJ-SByNprAOb4qg34u6hSHkCV9Gy1D5sJqF9X7HHS9utJL9UQBppT5-8N9U5IvVSpxJcgm2yIuXrj4Yc6N8tkr4ZHl_SRn8bvD43b1RiVBGAyP_v14vhnYhZiKdn3-a_zT-XUz4v58q6tDeru9-SoGXqliRDI3ju9c2D76cwNsXWy8sGpIUap8JzSVExzZPKKLM_UgHXcG5kLuhSDZPd3KFyhIC51cxGKI1lcUMtQPKXCMOxzJhGtjbt2BdMRiCAkSA
https://www.facebook.com/openchanneldnipro/?__tn__=K-R&eid=ARB0uhU_YffvtsJS9qPkjs9RFfVG39ED6ac4joV_pmq9-KQU_fC-Q9NswDN2JzmqNy8vtXaQA2utLCgI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCI6QtUTIHwfnpPVkO4tJw8qKsrNCaqvI95mh9e7EXD4vFw4SKOUoKNAL12ONwmamRtHS5cXiIj10ETiie8W5ZCJ-SByNprAOb4qg34u6hSHkCV9Gy1D5sJqF9X7HHS9utJL9UQBppT5-8N9U5IvVSpxJcgm2yIuXrj4Yc6N8tkr4ZHl_SRn8bvD43b1RiVBGAyP_v14vhnYhZiKdn3-a_zT-XUz4v58q6tDeru9-SoGXqliRDI3ju9c2D76cwNsXWy8sGpIUap8JzSVExzZPKKLM_UgHXcG5kLuhSDZPd3KFyhIC51cxGKI1lcUMtQPKXCMOxzJhGtjbt2BdMRiCAkSA
https://www.facebook.com/openchanneldnipro/?__tn__=K-R&eid=ARB0uhU_YffvtsJS9qPkjs9RFfVG39ED6ac4joV_pmq9-KQU_fC-Q9NswDN2JzmqNy8vtXaQA2utLCgI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCI6QtUTIHwfnpPVkO4tJw8qKsrNCaqvI95mh9e7EXD4vFw4SKOUoKNAL12ONwmamRtHS5cXiIj10ETiie8W5ZCJ-SByNprAOb4qg34u6hSHkCV9Gy1D5sJqF9X7HHS9utJL9UQBppT5-8N9U5IvVSpxJcgm2yIuXrj4Yc6N8tkr4ZHl_SRn8bvD43b1RiVBGAyP_v14vhnYhZiKdn3-a_zT-XUz4v58q6tDeru9-SoGXqliRDI3ju9c2D76cwNsXWy8sGpIUap8JzSVExzZPKKLM_UgHXcG5kLuhSDZPd3KFyhIC51cxGKI1lcUMtQPKXCMOxzJhGtjbt2BdMRiCAkSA


30 квітня 2020 року начальниця 

відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Оксана Волох 

з метою інформування населення підготувала 

відео «Трудові права громадян.», та відповіла 

на найпоширеніші питання з трудового 

законодавства на сторінці Центру у Фейсбук. 

 

 

06 травня 2020 
року Криворізьким МЦ  

проведено онлайн-захід 

«Права осіб з 

інвалідністю. Інклюзивна 

освіта» за участю 

партнерів, працівників 

бюро та зацікавлених 

(усього близько 40 

учасників). 

 

 

 

08 травня 2020 року  Криворізьким 

МЦ проведено онлайн захід "Права 

ветеранів війни". Інших заходів не 

проводилось через карантин. Посилено 

співпрацю з Координаційним центром 

допомоги учасникам АТО, Центром 

допомоги учасникам АТО для поширення 

просвітницьких матеріалів на їхніх 

сторінках, групах. Тож в онлайн режимі 

розповсюджувалась інформація. 

 

 

 

15 травня 2020 року з метою надання 

правничої допомоги жінкам, що 

постраждали від будь - якого виду 

насильства, включаючи, гендерно-

обумовлене насильство, Нікопольським 

місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та 

Благодійною організацією 

«Нікопольський центр громадських ініціатив» був підписаний договір про співпрацю, 

в рамках якого заплановано проведення ряду правопрасвітницьких заходів. 



18 травня 2020 року Криворізьким МЦ 

спільно з представниками закладів освіти, 

правоохоронними органами, районними та місцевими 

службами сім'ї, центром соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, представниками медичних закладів 

взято участь у засіданні координаційної ради 

Апостолівської райдержадміністрації з питань 

сімейної та гендерної політики, попередження 

насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми при 

Апостолівській райдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

 

18 травня 2020 року 

співробітник "Вільногірське 

бюро правової допомоги"  

Оксана Нужна взяла участь в 

нараді за участю 

Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, 

консультантів з розвитку 

громад Українського фонду 

соціальних інвестицій, 

міського голови та керівників 

структурних підрозділів 

виконавчого комітету 

Вільногірської міської ради та 

внутрішньо переміщених осіб з 

питань надання житла ВПО на території міста та сплати комунальних послуг. 

09 червня 2020 року у 

м. Дніпро відбувся другий 

етап конкурсу з відбору 

адвокатів, які залучаються 

для надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги. Під час першого 

етапу адвокати 

зареєструвалися та пройшли 

відповідний дистанційний 

курс. До другого етапу 

відбору було допущено 65 



адвокатів. Він відбувся у формі індивідуальної співбесіди. До складу комісії, яка 

оцінювала адвокатів за критеріями мотивації до надання безоплатної правової 

допомоги, комунікабельністю, емоційною врівноваженістю та вмінням представити 

приклади надання ними правової допомоги ввійшли Людмила Яцуба, директор 

Регіонального центру з надання БВПД у Дніпропетровській області (голова комісії); 

Ольга Захарова, перший заступник начальника Південно-східного міжрегіонального 

управління міністерства юстиції (м. Дніпро); Анна Василішина, завідувач сектору 

комунікації з громадськістю Південно-східного міжрегіонального управління 

міністерства юстиції (м. Дніпро); Тетяна Лещенко, голова Ради адвокатів 

Дніпропетровської області; Ірина Мазана, в.о. начальника відділу забезпечення якості 

правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру з 

надання БВПД у Дніпропетровській області; Андрій Бартош, голова Комісії з 

оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги, адвокат; Тетяна Логойда адвокат; Анна Карпеченкова, регіональний 

спеціаліст фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Адвокати, які пройдуть 

конкурс, залучатимуться до надання безоплатної вторинної правової допоги на 

постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору. 

 

 
10 червня 2020 року правчині Нікопольського МЦ в рамках 

співпраці між БФ «Нове життя» та Нікопольським місцевим 

центром з надання БВПД була провели зустріч з жінками та 

дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою 

надання роз’яснення законодавства у сфері соціальних прав.  

Також надали індивідуальні консультації. Під час гри діти 

ознайомилися зі своїми правами. 

 

 

 

 

15 червня 2020 року з метою 

підвищити рівень обізнаності 

населення щодо пільг  гарантій 

донорам, передбачених 

законодавством України, начальником 

відділу Вільногірського бюро правової 

допомоги Кам'янського місцевого 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Оксаною 

Нужною надано роз'яснення на 

поширені питання. 

 

 

 



18 червня 2020 року в рамках мобільної точки доступу 

відновлено прийом громадян для надання безоплатної 

правової допомоги в приміщенні Покровського міського 

сектору філії Державної установи «Центр пробації». Під час 

заходу працівником системи БПД були надані роз'яснення 

засудженим громадянам, які відбувають покарання без 

обмеження волі щодо доступу до безоплатних правових 

послуг, що надаються в рамках безоплатної правової 

допомоги.  

 

 
 

 

11 червня 2020 

року Криворізьким МЦ 

проведено зустріч з 

активістками у сфері 

протидії домашньому 

насильству. Виступ 

адвоката Т.Бугаєць в 

ефірі каналу "Експерт-

КР". 

 

 

 

 

 

 

16 червня 2020 року в рамках співпраці 

з МРВ філії ДУ «Центр пробації» у 

Дніпропетровській області пройшов 

семінар на тему: «Трудова діяльність під 

час випробувального терміну» для осіб, 

які відбувають покарання не пов’язане з 

позбавленням волі.  

 

У червні 2020 року Васильківським БПД проведено роботу з розповсюдження 

змісту основних реформ, що здійснює Уряд, 

шляхом поширення інформаційного матеріалу в 

місцевих друкованих та інтернет-виданнях на 

теми: «Як розірвати договір оренди земельної 

ділянки, до закінчення строку його дії?», «Який 

пакет документів подати для реєстрації договору 

оренди земельної ділянки»; «Як працює система 

БПД в умовах карантину», «Де отримати правову 

допомогу мешканцям Васильківського району?»; 



«Як оформити спадщину на земельну ділянку (пай) за відсутності кадастрового 

номера?», «Як оскаржити штраф дорожньої поліції?». 

Васильківським БПД прийнято участь у засіданні комісії у справах дітей 

Васильківської ОТГ. 

28 червня 2020 року До дня Конституції України Кам'янський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняв участь у правовій естафеті 

#МарафонКонституційнихПрав, яка має на меті привернути увагу населення до стану 

захисту прав людей в Україні. 

 

 

У червні 2020 року Співробітником Петропавлівського БПД проведено роботу з 

розповсюдження змісту основних реформ, що 

здійснює Уряд, шляхом поширення інформаційного 

матеріалу в місцевих друкованих та інтернет-

виданнях на теми: Стягнення аліментів на 

повнолітніх дочку, сина, які продовжують 

навчання; Визнання батьківства за спільною заявою 

батьків; Зміна прізвища дитини в одноособовому 

порядку; Встановлення порядку побачення з 

дитиною; Сплата аліментів та стягнення 

заборгованості по сплаті аліментів під час 

карантину; Електронний цифровий підпис: як 

швидко підтвердити право на безоплатну вторинну 

правову допомогу; Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія);  Як в 

Україні захищають права дітей?; Поновлення батьківських прав; Встановлення факту 

спільного проживання. 

 [1.3] Децентралізація системи БПД. 

Під час перевірки актів про надання БВПД аналізуються помилки, які 

найчастіше виникають у адвокатів під час звітування про виконану роботу, 

проводиться збір інформації та проблемних питань, які цікавлять адвокатів для 

вдосконалення звітів за дорученнями, як з цивільних так і з кримінальних справ. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_YhBbvq4Ufwg-kH3Nucb2IqNqLg2SCBdrlGjmo8zH1GJR3Dmir1n-OVxxVcZ-SpCL4qCwSJJmFQ44IINUxY7r53189J_K7k0PwntSlL2vk5QRWEvNZ07pQudieyWQLYNPeqsEr4ByKaEkA9VIU6sKErNRQ12MrZE5XdTjrvBoC33mRcN6d1NIx2UYlx9UwIU&__tn__=*NK-R


 Постійно здійснюється обробка інформації Єдиного реєстру адвокатів з 

метою поширення інформації серед адвокатів про систему БВПД, її функціонування 

та переваги, залучаються до роботи адвокати, які хоч і уклали контракт про роботу 

в системі БВПД, але до цього часу не брали доручень. 

Проводиться аналіз та висвітлення найкращих прикладів надання 

адвокатами БВПД для розміщення в інформаційному дайджесті системи БВПД.  

Адвокати регулярно інформуються про новини Центра та системи БВПД, 

шляхом розсилки листів електронною поштою, а також отримують журнали та 

методичні рекомендації, розроблені для адвокатів Координаційним центром. 

Регулярно проводяться зустрічі та наради с працівниками Центрів з метою 

підвищення кваліфікації. Регіональним центром регулярно проводиться 

дистанційний моніторинг місцевих центрів. 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

За оперативною інформацією з 01.01.2020 по 30.06.2020 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Дніпропетровській області було видано 4512 доручень 

адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 88 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 4 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 665 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 2346 – для здійснення захисту за призначенням;  

 366 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 732 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

 12 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 177 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 

 122 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

 



Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень поквартально за 

звітний період поточного року у порівнянні з аналогічними періодами минулого року.  
 

 
 

Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб за звітний період з наростаючим підсумком. 

 

 

Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в розрізі 

категорій осіб 

№ 

з/п 
Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 

1 
Особам, до яких застосовано адміністративне 

затримання 
54 34  

2 
Особам, до яких застосовано 

адміністративний арешт 
4 0  

3 
Особам, затриманим за підозрою у вчиненні 

злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

355 310  



[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.01.20 по 30.06.2020 року  місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 

тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, 

зареєстровано 22664 звернень клієнтів, 20179 особам надано правову консультацію,1822 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД прийнято рішення про надання 

БВПД по 1768 зверненням та видано 580 доручень адвокатам та 1290 штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих звернень 

клієнтів за звітний період поточного у порівнянні з аналогічними  

періодами минулого року. 

 

вартою 

4 Для здійснення захисту за призначенням 1162 1184  

5 
Для участі у проведенні окремих 

процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях 

166 200  

6 
У процедурах з продовження, зміни або 

припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру 

277 457  

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією) 
7 5  

8 
У разі вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до статті 537 

КПК 

85 92  

9 
Особам, засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі 

50 31  

Разом за всіма категоріями осіб 2160 2313  



Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів за звітний 

період розрізі МЦ.  
 

 

Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2 та 3. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за звітний 

період наростаючим підсумком. 

№ 

з/п 

Перелік місцевих  

центрів 

Кількі

сть 

зареєст

ровани

х 

звернен

ь 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

рішень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

виданих 

доручень 

надання БВПД 

адвокатам/ 

штатним 

юристам 

1 
Дніпровський МЦ 

9540 8268 608 622 195/461 

2 
Криворізький   МЦ 

4730 4206 524 471 247/290 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

1 
Кам’янський МЦ 

1525 
1318   

2 
Дніпровський МЦ 

5069 
4471   

3 
Криворізький МЦ 

3089 
1641   

4 
Нікопольський МЦ 1374 1243   

5 
Павлоградський МЦ 

1784 
1150   

 Разом за всіма місцевими центрами 12841 
9823   



3 
Кам’янський МЦ 

2843 2652 191 200 24/176 

4 
Нікопольський МЦ 

2617 2374 244 222 76/146 

5 
Павлоградський МЦ 

2934 2679 255 253 38/217 

 Разом 
22664 20179 1822 1768 

580/1290 

 
За період з 01.01.2020 року по 30.06.2020 року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги 

частіше зверталися з наступних питань: соціальне забезпечення 2347 (10%), з питань спадкове право 

1800 (8%), сімейного права 4037 (17%), трудове право 1394 (6%), адміністративне право 1406 (8%), 

земельне право 608 (3%), договірне право 620 (2%), житлове право 1890 (8%), інше цивільне право 

4833 (22%), виконання судових рішень 952 (4%), неправове питання 80 (0%), інші питання 2612 

(12%) та медичне питання 82 (0%) від загальної кількості.  

Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період з 

наростаючим підсумком за категорією питань.  

 

 

Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 

предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 3. 

 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань  

№ 

з/п 

Категорія питань 

звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

Дніпровський 

МЦ 

Криворізький 

МЦ 

Кам’янський 

МЦ 

Нікопольськи

й МЦ 

Павлоградсь

кий МЦ 

1 Соціальне забезпечення 342 194 137 129 182 

2 Спадкове право 327 110 125 106 71 

3 Сімейне право 597 304 356 181 210 

4 Трудове право 278 84 79 113 57 



5 Адміністративне право 548 36 34 65 54 

6 Земельне право 129 32 48 35 13 

7 Договірне право 51 51 32 62 34 

8 Житлове право 359 118 102 120 66 

9 Інше цивільне право 1047 299 223 204 343 

10 Виконання судових рішень 214 70 59 37 55 

11 Неправове питання 16 6 2 18 0 

12 Інше питання 554 316 118 169 65 

13 Медичне 9 21 3 4 0 

Разом 4471 1641 1318 1243 1150 

 

Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 

Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом І кварталу найбільше позитивних рішень 

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

прожиткового мінімуму) 286 (48%), ветеранам війни 101 (17%), інвалідам 72 (12%), внутрішньо 

переміщеним особам 53 (9%) , особам, постраждалим від домашнього насильства 21 (4%), діти 61 

(10%) тощо.   



Діаграма 8 щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 

 

Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги протягом ІІ кварталу 

було: 

 здійснено та забезпечено діяльність 145 виїздів мобільних та дистанційних пунктів доступу 

до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з правових 

питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 

171 особи; 

 надано методичну допомогу 14 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 

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

допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 782 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (в тому числі з 

урахуванням РЦ). 

 проведено 218 правопросвітницьких заходів. 

 надано 29 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі з урахуванням 

РЦ).  

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих центрів 

дивись у таблицях 5-11. 

Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 

дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ. 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих 

дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість 

осіб, що скористалися їх послугами 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1 Дніпровський  МЦ з надання БВПД 87/493 65/67 
  



 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ. 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань  

надання БПД (в тому числі РЦ) 

 

 

2 Криворізький  МЦ з надання БВПД 144/360 38/73 
  

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 
21 10/23 

  

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 
52/254 24/8 

  

5 Кам’янський  МЦ з надання БВПД 
45/131 8/0 

  

 Разом по регіону 349/1238 145/171   

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги   

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1 Дніпровський  МЦ з надання БВПД 6 2   

2 Криворізький  МЦ з надання БВПД 1 12   

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 0 0   

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 0 0   

5 Кам’янський   МЦ з надання БВПД 0 0   

 Разом по регіону 7 14   

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у 

ЗМІ 

І квартал ІІ квартал 
ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

1 
Дніпровський  МЦ з надання БВПД 

67 73  
 

2 
Криворізький  МЦ з надання БВПД 

150 172  
 

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 77 162  
 

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 101 175   

5 Кам’янський   МЦ з надання БВПД 55 69  
 

6 Регіональний центр з надання БВПД 5 5   

 Разом по регіону 455 656   



Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 

Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

 

 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

З 01.01.2020 по 30.06.2020 року центри з надання БВПД у Дніпропетровській області були 

фактично профінансовані на 12 873,440 тис. грн. за бюджетною програмою КПК ВК 3603020 

«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що 

становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період, та на 14272,7 тис. 

грн. за бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат 

адвокатів з надання БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на 

даний період. 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1 
Дніпровський МЦ 

39 56  
 

2 
Криворізький МЦ 

110 46  
 

3 Нікопольський МЦ 88 16  
 

4 Павлоградський МЦ 23 83  
 

5 Кам’янський МЦ 79 17  
 

 Разом по регіону 339 218   

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1 Дніпровський  МЦ з надання БВПД 22 9  
 

2 Криворізький  МЦ з надання БВПД 36 9  
 

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 9 11  
 

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 5 0  
 

5 Кам’янський   МЦ з надання БВПД 85 0  
 

 Разом по регіону 157 29   



Діаграма 9. Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з надання БВПД за двома 

бюджетними програмами за звітний період в порівнянні до аналогічного періоду минулого 

року.  

 

З 01.01.2020 по 30.06.2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 

БВПД становили 14268,35332 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за надані 

послуги адвокатів станом на 30.06.2020 становив 14946,54545 тис. грн. Кредиторська 

заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду 678,19213 тис. грн.  

Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків за 

аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий рік. 

  

 
 

Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року з 

наростаючим підсумком до річного кошторису на звітний рік.  

 

 



Так, з 01.01.2020 по 30.06.2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 

дорученням по кримінальним провадженням становили 12241,6332 грн. та перекладачі – 

207,0668 тис.грн., а по дорученням по цивільно-адміністративним справам – 925,79211 тис. грн. 

 

Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів 

в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним 

справам. 

 

№ 

з/п 
Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал 
ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Разом за  

рік 

1 Захист за призначенням 4171,51657 4744,48568   8916,00225 

2 
Залучення до окремої 

процесуальної дії 
126,05330 102,57517   228,62847 

3 
Адміністративне 

затримання/адміністративний 

арешт 

21,512,39 18,20353   39,71592 

4 
Кримінальне 

затримання/тримання під 

вартою 

1328,76741 1103,52875   2432,29616 

5 

Цивільні/адміністративні справи 

(особам, зазначеним у пунктах 

1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", 

місцеві центри) 

935,81556 925,79211   1861,60767 

6 

Засудженим до покарання у 

вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців 

або обмеження волі 

214,91464 97,76722   312,68186 

7 

За ухвалою суду у кримінальних 

провадженнях щодо 

продовження, зміни або 

припинення застосування 

примусових заходів медичного 

характеру у процедурах, 

пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією), або у разі 

вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПКУ 

220,42206 49,93213   270,35419 

8 
Видатки на оплату послуг 

залучених перекладачів 100,45440 106,6124  
 

207,06680 

9 Разом  7119,45633 7148,89699   14268.35332 


