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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги 

у Дніпропетровському регіоні  станом на ІV 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. 

02 жовтня 2020 р. співробітником Петропавлівського 

БПД для працівників та мешканців Брагинівської сільської 

об’єднаної територіальної громади Петропавлівського 

району Дніпропетровської області 

проведено правопросвітницький 

захід на тему: Програма 

«Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство». 

 

 

06 жовтня  2020 р. співробітником Павлоградського  БПД для працівників та 

відвідувачів Покровської селищної ради Покровського району  Дніпропетровської 

області проведено правопросвітницький захід в рамках реалізації програми 

«Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство». 

 



07 жовтня 2020 року головний 

спеціаліст «Криничанського бюро правової 

допомоги»  Олександром Стрельцовим було 

проведено робочу зустріч з керівництвом та 

працівниками СТОВ «Алігатор», яке 

знаходиться в с. Світлогірське, 

Криничанського району, з метою 

підвищення рівня правової обізнаності 

працівників підприємства у сфері земельних 

правовідносин. 

27 жовтня 2020 року Криворізький місцевий центр взяв участь у нараді з 

учителями історії та громадянської освіти, розсилка матеріалів щодо протидії 

домашньому насильству та запрошення до співпраці. 

28 жовтня 2020 року директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Дніпропетровській області Яцуба Людмила  підписала договор про співпрацю з 

благодійним фондом «За дітей».  

Відтепер громадяни, яким довелось стикнутись з домашнім насиллям і які 

звернулись за допомогою до БФ «За дітей», мають можливість отримати адвоката за 

кошт держави.  

«Налагодження системного перенаправлення між всіма надавачами правової 

допомоги сприяє розширенню доступу людей до правосуддя, - упевнена директор 

Регіонального центру з надання БВПД Людмила Яцуба. – Спільними зусиллями ми 

можемо охопити ще більшу кількість людей, які потребують допомоги та захисту».  

Благодійна організація також займається захистом прав дітей – однієї з 

пріоритетних категорій у системі безоплатної правової допомоги. Адже лише за 

минулий рік було зареєстровано майже 2, 5 тисячі звернень неповнолітніх за правовою 

допомогою від держави. У тому числі понад 1,9 тис. – це юридичні консультації та 

понад 1,1 тис. – представництво інтересів та захист прав дітей у суді.  

Сподіваємось, що спільна ініціативна робота сприятиме ефективному наданню 

правової допомоги.  

 



11.11.2020 року Директор Регіонального центру з надання БВПД у 

Дніпропетровській області Яцуба Людмила взяла участь у ІІ Щорічній конфенції 

Регіональних Рад Реформ Правосуддя (РРРП). До ради залучені представники всіх 

юридичних професій:  судді, адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, науковці, 

викладачи права, студенти, юристи, приватні виконавці, представники Міністерства 

юстиції, які працюють над над реформами в Україні: альтернативним законопроектом 

щодо удосконалення примусового виконання судових рішень і рішень інших органів 

(реестр № 36096 3726), залучені у заходи з цифровізації правосуддя у період 

карантину, співпрацюють з робочою групою з питань цифровізації правосуддя при 

Комітеті ВР з питань правової політики.  

У регламенті роботи конференції були: презентація результатів роботи РРРП 

експертів Проекту ЄС «Право-Justice», дискусії щодо напрямків розвитку сектору 

юстиції, банкрутство фізичних осіб, правосуддя у період карантину та презентація 

проекту комунікаційної стратегії РРРП.  

 

12 листопада 2020 року Криворізьким місцевим центром було проведено 

семінар для молоді у Криворізькому центрі зайнятості на теми "Протидія 

домашньому насильству", "Способи захисту прав".  

 

 
 



19 листопада 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової 

допомоги» Надія Федориненко провела захід для працівників Аулівської селищної 

ради Криничанського району та мешканців громади на тему: «Зміни в 

законодавстві, реалізація права на земельну ділянку (пай)»  
 

 
 

19.11.2020 У Дніпрі пройшов регіональний круглий стіл «Безоплатна правова 

допомога: проблеми та перспективи», організований Дніпропетровським державним  

університетом внутрішніх справ Людмила 

Яцуба, директор Регіонального центру з 

надання БВПД у Дніпропетровській 

області, розповіла учасникам зустрічі про 

нюанси роботи системи під час карантину. 

Слухачів неабияк зацікавив досвід, 

напрацьований фахівцями БПД за час 

пандемії, коли робота з клієнтами майже 

повністю перейшла в онлайн. Поділилась 

очільниця Регіонального центру і 

останніми новелами у системі правової 

допомоги від держави – проектами «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 

підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення”, «Програма  

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України», «Комплексна 

допомога в сімейних та родинних відносинах». Також студенти і представники 

юридичної спільноти обговорили  роботу юридичних клінік, як провайдерів БПД, 

відзначивши налагодженість процедури перенаправлення клієнтів та постійний 

зворотній зв’язок.  

 
 

 

25 листопада 2020 р. співробітником 

Петропавлівського БПД для працівників Служби у 

справах дітей райдержадміністрації смт. 

Петропавлівка Дніпропетровської області 

проведено правопросвітницький захід на тему: 

«Переукладення договору оренди земельної 

ділянки».  

 



03 грудня 2020 р. Павлоградським місцевим центром із надання БВПД 

проведено спільну модеровану дискусію, присвячену питанням протидії та 

запобіганню домашньому насильству. У заході взяли участь представники суду, 

ювенальної поліції та соціальні педагоги. Особлива увага під час проведення 

дискусії приділялась попередженню жорстокого поводження з дітьми. Захід 

висвітлювався місцевим телебаченням. 

 

 

 

 
04 грудня 2020 року до щорічної акції 

«16 днів проти гендерно зумовленого 

насильства», спільно з Нікопольським 

відділом поліції, центром соціальних служб 

для сім’ї дітей та молоді, службою у 

справах дітей та Нікопольським місцевим 

центром було проведено ЗУМ конференцію 

де спеціалісти обговорювали шляхи 

співпраці для подолання такого явища, як насильства.     

 

 

15 грудня 2020 року відбулась зустріч 

представника відділу Широківське бюро правової 

допомоги з працівниками Широківського районного 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

В ході зустрічі було обговорено питання взаємодії 

щодо протидії. 

 

 

 

 

 



Впродовж 21-22 

грудня 2020 року спільно з 

Відділом у м. Кам'янське 

Міськрайонного управління 

у Петриківському районі та 

у м. Кам'янське Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Дніпропетровській області 

проведено тренінг для 

працівників Центру та 

бюро. 

Було обговорено такі актуальні теми як: "Порядок розірвання договору оренди 

земельної ділянки (паю)", "Порядок отримання земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку", "Відповідальність за порушення 

законодавства за використання земельної ділянки не за її цільовим призначенням" 

тощо. 

 

Щотижня Криворізьким місцевим центром готуються відповіді на запитання в 

газети "Вечер" та "Вісник Кривбасу" (надано відповіді на понад 120 запитань, банер 

системи БПД разом з адресами публікується в газетах щотижня – усього у понад 24 

випусках криворізьких газет), щомісячно надаються коментарі з актуальних для 

громади міста питань.  

 

Криворізьким бюро №1 постійно публікувалась правова інформація з питань 

земельного характеру, порядку протидії домашньому насиллю, про порядок доступу 

до безоплатної правової допомоги та інше на сторінках партнерів у facebook. ( 

RadPortal - Інформаційний Портал Радушного, VesPortal - Інформаційний Портал 

Веселівської Громади, Громадська рада при Криворізькій РДА, ГО "Учасників АТО 

та УБД Криворізького району -"З Україною в серці", Христофорівка моя родина, 

Лозуватська сільська рада, Глеюватська ОТГ, Червоненська ОТГ ) 

 

  

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

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. 

 

 

 



01 жовтня 2020 р. співробітником відділу Васильківське БПД було проведено 

правопросвітницький захід - вуличне опитування серед жителів смт. Васильківка, а 

також інформування щодо програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» та можливості отримання безоплатної правової допомоги у сфері 

земельних відносин. 

 

05 жовтня 2020 року відділом Широківське бюро 

правової допомоги проведено зустріч з громадянами, які 

стоять на обліку в Широківському районному сектором 

філії Державної установи «Центру пробації» у 

Дніпропетровської області. 

 

 

 

 

 

06 жовтня 2020 року в приміщенні сільської 

ради с. Чкалове, Нікопольського району правники 

Нікопольського МЦ для широкого загалу провели 

лекцію: «право власності на землю». 

 

 

  

 

 

16 жовтня 2020 року Апостолівським бюро правової 

допомоги було проведено семінар з учасниками АТО з 

питань "Про особливості працевлаштування учасників 

АТО", "Земельна реформа в Україні", "Право 

ветеранів війни та учасників бойових дій на 

безоплатну правову допомогу". 

 

 



29 жовтня 2020 року в приміщенні 

 сільської ради  с.Високе для ознайомлення 

громадян з актуальними питаннями проведення 

земельної реформи було проведено лекцію-

семінар на тему: «Договір оренди землі 

(судовий та позасудовий спосіб його 

розірвання)». 

 

 

 

30 листопада 2020 року 
проведено інформування  в 

Лобойківській сільській раді, тема 

заходу: «Зміни в законодавстві, 

реалізація права на земельну 

ділянку (пай), аграрний реєстр - 

онлайн сервіс для взаємодії з 

ОМС». 

 

 

 

 

01 грудня 2020 року правником 

Нікопольського місцевого відділу з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги для 

спеціалісті філії ДУ «Центр пробації» було 

проведено семінар на тему: «Лікарняний під час 

самоізоляції». 

 

 

 

 

 

Криворізьким БПД №2 11.12.2020 проведено інформування мешканців 

Гречаноподівської ОТГ щодо порядку надання БПД та земельної реформи в Україні; 

15.10.2020 - Гречаноподівська ОТГ "Земельна реформа"; 28.12.2020 – в 

с.Олександрівка. 

 

 

 

 

 

 



11 грудня 2020 року проведено 

годину інформування для 

підоблікових Петриківського відділу 

надання соціальних послуг 

Кам'янського місцевого центру 

зайнятості,  тема заходу: «Безоплатна 

передача земельної ділянки 

громадянам з земель державної та 

комунальної власності»  

 

 

[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. 

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. 

Протягом жовтня-листопада проведені внутрішні онлайн-навчання для 

працівників Павлоградського місцевого центру з надання БВПД. Теми навчань: 

«Доступ до публічної інформації: відмінність запиту на інформацію від звернення 

громадян», «Види помилок в ДЗК та порядок їх виправлення», «Діяльність 

Павлоградського МЦ з надання БВПД у межах проєкту «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство України».  

 



16 жовтня 2020 року відбувся тренінг для 

працівників місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та 

місцевих активістів на тему: «Посилення 

участі внутрішньо переміщених осіб у 

місцевих виборах». До тренінгу також 

долучилися представники Громадської 

приймальні Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в Дніпропетровській 

області. 

 

07 грудня 2020 р. в приміщенні Павлоградського місцевого центру з надання 

БВПД проведено робочу  зустріч та навчання з адвокатами, які працюють за 

контрактом з Павлоградським місцевим центром надання БВПД.  Під час зустрічі 

адвокати мали можливість обмінятися з колегами своїм позитивним досвідом в сфері  

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема обговорювалося питання  

якості надання безоплатної вторинної правової допомоги, уникнення конфлікту 

інтересів, пріоритету інтересів клієнта під час надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

Нікопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги постійно під час робочих зустрічей з партнерами обговорює результати 

роботи надання БПД та залучає нових партнерів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

За оперативною інформацією з 01.01.2020 по 31.12.2020 року Регіональним 

центром з надання БВПД у Дніпропетровській області було видано 9624, доручень 

адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 180 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 5 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 1305 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 5199 – для здійснення захисту за призначенням;  

 685 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 1478 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

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

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

статті 537 КПК; 

 131 – 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 

ІV 

квартал 

1 
Особам, до яких застосовано 

адміністративне затримання 
54 34 30 54 

2 
Особам, до яких застосовано 

адміністративний арешт 
4 0 1 0 

3 
Особам, затриманим за підозрою у 

вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою 

355 310 294 336 

4 
Для здійснення захисту за 

призначенням 
1162 1184 1500 1347 

5 
Для участі у проведенні окремих 

процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях 

166 200 317 230 

6 
У процедурах з продовження, зміни 

або припинення застосування 

примусових заходів медичного 

характеру 

277 457 337 412 

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею 

особи (екстрадицією) 
7 5 2 3 



 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

 

За період з 01.01.20 по 31.12.2020 року  місцевими центрами з надання БВПД 

в регіоні, в тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими 

структурними підрозділами, зареєстровано 48713 звернень клієнтів, 43817 особам 

надано правову консультацію, 4336 із них написали письмову заяву про надання 

БВПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД прийнято рішення 

про надання БВПД по 4097 зверненням та видано 1328 доручень адвокатам та 3027 

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. 

 

 
 

 

8 
У разі вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК 

85 92 109 87 

9 
Особам, засудженим до покарання у 

вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження 

волі 

50 31 20 26 

Разом за всіма категоріями осіб 2160 2313 2610 2495 



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 

5599 5076 523 517 52/465 

2 
Криворізький   МЦ 

19374 17359 1455 1287 399/1042 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

1 
Кам’янський МЦ 

1525 
1318 1363 4771 

2 
Дніпровський МЦ 

5069 
4471 5063 3304 

3 
Криворізький МЦ 

3089 
1641 2739 1393 

4 
Нікопольський МЦ 1374 1243 1811 1711 

5 
Павлоградський МЦ 

1784 
1150 1852 2042 

 Разом за всіма місцевими центрами 12841 
9823 12828 13221 



3 
Кам’янський МЦ 

10773 9557 1216 1178 586/678 

4 
Нікопольський МЦ 

6139 5583 556 532 185/347 

5 
Павлоградський МЦ 

6828 6242 586 583 106/495 

 Разом 
48713 43817 4336 4097 

1328/3027 

 

За період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року клієнти місцевих центрів та 

бюро правової допомоги частіше зверталися з наступних питань: соціальне 

забезпечення 973 (9%), з питань спадкове право 768 (7%), сімейного права 1753 

(17%), трудове право 512 (5%), адміністративне право 671 (6%), земельне право 

3202 (9%), договірне право 219 (3%), житлове право 960 (8%), інше цивільне право 

2406 (21%), виконання судових рішень 468 (4%), неправове питання 19 (0%), інші 

питання 1206 (11%) та медичне питання 30 (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 4. 

 

 

 

 

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 303 187 109 140 234 

2 Спадкове право 289 163 102 115 99 

3 Сімейне право 515 426 300 242 270 

4 Трудове право 154 107 48 120 83 

5 Адміністративне право 408 62 45 64 92 

6 Земельне право 915 1163 302 236 586 

7 Договірне право 35 55 43 72 14 

8 Житлове право 335 233 108 160 124 

9 Інше цивільне право 1010 511 204 271 410 

10 Виконання судових рішень 242 58 51 54 63 

11 Неправове питання 9 9 0 1 0 

12 Інше питання 547 316 81 195 67 

13 Медичне 9 14 0 7 0 

Разом 4771 3304 1393 1448 1942 

 

Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів за статтю за ІV квартал 

 

 

Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів за віком за ІV квартал 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом ІV кварталу найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний 



дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 583 (53%), ветеранам 

війни 196 (18%), інвалідам 120 (11%), внутрішньо переміщеним особам 67 (6%) , 

особам, постраждалим від домашнього насильства 29 (3%), діти 94 (9%) тощо.   

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

 

Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги 

протягом ІV кварталу було: 

 здійснено та забезпечено діяльність 343 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 1276 особи; 

 надано методичну допомогу 10 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 813 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (в тому 

числі з урахуванням РЦ). 

 проведено 365 правопросвітницьких заходів. 

 надано 67 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. 

 

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) 

№ 

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 
59/162 59/162 

2 Криворізький  МЦ з надання БВПД 144/360 38/73 
56/137 144/568 

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 
21 10/23 

22/89 33/129 

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

31/21 75/218 

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

15/29 32/199 

 Разом по регіону 349/1238 145/171 183/438 343/1276 

№ 

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 6 0 

2 Криворізький  МЦ з надання БВПД 1 12 4 10 

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 0 0 4 0 

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 0 0 0 0 

5 Кам’янський   МЦ з надання БВПД 0 0 0 0 

 Разом по регіону 7 14 10 10 

№ Перелік місцевих центрів Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у 



 

 

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) 

з/п ЗМІ 

І квартал ІІ квартал 
ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

1 
Дніпровський  МЦ з надання БВПД 

67 73 61 
75 

2 
Криворізький  МЦ з надання БВПД 

150 172 118 
267 

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 77 162 143 
258 

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 101 175 151 171 

5 Кам’янський   МЦ з надання БВПД 55 69 39 
42 

6 Регіональний центр з надання БВПД 5 5 3 0 

 Разом по регіону 455 656 515 813 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1 
Дніпровський МЦ 

39 56 97 
10 

2 
Криворізький МЦ 

110 46 30 
163 

3 Нікопольський МЦ 88 16 41 
52 

4 Павлоградський МЦ 23 83 22 
36 

5 Кам’янський МЦ 79 17 28 
104 

 Разом по регіону 339 218 188 365 

№ 

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 0 
9 

2 Криворізький  МЦ з надання БВПД 36 9 17 
20 

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 9 11 1 
1 

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 5 0 4 
0 

5 Кам’янський   МЦ з надання БВПД 85 0 67 
37 

 Разом по регіону 157 29 89 67 



Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

З 01.01.2020 по 31.12.2020 року центри з надання БВПД у Дніпропетровській 

області були фактично профінансовані на26787,730 тис. грн. за бюджетною 

програмою КПК ВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування 

системи безоплатної правової допомоги», що становить 99,7 % від передбачених 

кошторисом видатків на даний період, та на 34362,310 тис. грн. за бюджетною 

програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з 

надання БВПД», що становить 96,2 % від передбачених кошторисом видатків на 

даний період. 

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 31.12.2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за 

надання БВПД становили 34362,14057 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових 

зобов’язань за надані послуги адвокатів станом на 31.12.2020 становив  

34362,14057 тис. грн. Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець 

звітного періоду 0  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 31.12.2020 року касові видатки на оплату послуг 

адвокатів по дорученням по кримінальним провадженням становили 30132,71142 

грн. та по перекладам – 258,19820 тис. грн., а по дорученням по цивільно-

адміністративним справам – 3971,23095 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 6915,51387 6410,95082 22242,46694 

2 
Залучення до окремої 

процесуальної дії 
126,05330 102,57517 174,56725 191,13398 594,32970 

3 
Адміністративне 

затримання/адміністративний 

арешт 

21,512,39 18,20353 59,61093 68,92907 168,25592 

4 
Кримінальне 

затримання/тримання під 

вартою 

1328,76741 1103,52875 2202,03313 992,3927 5626,72199 

5 

Цивільні/адміністративні 

справи (особам, зазначеним у 

пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ 

"Про БПД", місцеві центри) 

935,81556 925,79211 995,53710 1114,08618 3971,23095 

6 

Засудженим до покарання у 

вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному 

батальйоні 

військовослужбовців або 

обмеження волі 

214,91464 97,76722 248,10042 239,17010 799,95238 



 

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 216,73810 213,89220 700,98449 

8 
Видатки на оплату послуг 

залучених перекладачів 100,45440 106,6124 38,5314 
12,600 

258,19820 

9 Разом  7119,45633 7148,89699 10850,63220 9243,15505 34362,14057 


