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

[1.1.] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

[1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД  

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 
реалізації своїх прав 

[1.4.] Система надання БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
 

  [1.1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

Завдання 1.1. Ранній доступ та інклюзивність 
      

        Захід 1.1.1.   

         Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходів в установах виконання покарань, в органах пробації, в слідчих 

ізоляторах, з актуальних правових питань та питань, пов’язаних з 

наданням БВПД 

        

1-2) 02 та 08 січня 2020 року заступник начальника відділу 

«Слов’янське бюро правової допомоги» Лілія Гусейнова в приміщені 

Слов’янського міськрайонного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області проведено інформаційно-

роз’яснювальний захід «Захист свої прав через систему надання 

БПД», на якому також надано консультації за правовими питаннями, з яких 

звернулись клієнти пробації. Консультації отримали з порядку стягнення аліментів на 

неповнолітню дитину та з порядку дій при погрозах колекторів. 

 
           3) 07 лютого 2020 року головний спеціаліст відділу 
«Торецьке бюро правової допомоги» Грачова Наталія 
Сергіївна провела інформаційно – роз’яснювальний захід для 
осіб, які перебувають на обліку у Торецькому міському відділі 
пробації на тему: «Протидія домашньому насиллю». 
 

4) 03 лютого 2020 року в приміщенні Олександрівського районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області 

головний спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової 

допомоги» Тетяна Вечірко провела інформаційну лекцію щодо 

реалізації кожного громадянина України права на безоплатне 

отримання земельної ділянки. Зокрема, йшлося про розмір 

земельної ділянки, яку можна отримати. Фахівець бюро ознайомила слухачів із 

Земельним законодавством, а саме з ч.1 ст.121; п. б ч.1 ст.81 та ч.4 ст.116 

Земельного Кодексу України. У разі відмови зі сторони місцевої ради цю відмову 

можна оскаржити у судовому порядку. Оскаржувати рішення необхідно в порядку, 

визначеному в Кодексі адміністративного судочинства України. Наприкінці всім 

присутнім було нагадано про діюче бюро правової допомоги і розповсюджено 

тематичні буклети системи БПД. 
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5) 19.02.2020 року в приміщені Слов’янського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Донецькій області за участі заступника начальника відділу 

«Слов’янське бюро правової допомоги» Лілією Гусейновою 

проведено інформаційно-роз’яснювальний захід, на якому надана 

інформація щодо порядку стягнення вихідної допомоги при 

звільненні та порядку повернення судового збору. 

 

Захід 1.1.2. 

Організація та участь у спільних заходах за участю представників 

органів виконавчої влади, військових частин Збройних Сил України, 

місцевого самоврядування, установ та організацій, які надають БПД 

 

1) 04.02.2020 року у приміщенні виконавчого комітету 

Костянтинівської міської ради відбулось чергове засідання 

Координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної 

рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми під 

головуванням заступника міського голови Т.С.Коваленко. 

 

 

2) 22 січня 2020 року начальник відділу «Торецьке 

бюро правової допомоги» Казакова Світлана Олексіївна  

організувала та провела інформаційно – роз’яснювальну 

роботу з командирами військових частин А1376, А4427, 

А4532, А2256, які знаходяться в зоні військової комендатури 

м.Торецьк щодо порядку надання безоплатної правової 

допомоги військовослужбовцям, відносно яких здійснюється кримінальне або 

адміністративне затримання. 

  

3) 28.01.2020 року у приміщенні Дружківського бюро правової допомоги 

відбулась робоча зустріч начальника бюро із офіцерами 

комендатури м. Костянтинівка з метою обговорення питання 

щодо надання безоплатної первинної правової допомоги 

(БППД) та безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) 

для військовослужбовців м. Дружківка. Також були 

обговорені питання щодо забезпечення роботи 

дистанційних/мобільних пунктів доступу (ДПД МПД) до правової допомоги у 

військовій частині. По закінченні зустрічі присутнім надані відповідні буклети з 
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детальною інформацією на дану тематику та досягнуті домовленості на подальшу 

співпрацю. 

 

Захід 1.1.3. 

Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та засобах 

масової інформації: друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня реклама 

(соціальна реклама) міського типу, та актуальної правової інформації (у 

т.ч. правові консультації, статті, витяги з законодавчої бази тощо) на 

інформаційних сайтах партнерів (органів державної влади, ОМС, 

неурядових організацій) 

 

1) В Краматорську консультували підоблікових про їх права та обов'язки. 

Посилання: 

https://www.facebook.com/101404397142011/photos/a.169344483681335/53505890044

3223/?type=3&av=388235121383600&eav=AfaZgXHFI8O6H-

WF1sZosokLGmLPsdjUzT6P2rsqeItQoNK_H2rM0qhQZg7dxR1KViw&theater 

2) ЩО ТАКЕ БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ТА ЯК ЇЇ ОТРИМАТИ? 

Посилання: http://www.krm.gov.ua/news/view/28766 

3) ЩО ТАКЕ БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ТА ЯК ЇЇ ОТРИМАТИ? 

Посилання: https://oleksandrivka-gromada.gov.ua/news/1579527360/ 

4) Робота дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

Посилання: 

https://www.facebook.com/622092301540958/photos/a.623812331368955/89325514442

4671/?type=3&theater 

5) ІНФОРМУЄ КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 

ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Посилання: http://avdvca.gov.ua/news/5544-informuye-kramatorskyy-mistsevyy-

tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-

dopomohy.html?fbclid=IwAR1f_50X6_D3sAPZlfR0pSu7V0Xz8SkNlCmgjvdks4Lmg9ArARfCh

nkwZUU 

6) Що таке безоплатна правова допомога та як її отримати? 

Посилання: https://mrd.gov.ua/novyny/6535-shcho-take-bezoplatna-pravova-

dopomoga-ta-yak-jiji-otrimati 

7) Про систему надання безоплатної правової допомоги 

Посилання: http://konstrada.gov.ua/novini/1594-pro-sistemu-nadannya-

bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi 

8) ЩО ТАКЕ БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ТА ЯК ЇЇ ОТРИМАТИ? 

Посилання: 

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F

%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D1%89%D0%BE-

https://www.facebook.com/101404397142011/photos/a.169344483681335/535058900443223/?type=3&av=388235121383600&eav=AfaZgXHFI8O6H-WF1sZosokLGmLPsdjUzT6P2rsqeItQoNK_H2rM0qhQZg7dxR1KViw&theater
https://www.facebook.com/101404397142011/photos/a.169344483681335/535058900443223/?type=3&av=388235121383600&eav=AfaZgXHFI8O6H-WF1sZosokLGmLPsdjUzT6P2rsqeItQoNK_H2rM0qhQZg7dxR1KViw&theater
https://www.facebook.com/101404397142011/photos/a.169344483681335/535058900443223/?type=3&av=388235121383600&eav=AfaZgXHFI8O6H-WF1sZosokLGmLPsdjUzT6P2rsqeItQoNK_H2rM0qhQZg7dxR1KViw&theater
http://www.krm.gov.ua/news/view/28766
https://oleksandrivka-gromada.gov.ua/news/1579527360/
https://www.facebook.com/622092301540958/photos/a.623812331368955/893255144424671/?type=3&theater
https://www.facebook.com/622092301540958/photos/a.623812331368955/893255144424671/?type=3&theater
http://avdvca.gov.ua/news/5544-informuye-kramatorskyy-mistsevyy-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomohy.html?fbclid=IwAR1f_50X6_D3sAPZlfR0pSu7V0Xz8SkNlCmgjvdks4Lmg9ArARfChnkwZUU
http://avdvca.gov.ua/news/5544-informuye-kramatorskyy-mistsevyy-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomohy.html?fbclid=IwAR1f_50X6_D3sAPZlfR0pSu7V0Xz8SkNlCmgjvdks4Lmg9ArARfChnkwZUU
http://avdvca.gov.ua/news/5544-informuye-kramatorskyy-mistsevyy-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomohy.html?fbclid=IwAR1f_50X6_D3sAPZlfR0pSu7V0Xz8SkNlCmgjvdks4Lmg9ArARfChnkwZUU
http://avdvca.gov.ua/news/5544-informuye-kramatorskyy-mistsevyy-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomohy.html?fbclid=IwAR1f_50X6_D3sAPZlfR0pSu7V0Xz8SkNlCmgjvdks4Lmg9ArARfChnkwZUU
https://mrd.gov.ua/novyny/6535-shcho-take-bezoplatna-pravova-dopomoga-ta-yak-jiji-otrimati
https://mrd.gov.ua/novyny/6535-shcho-take-bezoplatna-pravova-dopomoga-ta-yak-jiji-otrimati
http://konstrada.gov.ua/novini/1594-pro-sistemu-nadannya-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi
http://konstrada.gov.ua/novini/1594-pro-sistemu-nadannya-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/144639/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/144639/?setcity=1121
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%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%

D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/144639/?setcity=112

1 

9) Захист особи та її дітей, які постраждали від домашнього насильства 

Посилання: 

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F

%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%

D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D1%82%D0%B0-

%D1%97%D1%97/144640/?setcity=1121 

10) Захист особи та її дітей, які постраждали від домашнього насильства 

Посилання: 

https://www.prostir.ua/?post_type=tribe_events&p=229300&preview=true 

11) Інформація про роботу системи безоплатної правової допомоги 

Посилання: https://dn.gov.ua/ua/news/informaciya-pro-robotu-sistemi-

bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi 

12) КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ІНФОРМУЄ 

Посилання: http://www.toretsk-vca.gov.ua/novini/4049-kramatorskij-mistsevij-

tsentr-z-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-informue 

13) У Дружківці відзначили День Соборності України. Посилання: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894715947611924&id=6220923015

40958&__xts__[0]=68.ARAwXVJdiXz78lfDVVU8my6ug7DvAFQkf9Vq2myyGEbG3J9JMObW

YZZo42izoXqwGdcM5jexV10OltJc_NbWrIH5xCZjykxz5z6fh1UHZtcyP_jqwstva6jd1C_mHeT

mWxh8emjkew2HK3t5oy57GkNbdXxohqcI7SxPRarODj1XuHPLxOp1pkn8xag5-

MXEYheBCLPatdL8-5ev-s6Q66owfVemE0cCdE1m59UQTJKGKuPO-

o_XU0XeeVVsOpH3XPPm8cSIgW3DU_pSxKpJMoZv5ESIRpr5IsHWg54LmB-7ZmdJan9X-

EBSDji2_R6ylkf3JfJwUmGfPU_IrtvkhPQ&__tn__=-R 

14) XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Посилання: 

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F

%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/xii-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7-

%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83/144777/?setcity=112

1 

15) Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Посилання: https://www.prostir.ua/?grants=xii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-

zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoji-vtorynnoji-pravovoji-dopomohy 

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/144639/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/144639/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/144639/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/144639/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/144639/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%97%D1%97/144640/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%97%D1%97/144640/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%97%D1%97/144640/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%97%D1%97/144640/?setcity=1121
https://www.prostir.ua/?post_type=tribe_events&p=229300&preview=true
https://dn.gov.ua/ua/news/informaciya-pro-robotu-sistemi-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi
https://dn.gov.ua/ua/news/informaciya-pro-robotu-sistemi-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi
http://www.toretsk-vca.gov.ua/novini/4049-kramatorskij-mistsevij-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-informue
http://www.toretsk-vca.gov.ua/novini/4049-kramatorskij-mistsevij-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi-informue
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894715947611924&id=622092301540958&__xts__%5b0%5d=68.ARAwXVJdiXz78lfDVVU8my6ug7DvAFQkf9Vq2myyGEbG3J9JMObWYZZo42izoXqwGdcM5jexV10OltJc_NbWrIH5xCZjykxz5z6fh1UHZtcyP_jqwstva6jd1C_mHeTmWxh8emjkew2HK3t5oy57GkNbdXxohqcI7SxPRarODj1XuHPLxOp1pkn8xag5-MXEYheBCLPatdL8-5ev-s6Q66owfVemE0cCdE1m59UQTJKGKuPO-o_XU0XeeVVsOpH3XPPm8cSIgW3DU_pSxKpJMoZv5ESIRpr5IsHWg54LmB-7ZmdJan9X-EBSDji2_R6ylkf3JfJwUmGfPU_IrtvkhPQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894715947611924&id=622092301540958&__xts__%5b0%5d=68.ARAwXVJdiXz78lfDVVU8my6ug7DvAFQkf9Vq2myyGEbG3J9JMObWYZZo42izoXqwGdcM5jexV10OltJc_NbWrIH5xCZjykxz5z6fh1UHZtcyP_jqwstva6jd1C_mHeTmWxh8emjkew2HK3t5oy57GkNbdXxohqcI7SxPRarODj1XuHPLxOp1pkn8xag5-MXEYheBCLPatdL8-5ev-s6Q66owfVemE0cCdE1m59UQTJKGKuPO-o_XU0XeeVVsOpH3XPPm8cSIgW3DU_pSxKpJMoZv5ESIRpr5IsHWg54LmB-7ZmdJan9X-EBSDji2_R6ylkf3JfJwUmGfPU_IrtvkhPQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894715947611924&id=622092301540958&__xts__%5b0%5d=68.ARAwXVJdiXz78lfDVVU8my6ug7DvAFQkf9Vq2myyGEbG3J9JMObWYZZo42izoXqwGdcM5jexV10OltJc_NbWrIH5xCZjykxz5z6fh1UHZtcyP_jqwstva6jd1C_mHeTmWxh8emjkew2HK3t5oy57GkNbdXxohqcI7SxPRarODj1XuHPLxOp1pkn8xag5-MXEYheBCLPatdL8-5ev-s6Q66owfVemE0cCdE1m59UQTJKGKuPO-o_XU0XeeVVsOpH3XPPm8cSIgW3DU_pSxKpJMoZv5ESIRpr5IsHWg54LmB-7ZmdJan9X-EBSDji2_R6ylkf3JfJwUmGfPU_IrtvkhPQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894715947611924&id=622092301540958&__xts__%5b0%5d=68.ARAwXVJdiXz78lfDVVU8my6ug7DvAFQkf9Vq2myyGEbG3J9JMObWYZZo42izoXqwGdcM5jexV10OltJc_NbWrIH5xCZjykxz5z6fh1UHZtcyP_jqwstva6jd1C_mHeTmWxh8emjkew2HK3t5oy57GkNbdXxohqcI7SxPRarODj1XuHPLxOp1pkn8xag5-MXEYheBCLPatdL8-5ev-s6Q66owfVemE0cCdE1m59UQTJKGKuPO-o_XU0XeeVVsOpH3XPPm8cSIgW3DU_pSxKpJMoZv5ESIRpr5IsHWg54LmB-7ZmdJan9X-EBSDji2_R6ylkf3JfJwUmGfPU_IrtvkhPQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894715947611924&id=622092301540958&__xts__%5b0%5d=68.ARAwXVJdiXz78lfDVVU8my6ug7DvAFQkf9Vq2myyGEbG3J9JMObWYZZo42izoXqwGdcM5jexV10OltJc_NbWrIH5xCZjykxz5z6fh1UHZtcyP_jqwstva6jd1C_mHeTmWxh8emjkew2HK3t5oy57GkNbdXxohqcI7SxPRarODj1XuHPLxOp1pkn8xag5-MXEYheBCLPatdL8-5ev-s6Q66owfVemE0cCdE1m59UQTJKGKuPO-o_XU0XeeVVsOpH3XPPm8cSIgW3DU_pSxKpJMoZv5ESIRpr5IsHWg54LmB-7ZmdJan9X-EBSDji2_R6ylkf3JfJwUmGfPU_IrtvkhPQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894715947611924&id=622092301540958&__xts__%5b0%5d=68.ARAwXVJdiXz78lfDVVU8my6ug7DvAFQkf9Vq2myyGEbG3J9JMObWYZZo42izoXqwGdcM5jexV10OltJc_NbWrIH5xCZjykxz5z6fh1UHZtcyP_jqwstva6jd1C_mHeTmWxh8emjkew2HK3t5oy57GkNbdXxohqcI7SxPRarODj1XuHPLxOp1pkn8xag5-MXEYheBCLPatdL8-5ev-s6Q66owfVemE0cCdE1m59UQTJKGKuPO-o_XU0XeeVVsOpH3XPPm8cSIgW3DU_pSxKpJMoZv5ESIRpr5IsHWg54LmB-7ZmdJan9X-EBSDji2_R6ylkf3JfJwUmGfPU_IrtvkhPQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894715947611924&id=622092301540958&__xts__%5b0%5d=68.ARAwXVJdiXz78lfDVVU8my6ug7DvAFQkf9Vq2myyGEbG3J9JMObWYZZo42izoXqwGdcM5jexV10OltJc_NbWrIH5xCZjykxz5z6fh1UHZtcyP_jqwstva6jd1C_mHeTmWxh8emjkew2HK3t5oy57GkNbdXxohqcI7SxPRarODj1XuHPLxOp1pkn8xag5-MXEYheBCLPatdL8-5ev-s6Q66owfVemE0cCdE1m59UQTJKGKuPO-o_XU0XeeVVsOpH3XPPm8cSIgW3DU_pSxKpJMoZv5ESIRpr5IsHWg54LmB-7ZmdJan9X-EBSDji2_R6ylkf3JfJwUmGfPU_IrtvkhPQ&__tn__=-R
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/xii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83/144777/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/xii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83/144777/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/xii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83/144777/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/xii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83/144777/?setcity=1121
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97/xii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83/144777/?setcity=1121
https://www.prostir.ua/?grants=xii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoji-vtorynnoji-pravovoji-dopomohy
https://www.prostir.ua/?grants=xii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoji-vtorynnoji-pravovoji-dopomohy
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16) ОГОЛОШЕНО XII КОНКУРС З ВІДБОРУ АДВОКАТІВ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДЛЯ 

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Посилання: https://oleksandrivka-gromada.gov.ua/news/1579775306/ 

17) ОГОЛОШЕНО XII КОНКУРС З ВІДБОРУ АДВОКАТІВ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДЛЯ 

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Посилання: 

https://www.facebook.com/vestidn/posts/889534254813516?__xts__[0]=68.ARDXQhMjht

JbEYpCJrZ5NIKU8dA1q0YPXTah_W5dsVWGyWJvMZYdqoXH6Q2qxUgSKJa1fZIMFHyuTJln6

0t5rXHRV0TLk0DJQ2k32D7TiGwBCKEa6hUsZUok5QDRTJC-

G3N2K85JcAUdR__7oHSEUO00-j-

KLD7O_5UXFkJHzHcgDrRflL4Hmj2GEMyfn2eE6BXwexoL6W_MKBY9taP4QYE-

OX4R2fDbzvjqlLQWGO2gjqpItxBu-

yPkopLb7pqZJ6L9T4BtWYW9Vr4OPR1CC5koW2q2iDRzOiFTRnMECaIGpI_MUau2RxdX_lYEx

BpI4zNBIEK17N9kl0tiR273QBJDoUxXJbQ&__tn__=-R 

18) ОГОЛОШЕНО XII КОНКУРС З ВІДБОРУ АДВОКАТІВ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДЛЯ 

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Посилання: http://www.krm.gov.ua/news/view/28784 

19) Соцгуртожиток (м.Дружківка) відзначив День Соборності України 

Посилання: 

https://www.facebook.com/socgurt64/posts/2724868157741319?__xts__[0]=68.ARAFONt

93tRP-

b99f6gV6qPUCe1WknowUZJTeotgJxNa_qjSnjsXxJ8TaXyu2dCHOXHZbyFOxWikYhEzNa-

cnIwZckUuMPG1M2PJFWPCPw1e8laGTL0n2AhMI9mBEmXqXPRHD4U9is0-

Bsptpf2IE3I3r1hTNr_83ZbeWGAzzZHWf499cb0VHYIR_T0Naa5P7p2MkPvLg7kAOBPMVIb08

vXVFvMDbrWXFlJ5wzRUchAQ-

kOrN8abX0tjaTq37PxkRkp7q6NHiaVSqboPfwMm0yGpvffJNyJZKgSh6iR43Eq9VV63Bl7Dwc--

GE6X1I9cBBpHMzcv7mTPZG54LaxnOYUdsnTC&__tn__=-R 

20) ОГОЛОШЕНО XII КОНКУРС З ВІДБОРУ АДВОКАТІВ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДЛЯ 

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Посилання: https://druisp.gov.ua/ogoloshennya-ta-anonsi 

21) Про роботу на КПВВ "Майорськ" 

Посилання: 

https://www.facebook.com/regiondonbas/videos/789920271517145/?__xts__[0]=68.ARBa

0c-jMkwlopfZWuqJiIB9vHpdjdfxhybS6MCNXNCEPsR43coOHv_1Swov2MM7J58rE31-

RiDcWGq5Hv3NSK483KXXDEjXItym_7dXVyU8Qmqggv9UFcJd4vDS2xQO1IqR4KxZ4zdTbFC

z_AxUM3WeM-

C7MdUFTnMMTOSrsPlkQr8WTTk3mrxWZW_45h2BYjvIYfd92HJCD9XIiYiiYBu7SOB7VLQGwf

9BuYtSQdO3vAjBPSbSlBwve3afVoVpzlDVCL9YSNfiFexk1b4mz78k9JdgFHrmlzTh1sMMptSl7

bAOzp11E5nt5VdsOqKvXBLxIVdNuru5M_sBP_vHcCt1LXSpH8usFGpLDmvuBh2kqwaRkjaL87

0nVAZo8-rJVxk8zys&__tn__=-R 

https://oleksandrivka-gromada.gov.ua/news/1579775306/
https://www.facebook.com/vestidn/posts/889534254813516?__xts__%5b0%5d=68.ARDXQhMjhtJbEYpCJrZ5NIKU8dA1q0YPXTah_W5dsVWGyWJvMZYdqoXH6Q2qxUgSKJa1fZIMFHyuTJln60t5rXHRV0TLk0DJQ2k32D7TiGwBCKEa6hUsZUok5QDRTJC-G3N2K85JcAUdR__7oHSEUO00-j-KLD7O_5UXFkJHzHcgDrRflL4Hmj2GEMyfn2eE6BXwexoL6W_MKBY9taP4QYE-OX4R2fDbzvjqlLQWGO2gjqpItxBu-yPkopLb7pqZJ6L9T4BtWYW9Vr4OPR1CC5koW2q2iDRzOiFTRnMECaIGpI_MUau2RxdX_lYExBpI4zNBIEK17N9kl0tiR273QBJDoUxXJbQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/posts/889534254813516?__xts__%5b0%5d=68.ARDXQhMjhtJbEYpCJrZ5NIKU8dA1q0YPXTah_W5dsVWGyWJvMZYdqoXH6Q2qxUgSKJa1fZIMFHyuTJln60t5rXHRV0TLk0DJQ2k32D7TiGwBCKEa6hUsZUok5QDRTJC-G3N2K85JcAUdR__7oHSEUO00-j-KLD7O_5UXFkJHzHcgDrRflL4Hmj2GEMyfn2eE6BXwexoL6W_MKBY9taP4QYE-OX4R2fDbzvjqlLQWGO2gjqpItxBu-yPkopLb7pqZJ6L9T4BtWYW9Vr4OPR1CC5koW2q2iDRzOiFTRnMECaIGpI_MUau2RxdX_lYExBpI4zNBIEK17N9kl0tiR273QBJDoUxXJbQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/posts/889534254813516?__xts__%5b0%5d=68.ARDXQhMjhtJbEYpCJrZ5NIKU8dA1q0YPXTah_W5dsVWGyWJvMZYdqoXH6Q2qxUgSKJa1fZIMFHyuTJln60t5rXHRV0TLk0DJQ2k32D7TiGwBCKEa6hUsZUok5QDRTJC-G3N2K85JcAUdR__7oHSEUO00-j-KLD7O_5UXFkJHzHcgDrRflL4Hmj2GEMyfn2eE6BXwexoL6W_MKBY9taP4QYE-OX4R2fDbzvjqlLQWGO2gjqpItxBu-yPkopLb7pqZJ6L9T4BtWYW9Vr4OPR1CC5koW2q2iDRzOiFTRnMECaIGpI_MUau2RxdX_lYExBpI4zNBIEK17N9kl0tiR273QBJDoUxXJbQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/posts/889534254813516?__xts__%5b0%5d=68.ARDXQhMjhtJbEYpCJrZ5NIKU8dA1q0YPXTah_W5dsVWGyWJvMZYdqoXH6Q2qxUgSKJa1fZIMFHyuTJln60t5rXHRV0TLk0DJQ2k32D7TiGwBCKEa6hUsZUok5QDRTJC-G3N2K85JcAUdR__7oHSEUO00-j-KLD7O_5UXFkJHzHcgDrRflL4Hmj2GEMyfn2eE6BXwexoL6W_MKBY9taP4QYE-OX4R2fDbzvjqlLQWGO2gjqpItxBu-yPkopLb7pqZJ6L9T4BtWYW9Vr4OPR1CC5koW2q2iDRzOiFTRnMECaIGpI_MUau2RxdX_lYExBpI4zNBIEK17N9kl0tiR273QBJDoUxXJbQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/posts/889534254813516?__xts__%5b0%5d=68.ARDXQhMjhtJbEYpCJrZ5NIKU8dA1q0YPXTah_W5dsVWGyWJvMZYdqoXH6Q2qxUgSKJa1fZIMFHyuTJln60t5rXHRV0TLk0DJQ2k32D7TiGwBCKEa6hUsZUok5QDRTJC-G3N2K85JcAUdR__7oHSEUO00-j-KLD7O_5UXFkJHzHcgDrRflL4Hmj2GEMyfn2eE6BXwexoL6W_MKBY9taP4QYE-OX4R2fDbzvjqlLQWGO2gjqpItxBu-yPkopLb7pqZJ6L9T4BtWYW9Vr4OPR1CC5koW2q2iDRzOiFTRnMECaIGpI_MUau2RxdX_lYExBpI4zNBIEK17N9kl0tiR273QBJDoUxXJbQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/posts/889534254813516?__xts__%5b0%5d=68.ARDXQhMjhtJbEYpCJrZ5NIKU8dA1q0YPXTah_W5dsVWGyWJvMZYdqoXH6Q2qxUgSKJa1fZIMFHyuTJln60t5rXHRV0TLk0DJQ2k32D7TiGwBCKEa6hUsZUok5QDRTJC-G3N2K85JcAUdR__7oHSEUO00-j-KLD7O_5UXFkJHzHcgDrRflL4Hmj2GEMyfn2eE6BXwexoL6W_MKBY9taP4QYE-OX4R2fDbzvjqlLQWGO2gjqpItxBu-yPkopLb7pqZJ6L9T4BtWYW9Vr4OPR1CC5koW2q2iDRzOiFTRnMECaIGpI_MUau2RxdX_lYExBpI4zNBIEK17N9kl0tiR273QBJDoUxXJbQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/posts/889534254813516?__xts__%5b0%5d=68.ARDXQhMjhtJbEYpCJrZ5NIKU8dA1q0YPXTah_W5dsVWGyWJvMZYdqoXH6Q2qxUgSKJa1fZIMFHyuTJln60t5rXHRV0TLk0DJQ2k32D7TiGwBCKEa6hUsZUok5QDRTJC-G3N2K85JcAUdR__7oHSEUO00-j-KLD7O_5UXFkJHzHcgDrRflL4Hmj2GEMyfn2eE6BXwexoL6W_MKBY9taP4QYE-OX4R2fDbzvjqlLQWGO2gjqpItxBu-yPkopLb7pqZJ6L9T4BtWYW9Vr4OPR1CC5koW2q2iDRzOiFTRnMECaIGpI_MUau2RxdX_lYExBpI4zNBIEK17N9kl0tiR273QBJDoUxXJbQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/posts/889534254813516?__xts__%5b0%5d=68.ARDXQhMjhtJbEYpCJrZ5NIKU8dA1q0YPXTah_W5dsVWGyWJvMZYdqoXH6Q2qxUgSKJa1fZIMFHyuTJln60t5rXHRV0TLk0DJQ2k32D7TiGwBCKEa6hUsZUok5QDRTJC-G3N2K85JcAUdR__7oHSEUO00-j-KLD7O_5UXFkJHzHcgDrRflL4Hmj2GEMyfn2eE6BXwexoL6W_MKBY9taP4QYE-OX4R2fDbzvjqlLQWGO2gjqpItxBu-yPkopLb7pqZJ6L9T4BtWYW9Vr4OPR1CC5koW2q2iDRzOiFTRnMECaIGpI_MUau2RxdX_lYExBpI4zNBIEK17N9kl0tiR273QBJDoUxXJbQ&__tn__=-R
http://www.krm.gov.ua/news/view/28784
https://www.facebook.com/socgurt64/posts/2724868157741319?__xts__%5b0%5d=68.ARAFONt93tRP-b99f6gV6qPUCe1WknowUZJTeotgJxNa_qjSnjsXxJ8TaXyu2dCHOXHZbyFOxWikYhEzNa-cnIwZckUuMPG1M2PJFWPCPw1e8laGTL0n2AhMI9mBEmXqXPRHD4U9is0-Bsptpf2IE3I3r1hTNr_83ZbeWGAzzZHWf499cb0VHYIR_T0Naa5P7p2MkPvLg7kAOBPMVIb08vXVFvMDbrWXFlJ5wzRUchAQ-kOrN8abX0tjaTq37PxkRkp7q6NHiaVSqboPfwMm0yGpvffJNyJZKgSh6iR43Eq9VV63Bl7Dwc--GE6X1I9cBBpHMzcv7mTPZG54LaxnOYUdsnTC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/posts/2724868157741319?__xts__%5b0%5d=68.ARAFONt93tRP-b99f6gV6qPUCe1WknowUZJTeotgJxNa_qjSnjsXxJ8TaXyu2dCHOXHZbyFOxWikYhEzNa-cnIwZckUuMPG1M2PJFWPCPw1e8laGTL0n2AhMI9mBEmXqXPRHD4U9is0-Bsptpf2IE3I3r1hTNr_83ZbeWGAzzZHWf499cb0VHYIR_T0Naa5P7p2MkPvLg7kAOBPMVIb08vXVFvMDbrWXFlJ5wzRUchAQ-kOrN8abX0tjaTq37PxkRkp7q6NHiaVSqboPfwMm0yGpvffJNyJZKgSh6iR43Eq9VV63Bl7Dwc--GE6X1I9cBBpHMzcv7mTPZG54LaxnOYUdsnTC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/posts/2724868157741319?__xts__%5b0%5d=68.ARAFONt93tRP-b99f6gV6qPUCe1WknowUZJTeotgJxNa_qjSnjsXxJ8TaXyu2dCHOXHZbyFOxWikYhEzNa-cnIwZckUuMPG1M2PJFWPCPw1e8laGTL0n2AhMI9mBEmXqXPRHD4U9is0-Bsptpf2IE3I3r1hTNr_83ZbeWGAzzZHWf499cb0VHYIR_T0Naa5P7p2MkPvLg7kAOBPMVIb08vXVFvMDbrWXFlJ5wzRUchAQ-kOrN8abX0tjaTq37PxkRkp7q6NHiaVSqboPfwMm0yGpvffJNyJZKgSh6iR43Eq9VV63Bl7Dwc--GE6X1I9cBBpHMzcv7mTPZG54LaxnOYUdsnTC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/posts/2724868157741319?__xts__%5b0%5d=68.ARAFONt93tRP-b99f6gV6qPUCe1WknowUZJTeotgJxNa_qjSnjsXxJ8TaXyu2dCHOXHZbyFOxWikYhEzNa-cnIwZckUuMPG1M2PJFWPCPw1e8laGTL0n2AhMI9mBEmXqXPRHD4U9is0-Bsptpf2IE3I3r1hTNr_83ZbeWGAzzZHWf499cb0VHYIR_T0Naa5P7p2MkPvLg7kAOBPMVIb08vXVFvMDbrWXFlJ5wzRUchAQ-kOrN8abX0tjaTq37PxkRkp7q6NHiaVSqboPfwMm0yGpvffJNyJZKgSh6iR43Eq9VV63Bl7Dwc--GE6X1I9cBBpHMzcv7mTPZG54LaxnOYUdsnTC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/posts/2724868157741319?__xts__%5b0%5d=68.ARAFONt93tRP-b99f6gV6qPUCe1WknowUZJTeotgJxNa_qjSnjsXxJ8TaXyu2dCHOXHZbyFOxWikYhEzNa-cnIwZckUuMPG1M2PJFWPCPw1e8laGTL0n2AhMI9mBEmXqXPRHD4U9is0-Bsptpf2IE3I3r1hTNr_83ZbeWGAzzZHWf499cb0VHYIR_T0Naa5P7p2MkPvLg7kAOBPMVIb08vXVFvMDbrWXFlJ5wzRUchAQ-kOrN8abX0tjaTq37PxkRkp7q6NHiaVSqboPfwMm0yGpvffJNyJZKgSh6iR43Eq9VV63Bl7Dwc--GE6X1I9cBBpHMzcv7mTPZG54LaxnOYUdsnTC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/posts/2724868157741319?__xts__%5b0%5d=68.ARAFONt93tRP-b99f6gV6qPUCe1WknowUZJTeotgJxNa_qjSnjsXxJ8TaXyu2dCHOXHZbyFOxWikYhEzNa-cnIwZckUuMPG1M2PJFWPCPw1e8laGTL0n2AhMI9mBEmXqXPRHD4U9is0-Bsptpf2IE3I3r1hTNr_83ZbeWGAzzZHWf499cb0VHYIR_T0Naa5P7p2MkPvLg7kAOBPMVIb08vXVFvMDbrWXFlJ5wzRUchAQ-kOrN8abX0tjaTq37PxkRkp7q6NHiaVSqboPfwMm0yGpvffJNyJZKgSh6iR43Eq9VV63Bl7Dwc--GE6X1I9cBBpHMzcv7mTPZG54LaxnOYUdsnTC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/posts/2724868157741319?__xts__%5b0%5d=68.ARAFONt93tRP-b99f6gV6qPUCe1WknowUZJTeotgJxNa_qjSnjsXxJ8TaXyu2dCHOXHZbyFOxWikYhEzNa-cnIwZckUuMPG1M2PJFWPCPw1e8laGTL0n2AhMI9mBEmXqXPRHD4U9is0-Bsptpf2IE3I3r1hTNr_83ZbeWGAzzZHWf499cb0VHYIR_T0Naa5P7p2MkPvLg7kAOBPMVIb08vXVFvMDbrWXFlJ5wzRUchAQ-kOrN8abX0tjaTq37PxkRkp7q6NHiaVSqboPfwMm0yGpvffJNyJZKgSh6iR43Eq9VV63Bl7Dwc--GE6X1I9cBBpHMzcv7mTPZG54LaxnOYUdsnTC&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/posts/2724868157741319?__xts__%5b0%5d=68.ARAFONt93tRP-b99f6gV6qPUCe1WknowUZJTeotgJxNa_qjSnjsXxJ8TaXyu2dCHOXHZbyFOxWikYhEzNa-cnIwZckUuMPG1M2PJFWPCPw1e8laGTL0n2AhMI9mBEmXqXPRHD4U9is0-Bsptpf2IE3I3r1hTNr_83ZbeWGAzzZHWf499cb0VHYIR_T0Naa5P7p2MkPvLg7kAOBPMVIb08vXVFvMDbrWXFlJ5wzRUchAQ-kOrN8abX0tjaTq37PxkRkp7q6NHiaVSqboPfwMm0yGpvffJNyJZKgSh6iR43Eq9VV63Bl7Dwc--GE6X1I9cBBpHMzcv7mTPZG54LaxnOYUdsnTC&__tn__=-R
https://druisp.gov.ua/ogoloshennya-ta-anonsi
https://www.facebook.com/regiondonbas/videos/789920271517145/?__xts__%5b0%5d=68.ARBa0c-jMkwlopfZWuqJiIB9vHpdjdfxhybS6MCNXNCEPsR43coOHv_1Swov2MM7J58rE31-RiDcWGq5Hv3NSK483KXXDEjXItym_7dXVyU8Qmqggv9UFcJd4vDS2xQO1IqR4KxZ4zdTbFCz_AxUM3WeM-C7MdUFTnMMTOSrsPlkQr8WTTk3mrxWZW_45h2BYjvIYfd92HJCD9XIiYiiYBu7SOB7VLQGwf9BuYtSQdO3vAjBPSbSlBwve3afVoVpzlDVCL9YSNfiFexk1b4mz78k9JdgFHrmlzTh1sMMptSl7bAOzp11E5nt5VdsOqKvXBLxIVdNuru5M_sBP_vHcCt1LXSpH8usFGpLDmvuBh2kqwaRkjaL870nVAZo8-rJVxk8zys&__tn__=-R
https://www.facebook.com/regiondonbas/videos/789920271517145/?__xts__%5b0%5d=68.ARBa0c-jMkwlopfZWuqJiIB9vHpdjdfxhybS6MCNXNCEPsR43coOHv_1Swov2MM7J58rE31-RiDcWGq5Hv3NSK483KXXDEjXItym_7dXVyU8Qmqggv9UFcJd4vDS2xQO1IqR4KxZ4zdTbFCz_AxUM3WeM-C7MdUFTnMMTOSrsPlkQr8WTTk3mrxWZW_45h2BYjvIYfd92HJCD9XIiYiiYBu7SOB7VLQGwf9BuYtSQdO3vAjBPSbSlBwve3afVoVpzlDVCL9YSNfiFexk1b4mz78k9JdgFHrmlzTh1sMMptSl7bAOzp11E5nt5VdsOqKvXBLxIVdNuru5M_sBP_vHcCt1LXSpH8usFGpLDmvuBh2kqwaRkjaL870nVAZo8-rJVxk8zys&__tn__=-R
https://www.facebook.com/regiondonbas/videos/789920271517145/?__xts__%5b0%5d=68.ARBa0c-jMkwlopfZWuqJiIB9vHpdjdfxhybS6MCNXNCEPsR43coOHv_1Swov2MM7J58rE31-RiDcWGq5Hv3NSK483KXXDEjXItym_7dXVyU8Qmqggv9UFcJd4vDS2xQO1IqR4KxZ4zdTbFCz_AxUM3WeM-C7MdUFTnMMTOSrsPlkQr8WTTk3mrxWZW_45h2BYjvIYfd92HJCD9XIiYiiYBu7SOB7VLQGwf9BuYtSQdO3vAjBPSbSlBwve3afVoVpzlDVCL9YSNfiFexk1b4mz78k9JdgFHrmlzTh1sMMptSl7bAOzp11E5nt5VdsOqKvXBLxIVdNuru5M_sBP_vHcCt1LXSpH8usFGpLDmvuBh2kqwaRkjaL870nVAZo8-rJVxk8zys&__tn__=-R
https://www.facebook.com/regiondonbas/videos/789920271517145/?__xts__%5b0%5d=68.ARBa0c-jMkwlopfZWuqJiIB9vHpdjdfxhybS6MCNXNCEPsR43coOHv_1Swov2MM7J58rE31-RiDcWGq5Hv3NSK483KXXDEjXItym_7dXVyU8Qmqggv9UFcJd4vDS2xQO1IqR4KxZ4zdTbFCz_AxUM3WeM-C7MdUFTnMMTOSrsPlkQr8WTTk3mrxWZW_45h2BYjvIYfd92HJCD9XIiYiiYBu7SOB7VLQGwf9BuYtSQdO3vAjBPSbSlBwve3afVoVpzlDVCL9YSNfiFexk1b4mz78k9JdgFHrmlzTh1sMMptSl7bAOzp11E5nt5VdsOqKvXBLxIVdNuru5M_sBP_vHcCt1LXSpH8usFGpLDmvuBh2kqwaRkjaL870nVAZo8-rJVxk8zys&__tn__=-R
https://www.facebook.com/regiondonbas/videos/789920271517145/?__xts__%5b0%5d=68.ARBa0c-jMkwlopfZWuqJiIB9vHpdjdfxhybS6MCNXNCEPsR43coOHv_1Swov2MM7J58rE31-RiDcWGq5Hv3NSK483KXXDEjXItym_7dXVyU8Qmqggv9UFcJd4vDS2xQO1IqR4KxZ4zdTbFCz_AxUM3WeM-C7MdUFTnMMTOSrsPlkQr8WTTk3mrxWZW_45h2BYjvIYfd92HJCD9XIiYiiYBu7SOB7VLQGwf9BuYtSQdO3vAjBPSbSlBwve3afVoVpzlDVCL9YSNfiFexk1b4mz78k9JdgFHrmlzTh1sMMptSl7bAOzp11E5nt5VdsOqKvXBLxIVdNuru5M_sBP_vHcCt1LXSpH8usFGpLDmvuBh2kqwaRkjaL870nVAZo8-rJVxk8zys&__tn__=-R
https://www.facebook.com/regiondonbas/videos/789920271517145/?__xts__%5b0%5d=68.ARBa0c-jMkwlopfZWuqJiIB9vHpdjdfxhybS6MCNXNCEPsR43coOHv_1Swov2MM7J58rE31-RiDcWGq5Hv3NSK483KXXDEjXItym_7dXVyU8Qmqggv9UFcJd4vDS2xQO1IqR4KxZ4zdTbFCz_AxUM3WeM-C7MdUFTnMMTOSrsPlkQr8WTTk3mrxWZW_45h2BYjvIYfd92HJCD9XIiYiiYBu7SOB7VLQGwf9BuYtSQdO3vAjBPSbSlBwve3afVoVpzlDVCL9YSNfiFexk1b4mz78k9JdgFHrmlzTh1sMMptSl7bAOzp11E5nt5VdsOqKvXBLxIVdNuru5M_sBP_vHcCt1LXSpH8usFGpLDmvuBh2kqwaRkjaL870nVAZo8-rJVxk8zys&__tn__=-R
https://www.facebook.com/regiondonbas/videos/789920271517145/?__xts__%5b0%5d=68.ARBa0c-jMkwlopfZWuqJiIB9vHpdjdfxhybS6MCNXNCEPsR43coOHv_1Swov2MM7J58rE31-RiDcWGq5Hv3NSK483KXXDEjXItym_7dXVyU8Qmqggv9UFcJd4vDS2xQO1IqR4KxZ4zdTbFCz_AxUM3WeM-C7MdUFTnMMTOSrsPlkQr8WTTk3mrxWZW_45h2BYjvIYfd92HJCD9XIiYiiYBu7SOB7VLQGwf9BuYtSQdO3vAjBPSbSlBwve3afVoVpzlDVCL9YSNfiFexk1b4mz78k9JdgFHrmlzTh1sMMptSl7bAOzp11E5nt5VdsOqKvXBLxIVdNuru5M_sBP_vHcCt1LXSpH8usFGpLDmvuBh2kqwaRkjaL870nVAZo8-rJVxk8zys&__tn__=-R
https://www.facebook.com/regiondonbas/videos/789920271517145/?__xts__%5b0%5d=68.ARBa0c-jMkwlopfZWuqJiIB9vHpdjdfxhybS6MCNXNCEPsR43coOHv_1Swov2MM7J58rE31-RiDcWGq5Hv3NSK483KXXDEjXItym_7dXVyU8Qmqggv9UFcJd4vDS2xQO1IqR4KxZ4zdTbFCz_AxUM3WeM-C7MdUFTnMMTOSrsPlkQr8WTTk3mrxWZW_45h2BYjvIYfd92HJCD9XIiYiiYBu7SOB7VLQGwf9BuYtSQdO3vAjBPSbSlBwve3afVoVpzlDVCL9YSNfiFexk1b4mz78k9JdgFHrmlzTh1sMMptSl7bAOzp11E5nt5VdsOqKvXBLxIVdNuru5M_sBP_vHcCt1LXSpH8usFGpLDmvuBh2kqwaRkjaL870nVAZo8-rJVxk8zys&__tn__=-R
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22) Про роботу на КПВВ "Майорськ" 

Посилання: 

https://www.facebook.com/vestidn/videos/287046522270936/?__xts__[0]=68.ARAIF12M

VF5W-nNAGMDb4POwcOA9qGUxa-Cl4K8vFcDIW1TcS8kH70u6huLYi5g8fiwTU_2NY0-

x3GfKPpCHUCZEA9iTo5vGiUly21BXRsX1wvuslCy4ungiXOSKSFlNyu8zOS6bZVqJEQ46Fodk7

Z7oBoesydHKSTNhW2UHMzEo1Hq9VgoYaPOX9BNMTy7-

C_dJliY7Wp5StChJMnM63vXAVP9CBqeBBbSOZ3e8EP1TGW7-DQT-

n2FDP0Xd1uQTm1NOm87tngfnII-

qpKX2407vNaDsdNhmeRV_7BQ5zotIabMo8zCti92grGysX8yqTUUJMVKESjyouW7XCTJMa1k

8lCECEpT5qqo&__tn__=-R 

23) Оголошено XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Посилання: https://www.6262.com.ua/ads/69973 

24) Оголошено XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Посилання: https://slavdelo.dn.ua/2020/02/04/konkurs-z-vidboru-advokativ-dlya-

nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-ogoloshenij/ 

25) Семінар на тему "Отримання земельної ділянки безоплатно у приватну 

власність" 

Посиланя: 

https://www.facebook.com/toretskMCZ/photos/a.481077472066078/1573290359511445/?

type=3&theater 

26) Соцгуртожиток для дітей-сиріт (м.Дружківка) взяв участь у робочій зустрічі 

Посилання: 

https://www.facebook.com/socgurt64/videos/131763914813435/?__xts__[0]=68.ARCk8pz

g3bwn_TbnHd3-

kRNTrld31qpwZ1H4uaqg5kgqwnYHoi9NPCilw4ug3oDV1HNJUryiDEsB71R9mZKh-

qNP3tMxc7QaxySis6_-

tSFtNQlFiBYr254ODg8SxMGZr3Z53H27Mk5_ufUH71eQpuXhLIEMq5cTVx2SK_LtebmrVr9DTi

noYyK2oXW6yIAK6WL7xxhidw8Oru74WwrXx1oZ1U3-

9jVVTAOemX0c8k6etbSY6w1foTnOLKpuypBhcjYLbEzuWsoOH7YTJJECSsJ10ADYyh8W5tKG

zBywVCasacf0_vxkXD7DOQf8HkBPI-nH_jpf1DXME5l-XPvModC7c-

JSaOvbIr6zjax0&__tn__=-R 

27) Що таке безоплатна правова допомога і як бахмутянам її отримати? 

Посилання: https://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/2835-shcho-take-

bezoplatna-pravova-dopomoga-i-yak-bakhmutyanam-jiji-otrimati 

28) Арешт за слова: На Донеччині відправили під варту чоловіка, який ображав 

сестру 

Посилання: https://freeradio.com.ua/aresht-za-slova-na-donechchini-vidpravili-pid-

vartu-cholovika-jakij-obrazhav-sestru/ 

https://www.facebook.com/vestidn/videos/287046522270936/?__xts__%5b0%5d=68.ARAIF12MVF5W-nNAGMDb4POwcOA9qGUxa-Cl4K8vFcDIW1TcS8kH70u6huLYi5g8fiwTU_2NY0-x3GfKPpCHUCZEA9iTo5vGiUly21BXRsX1wvuslCy4ungiXOSKSFlNyu8zOS6bZVqJEQ46Fodk7Z7oBoesydHKSTNhW2UHMzEo1Hq9VgoYaPOX9BNMTy7-C_dJliY7Wp5StChJMnM63vXAVP9CBqeBBbSOZ3e8EP1TGW7-DQT-n2FDP0Xd1uQTm1NOm87tngfnII-qpKX2407vNaDsdNhmeRV_7BQ5zotIabMo8zCti92grGysX8yqTUUJMVKESjyouW7XCTJMa1k8lCECEpT5qqo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/videos/287046522270936/?__xts__%5b0%5d=68.ARAIF12MVF5W-nNAGMDb4POwcOA9qGUxa-Cl4K8vFcDIW1TcS8kH70u6huLYi5g8fiwTU_2NY0-x3GfKPpCHUCZEA9iTo5vGiUly21BXRsX1wvuslCy4ungiXOSKSFlNyu8zOS6bZVqJEQ46Fodk7Z7oBoesydHKSTNhW2UHMzEo1Hq9VgoYaPOX9BNMTy7-C_dJliY7Wp5StChJMnM63vXAVP9CBqeBBbSOZ3e8EP1TGW7-DQT-n2FDP0Xd1uQTm1NOm87tngfnII-qpKX2407vNaDsdNhmeRV_7BQ5zotIabMo8zCti92grGysX8yqTUUJMVKESjyouW7XCTJMa1k8lCECEpT5qqo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/videos/287046522270936/?__xts__%5b0%5d=68.ARAIF12MVF5W-nNAGMDb4POwcOA9qGUxa-Cl4K8vFcDIW1TcS8kH70u6huLYi5g8fiwTU_2NY0-x3GfKPpCHUCZEA9iTo5vGiUly21BXRsX1wvuslCy4ungiXOSKSFlNyu8zOS6bZVqJEQ46Fodk7Z7oBoesydHKSTNhW2UHMzEo1Hq9VgoYaPOX9BNMTy7-C_dJliY7Wp5StChJMnM63vXAVP9CBqeBBbSOZ3e8EP1TGW7-DQT-n2FDP0Xd1uQTm1NOm87tngfnII-qpKX2407vNaDsdNhmeRV_7BQ5zotIabMo8zCti92grGysX8yqTUUJMVKESjyouW7XCTJMa1k8lCECEpT5qqo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/videos/287046522270936/?__xts__%5b0%5d=68.ARAIF12MVF5W-nNAGMDb4POwcOA9qGUxa-Cl4K8vFcDIW1TcS8kH70u6huLYi5g8fiwTU_2NY0-x3GfKPpCHUCZEA9iTo5vGiUly21BXRsX1wvuslCy4ungiXOSKSFlNyu8zOS6bZVqJEQ46Fodk7Z7oBoesydHKSTNhW2UHMzEo1Hq9VgoYaPOX9BNMTy7-C_dJliY7Wp5StChJMnM63vXAVP9CBqeBBbSOZ3e8EP1TGW7-DQT-n2FDP0Xd1uQTm1NOm87tngfnII-qpKX2407vNaDsdNhmeRV_7BQ5zotIabMo8zCti92grGysX8yqTUUJMVKESjyouW7XCTJMa1k8lCECEpT5qqo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/videos/287046522270936/?__xts__%5b0%5d=68.ARAIF12MVF5W-nNAGMDb4POwcOA9qGUxa-Cl4K8vFcDIW1TcS8kH70u6huLYi5g8fiwTU_2NY0-x3GfKPpCHUCZEA9iTo5vGiUly21BXRsX1wvuslCy4ungiXOSKSFlNyu8zOS6bZVqJEQ46Fodk7Z7oBoesydHKSTNhW2UHMzEo1Hq9VgoYaPOX9BNMTy7-C_dJliY7Wp5StChJMnM63vXAVP9CBqeBBbSOZ3e8EP1TGW7-DQT-n2FDP0Xd1uQTm1NOm87tngfnII-qpKX2407vNaDsdNhmeRV_7BQ5zotIabMo8zCti92grGysX8yqTUUJMVKESjyouW7XCTJMa1k8lCECEpT5qqo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/videos/287046522270936/?__xts__%5b0%5d=68.ARAIF12MVF5W-nNAGMDb4POwcOA9qGUxa-Cl4K8vFcDIW1TcS8kH70u6huLYi5g8fiwTU_2NY0-x3GfKPpCHUCZEA9iTo5vGiUly21BXRsX1wvuslCy4ungiXOSKSFlNyu8zOS6bZVqJEQ46Fodk7Z7oBoesydHKSTNhW2UHMzEo1Hq9VgoYaPOX9BNMTy7-C_dJliY7Wp5StChJMnM63vXAVP9CBqeBBbSOZ3e8EP1TGW7-DQT-n2FDP0Xd1uQTm1NOm87tngfnII-qpKX2407vNaDsdNhmeRV_7BQ5zotIabMo8zCti92grGysX8yqTUUJMVKESjyouW7XCTJMa1k8lCECEpT5qqo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/videos/287046522270936/?__xts__%5b0%5d=68.ARAIF12MVF5W-nNAGMDb4POwcOA9qGUxa-Cl4K8vFcDIW1TcS8kH70u6huLYi5g8fiwTU_2NY0-x3GfKPpCHUCZEA9iTo5vGiUly21BXRsX1wvuslCy4ungiXOSKSFlNyu8zOS6bZVqJEQ46Fodk7Z7oBoesydHKSTNhW2UHMzEo1Hq9VgoYaPOX9BNMTy7-C_dJliY7Wp5StChJMnM63vXAVP9CBqeBBbSOZ3e8EP1TGW7-DQT-n2FDP0Xd1uQTm1NOm87tngfnII-qpKX2407vNaDsdNhmeRV_7BQ5zotIabMo8zCti92grGysX8yqTUUJMVKESjyouW7XCTJMa1k8lCECEpT5qqo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/vestidn/videos/287046522270936/?__xts__%5b0%5d=68.ARAIF12MVF5W-nNAGMDb4POwcOA9qGUxa-Cl4K8vFcDIW1TcS8kH70u6huLYi5g8fiwTU_2NY0-x3GfKPpCHUCZEA9iTo5vGiUly21BXRsX1wvuslCy4ungiXOSKSFlNyu8zOS6bZVqJEQ46Fodk7Z7oBoesydHKSTNhW2UHMzEo1Hq9VgoYaPOX9BNMTy7-C_dJliY7Wp5StChJMnM63vXAVP9CBqeBBbSOZ3e8EP1TGW7-DQT-n2FDP0Xd1uQTm1NOm87tngfnII-qpKX2407vNaDsdNhmeRV_7BQ5zotIabMo8zCti92grGysX8yqTUUJMVKESjyouW7XCTJMa1k8lCECEpT5qqo&__tn__=-R
https://www.6262.com.ua/ads/69973
https://slavdelo.dn.ua/2020/02/04/konkurs-z-vidboru-advokativ-dlya-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-ogoloshenij/
https://slavdelo.dn.ua/2020/02/04/konkurs-z-vidboru-advokativ-dlya-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-ogoloshenij/
https://www.facebook.com/toretskMCZ/photos/a.481077472066078/1573290359511445/?type=3&theater
https://www.facebook.com/toretskMCZ/photos/a.481077472066078/1573290359511445/?type=3&theater
https://www.facebook.com/socgurt64/videos/131763914813435/?__xts__%5b0%5d=68.ARCk8pzg3bwn_TbnHd3-kRNTrld31qpwZ1H4uaqg5kgqwnYHoi9NPCilw4ug3oDV1HNJUryiDEsB71R9mZKh-qNP3tMxc7QaxySis6_-tSFtNQlFiBYr254ODg8SxMGZr3Z53H27Mk5_ufUH71eQpuXhLIEMq5cTVx2SK_LtebmrVr9DTinoYyK2oXW6yIAK6WL7xxhidw8Oru74WwrXx1oZ1U3-9jVVTAOemX0c8k6etbSY6w1foTnOLKpuypBhcjYLbEzuWsoOH7YTJJECSsJ10ADYyh8W5tKGzBywVCasacf0_vxkXD7DOQf8HkBPI-nH_jpf1DXME5l-XPvModC7c-JSaOvbIr6zjax0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/videos/131763914813435/?__xts__%5b0%5d=68.ARCk8pzg3bwn_TbnHd3-kRNTrld31qpwZ1H4uaqg5kgqwnYHoi9NPCilw4ug3oDV1HNJUryiDEsB71R9mZKh-qNP3tMxc7QaxySis6_-tSFtNQlFiBYr254ODg8SxMGZr3Z53H27Mk5_ufUH71eQpuXhLIEMq5cTVx2SK_LtebmrVr9DTinoYyK2oXW6yIAK6WL7xxhidw8Oru74WwrXx1oZ1U3-9jVVTAOemX0c8k6etbSY6w1foTnOLKpuypBhcjYLbEzuWsoOH7YTJJECSsJ10ADYyh8W5tKGzBywVCasacf0_vxkXD7DOQf8HkBPI-nH_jpf1DXME5l-XPvModC7c-JSaOvbIr6zjax0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/videos/131763914813435/?__xts__%5b0%5d=68.ARCk8pzg3bwn_TbnHd3-kRNTrld31qpwZ1H4uaqg5kgqwnYHoi9NPCilw4ug3oDV1HNJUryiDEsB71R9mZKh-qNP3tMxc7QaxySis6_-tSFtNQlFiBYr254ODg8SxMGZr3Z53H27Mk5_ufUH71eQpuXhLIEMq5cTVx2SK_LtebmrVr9DTinoYyK2oXW6yIAK6WL7xxhidw8Oru74WwrXx1oZ1U3-9jVVTAOemX0c8k6etbSY6w1foTnOLKpuypBhcjYLbEzuWsoOH7YTJJECSsJ10ADYyh8W5tKGzBywVCasacf0_vxkXD7DOQf8HkBPI-nH_jpf1DXME5l-XPvModC7c-JSaOvbIr6zjax0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/videos/131763914813435/?__xts__%5b0%5d=68.ARCk8pzg3bwn_TbnHd3-kRNTrld31qpwZ1H4uaqg5kgqwnYHoi9NPCilw4ug3oDV1HNJUryiDEsB71R9mZKh-qNP3tMxc7QaxySis6_-tSFtNQlFiBYr254ODg8SxMGZr3Z53H27Mk5_ufUH71eQpuXhLIEMq5cTVx2SK_LtebmrVr9DTinoYyK2oXW6yIAK6WL7xxhidw8Oru74WwrXx1oZ1U3-9jVVTAOemX0c8k6etbSY6w1foTnOLKpuypBhcjYLbEzuWsoOH7YTJJECSsJ10ADYyh8W5tKGzBywVCasacf0_vxkXD7DOQf8HkBPI-nH_jpf1DXME5l-XPvModC7c-JSaOvbIr6zjax0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/videos/131763914813435/?__xts__%5b0%5d=68.ARCk8pzg3bwn_TbnHd3-kRNTrld31qpwZ1H4uaqg5kgqwnYHoi9NPCilw4ug3oDV1HNJUryiDEsB71R9mZKh-qNP3tMxc7QaxySis6_-tSFtNQlFiBYr254ODg8SxMGZr3Z53H27Mk5_ufUH71eQpuXhLIEMq5cTVx2SK_LtebmrVr9DTinoYyK2oXW6yIAK6WL7xxhidw8Oru74WwrXx1oZ1U3-9jVVTAOemX0c8k6etbSY6w1foTnOLKpuypBhcjYLbEzuWsoOH7YTJJECSsJ10ADYyh8W5tKGzBywVCasacf0_vxkXD7DOQf8HkBPI-nH_jpf1DXME5l-XPvModC7c-JSaOvbIr6zjax0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/videos/131763914813435/?__xts__%5b0%5d=68.ARCk8pzg3bwn_TbnHd3-kRNTrld31qpwZ1H4uaqg5kgqwnYHoi9NPCilw4ug3oDV1HNJUryiDEsB71R9mZKh-qNP3tMxc7QaxySis6_-tSFtNQlFiBYr254ODg8SxMGZr3Z53H27Mk5_ufUH71eQpuXhLIEMq5cTVx2SK_LtebmrVr9DTinoYyK2oXW6yIAK6WL7xxhidw8Oru74WwrXx1oZ1U3-9jVVTAOemX0c8k6etbSY6w1foTnOLKpuypBhcjYLbEzuWsoOH7YTJJECSsJ10ADYyh8W5tKGzBywVCasacf0_vxkXD7DOQf8HkBPI-nH_jpf1DXME5l-XPvModC7c-JSaOvbIr6zjax0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/videos/131763914813435/?__xts__%5b0%5d=68.ARCk8pzg3bwn_TbnHd3-kRNTrld31qpwZ1H4uaqg5kgqwnYHoi9NPCilw4ug3oDV1HNJUryiDEsB71R9mZKh-qNP3tMxc7QaxySis6_-tSFtNQlFiBYr254ODg8SxMGZr3Z53H27Mk5_ufUH71eQpuXhLIEMq5cTVx2SK_LtebmrVr9DTinoYyK2oXW6yIAK6WL7xxhidw8Oru74WwrXx1oZ1U3-9jVVTAOemX0c8k6etbSY6w1foTnOLKpuypBhcjYLbEzuWsoOH7YTJJECSsJ10ADYyh8W5tKGzBywVCasacf0_vxkXD7DOQf8HkBPI-nH_jpf1DXME5l-XPvModC7c-JSaOvbIr6zjax0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/videos/131763914813435/?__xts__%5b0%5d=68.ARCk8pzg3bwn_TbnHd3-kRNTrld31qpwZ1H4uaqg5kgqwnYHoi9NPCilw4ug3oDV1HNJUryiDEsB71R9mZKh-qNP3tMxc7QaxySis6_-tSFtNQlFiBYr254ODg8SxMGZr3Z53H27Mk5_ufUH71eQpuXhLIEMq5cTVx2SK_LtebmrVr9DTinoYyK2oXW6yIAK6WL7xxhidw8Oru74WwrXx1oZ1U3-9jVVTAOemX0c8k6etbSY6w1foTnOLKpuypBhcjYLbEzuWsoOH7YTJJECSsJ10ADYyh8W5tKGzBywVCasacf0_vxkXD7DOQf8HkBPI-nH_jpf1DXME5l-XPvModC7c-JSaOvbIr6zjax0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/socgurt64/videos/131763914813435/?__xts__%5b0%5d=68.ARCk8pzg3bwn_TbnHd3-kRNTrld31qpwZ1H4uaqg5kgqwnYHoi9NPCilw4ug3oDV1HNJUryiDEsB71R9mZKh-qNP3tMxc7QaxySis6_-tSFtNQlFiBYr254ODg8SxMGZr3Z53H27Mk5_ufUH71eQpuXhLIEMq5cTVx2SK_LtebmrVr9DTinoYyK2oXW6yIAK6WL7xxhidw8Oru74WwrXx1oZ1U3-9jVVTAOemX0c8k6etbSY6w1foTnOLKpuypBhcjYLbEzuWsoOH7YTJJECSsJ10ADYyh8W5tKGzBywVCasacf0_vxkXD7DOQf8HkBPI-nH_jpf1DXME5l-XPvModC7c-JSaOvbIr6zjax0&__tn__=-R
https://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/2835-shcho-take-bezoplatna-pravova-dopomoga-i-yak-bakhmutyanam-jiji-otrimati
https://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/2835-shcho-take-bezoplatna-pravova-dopomoga-i-yak-bakhmutyanam-jiji-otrimati
https://freeradio.com.ua/aresht-za-slova-na-donechchini-vidpravili-pid-vartu-cholovika-jakij-obrazhav-sestru/
https://freeradio.com.ua/aresht-za-slova-na-donechchini-vidpravili-pid-vartu-cholovika-jakij-obrazhav-sestru/
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29) Оголошено XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Посилання: 

https://www.facebook.com/Dobropilska.rada/posts/1471795256303951 

30) Оголошено XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Посилання: https://mrd.gov.ua/novyny/6608-ogolosheno-xii-konkurs-z-vidboru-

advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-

dopomogi?highlight=WyJcdTA0MzBcdTA0MzRcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0M2FcdTA0MzBcdT

A0NDIiXQ== 

31) Конкурс адвокатів 

Посилання: 

http://krliman.gov.ua/uk/articles/item/2898?fbclid=IwAR2lz2djksepFWXtkP6TZkfHJSUxqTL

LUpHxZ7-AIqWIcW_pYrpfS2nTBnY 

32) Юридичні консультації безкоштовно та онлайн: у Фейсбуці, Інстаграмі та в 

Telegram-каналі 

Посилання: http://xn--80aug4b.xn--j1amh/yurydychni-konsultacziyi-bezkoshtovno-

ta-onlajn-u-fejsbuczi-instagrami-ta-v-telegram-

kanali/?fbclid=IwAR2dVTE187RmHMLIxiKYcmu-

UkD7A2ptMKkdE7vZswnbWpxl22uNLdhmubE 

33) ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА КРАМАТОРСЬКА! 

Посилання: http://www.krm.gov.ua/news/view/29154 

34) Бізнес від А до Я  

Посилання: 

https://www.facebook.com/bahmutmcz/posts/3721903401184177?__xts__[0]=68.ARDMD

KLqclF1aZELy66yoaJNDvhZ_Z45UveKPRfbCszpQwovfM91unQSXMzs_XlGDiLKnubv_qb8-

VsOHlNZOy6ZF7biuYfd8lgdXLPKvtjL25pc95JLo500SxiQ4SbzFzkammbLtRs1_X4pf7Wt9Wyn

EWtosqJBRI7ofwS1z050s4ywkb6vWyDASVqAODYgd23m3lN6cP6KIHbYHuLrcOmKXXxSQ2t

1uhcO6fPBHo3w5vn0bZsfcoYIWfbFFymdGYchuhX2e0dpeMdmQe3mVA-UMCoGtJQ-

AuiWWjF2fiskcbt7soRqJcRX8g97ZiZKOYoalVTP253xP4Mdn_rgB0Jmvw&__tn__=-R 

35) Безоплатна правова допомога у місті Лиман 

Посилання: https://drive.google.com/open?id=1TPuk_-

PhB3WSZqZVgSdlI_eUqH6qdDlB 

36) Безоплатна психологічна та юридична підтримка 

Посилання: https://freeradio.com.ua/onlajn-zhittja-v-bahmuti-vsi-poslugi-jaki-vam-

potribni-vzhe-v-smartfoni-kontakti/#rec171954674 

37) СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПРИЗУПИНЯЄ ПРИЙОМ 

ГРОМАДЯН І НАДАЄ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ДИСТАНЦІЙНО 

https://www.facebook.com/Dobropilska.rada/posts/1471795256303951
https://mrd.gov.ua/novyny/6608-ogolosheno-xii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi?highlight=WyJcdTA0MzBcdTA0MzRcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0M2FcdTA0MzBcdTA0NDIiXQ
https://mrd.gov.ua/novyny/6608-ogolosheno-xii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi?highlight=WyJcdTA0MzBcdTA0MzRcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0M2FcdTA0MzBcdTA0NDIiXQ
https://mrd.gov.ua/novyny/6608-ogolosheno-xii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi?highlight=WyJcdTA0MzBcdTA0MzRcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0M2FcdTA0MzBcdTA0NDIiXQ
https://mrd.gov.ua/novyny/6608-ogolosheno-xii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoji-vtorinnoji-pravovoji-dopomogi?highlight=WyJcdTA0MzBcdTA0MzRcdTA0MzJcdTA0M2VcdTA0M2FcdTA0MzBcdTA0NDIiXQ
http://krliman.gov.ua/uk/articles/item/2898?fbclid=IwAR2lz2djksepFWXtkP6TZkfHJSUxqTLLUpHxZ7-AIqWIcW_pYrpfS2nTBnY
http://krliman.gov.ua/uk/articles/item/2898?fbclid=IwAR2lz2djksepFWXtkP6TZkfHJSUxqTLLUpHxZ7-AIqWIcW_pYrpfS2nTBnY
http://акмц.укр/yurydychni-konsultacziyi-bezkoshtovno-ta-onlajn-u-fejsbuczi-instagrami-ta-v-telegram-kanali/?fbclid=IwAR2dVTE187RmHMLIxiKYcmu-UkD7A2ptMKkdE7vZswnbWpxl22uNLdhmubE
http://акмц.укр/yurydychni-konsultacziyi-bezkoshtovno-ta-onlajn-u-fejsbuczi-instagrami-ta-v-telegram-kanali/?fbclid=IwAR2dVTE187RmHMLIxiKYcmu-UkD7A2ptMKkdE7vZswnbWpxl22uNLdhmubE
http://акмц.укр/yurydychni-konsultacziyi-bezkoshtovno-ta-onlajn-u-fejsbuczi-instagrami-ta-v-telegram-kanali/?fbclid=IwAR2dVTE187RmHMLIxiKYcmu-UkD7A2ptMKkdE7vZswnbWpxl22uNLdhmubE
http://акмц.укр/yurydychni-konsultacziyi-bezkoshtovno-ta-onlajn-u-fejsbuczi-instagrami-ta-v-telegram-kanali/?fbclid=IwAR2dVTE187RmHMLIxiKYcmu-UkD7A2ptMKkdE7vZswnbWpxl22uNLdhmubE
http://www.krm.gov.ua/news/view/29154
https://www.facebook.com/bahmutmcz/posts/3721903401184177?__xts__%5b0%5d=68.ARDMDKLqclF1aZELy66yoaJNDvhZ_Z45UveKPRfbCszpQwovfM91unQSXMzs_XlGDiLKnubv_qb8-VsOHlNZOy6ZF7biuYfd8lgdXLPKvtjL25pc95JLo500SxiQ4SbzFzkammbLtRs1_X4pf7Wt9WynEWtosqJBRI7ofwS1z050s4ywkb6vWyDASVqAODYgd23m3lN6cP6KIHbYHuLrcOmKXXxSQ2t1uhcO6fPBHo3w5vn0bZsfcoYIWfbFFymdGYchuhX2e0dpeMdmQe3mVA-UMCoGtJQ-AuiWWjF2fiskcbt7soRqJcRX8g97ZiZKOYoalVTP253xP4Mdn_rgB0Jmvw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/bahmutmcz/posts/3721903401184177?__xts__%5b0%5d=68.ARDMDKLqclF1aZELy66yoaJNDvhZ_Z45UveKPRfbCszpQwovfM91unQSXMzs_XlGDiLKnubv_qb8-VsOHlNZOy6ZF7biuYfd8lgdXLPKvtjL25pc95JLo500SxiQ4SbzFzkammbLtRs1_X4pf7Wt9WynEWtosqJBRI7ofwS1z050s4ywkb6vWyDASVqAODYgd23m3lN6cP6KIHbYHuLrcOmKXXxSQ2t1uhcO6fPBHo3w5vn0bZsfcoYIWfbFFymdGYchuhX2e0dpeMdmQe3mVA-UMCoGtJQ-AuiWWjF2fiskcbt7soRqJcRX8g97ZiZKOYoalVTP253xP4Mdn_rgB0Jmvw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/bahmutmcz/posts/3721903401184177?__xts__%5b0%5d=68.ARDMDKLqclF1aZELy66yoaJNDvhZ_Z45UveKPRfbCszpQwovfM91unQSXMzs_XlGDiLKnubv_qb8-VsOHlNZOy6ZF7biuYfd8lgdXLPKvtjL25pc95JLo500SxiQ4SbzFzkammbLtRs1_X4pf7Wt9WynEWtosqJBRI7ofwS1z050s4ywkb6vWyDASVqAODYgd23m3lN6cP6KIHbYHuLrcOmKXXxSQ2t1uhcO6fPBHo3w5vn0bZsfcoYIWfbFFymdGYchuhX2e0dpeMdmQe3mVA-UMCoGtJQ-AuiWWjF2fiskcbt7soRqJcRX8g97ZiZKOYoalVTP253xP4Mdn_rgB0Jmvw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/bahmutmcz/posts/3721903401184177?__xts__%5b0%5d=68.ARDMDKLqclF1aZELy66yoaJNDvhZ_Z45UveKPRfbCszpQwovfM91unQSXMzs_XlGDiLKnubv_qb8-VsOHlNZOy6ZF7biuYfd8lgdXLPKvtjL25pc95JLo500SxiQ4SbzFzkammbLtRs1_X4pf7Wt9WynEWtosqJBRI7ofwS1z050s4ywkb6vWyDASVqAODYgd23m3lN6cP6KIHbYHuLrcOmKXXxSQ2t1uhcO6fPBHo3w5vn0bZsfcoYIWfbFFymdGYchuhX2e0dpeMdmQe3mVA-UMCoGtJQ-AuiWWjF2fiskcbt7soRqJcRX8g97ZiZKOYoalVTP253xP4Mdn_rgB0Jmvw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/bahmutmcz/posts/3721903401184177?__xts__%5b0%5d=68.ARDMDKLqclF1aZELy66yoaJNDvhZ_Z45UveKPRfbCszpQwovfM91unQSXMzs_XlGDiLKnubv_qb8-VsOHlNZOy6ZF7biuYfd8lgdXLPKvtjL25pc95JLo500SxiQ4SbzFzkammbLtRs1_X4pf7Wt9WynEWtosqJBRI7ofwS1z050s4ywkb6vWyDASVqAODYgd23m3lN6cP6KIHbYHuLrcOmKXXxSQ2t1uhcO6fPBHo3w5vn0bZsfcoYIWfbFFymdGYchuhX2e0dpeMdmQe3mVA-UMCoGtJQ-AuiWWjF2fiskcbt7soRqJcRX8g97ZiZKOYoalVTP253xP4Mdn_rgB0Jmvw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/bahmutmcz/posts/3721903401184177?__xts__%5b0%5d=68.ARDMDKLqclF1aZELy66yoaJNDvhZ_Z45UveKPRfbCszpQwovfM91unQSXMzs_XlGDiLKnubv_qb8-VsOHlNZOy6ZF7biuYfd8lgdXLPKvtjL25pc95JLo500SxiQ4SbzFzkammbLtRs1_X4pf7Wt9WynEWtosqJBRI7ofwS1z050s4ywkb6vWyDASVqAODYgd23m3lN6cP6KIHbYHuLrcOmKXXxSQ2t1uhcO6fPBHo3w5vn0bZsfcoYIWfbFFymdGYchuhX2e0dpeMdmQe3mVA-UMCoGtJQ-AuiWWjF2fiskcbt7soRqJcRX8g97ZiZKOYoalVTP253xP4Mdn_rgB0Jmvw&__tn__=-R
https://drive.google.com/open?id=1TPuk_-PhB3WSZqZVgSdlI_eUqH6qdDlB
https://drive.google.com/open?id=1TPuk_-PhB3WSZqZVgSdlI_eUqH6qdDlB
https://freeradio.com.ua/onlajn-zhittja-v-bahmuti-vsi-poslugi-jaki-vam-potribni-vzhe-v-smartfoni-kontakti/#rec171954674
https://freeradio.com.ua/onlajn-zhittja-v-bahmuti-vsi-poslugi-jaki-vam-potribni-vzhe-v-smartfoni-kontakti/#rec171954674
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Посилання: 

https://www.facebook.com/vestidn/photos/a.690088614758082/934501553650119/?type

=3&theater 

38) СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПРИЗУПИНЯЄ ПРИЙОМ 

ГРОМАДЯН І НАДАЄ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ДИСТАНЦІЙНО 

Посилання: https://dn.gov.ua/ua/news/sistema-bpd-prizupinyaye-prijom-

gromadyan-i-nadaye-pravovu-dopomogu-distancijno?v=5e7868f85ff0d 

39) Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно 

Посилання: https://www.dtv.dn.ua/2020/03/23/systema-bpd-pryzupyniaie-pryjom-

hromadian-i-nadaie-pravovu-dopomohu-dystantsijno/ 

40) Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно 

Посилання: 

http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=25552&fbclid=IwAR2Gj1-

EYO_GeyayvEeOqZWQvSRP7mxHwN4VJ6zKq7W5qaSdWIxb6z2XUUI 

41) СИСТЕМА БПД ПРИЗУПИНЯЄ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН І НАДАЄ ПРАВОВУ 

ДОПОМОГУ ДИСТАНЦІЙНО 

Посилання: https://oleksandrivka-gromada.gov.ua/news/1584949077/ 

42) СИСТЕМА БПД ПРИЗУПИНЯЄ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН І НАДАЄ ПРАВОВУ 

ДОПОМОГУ ДИСТАНЦІЙНО 

Посилання: http://krliman.gov.ua/uk/articles/item/3118/sistema-bpd-prizupinyae-

prijom-gromadyan-i-nadae-pravovu-dopomogu-distancijno 

43) Щодо зміни роботи Краматорського місцевого центру з надання БВПД 

Посилання: 

https://www.facebook.com/ua.nrc.no/photos/a.469142470118561/1067253953640740/?ty

pe=3&av=388235121383600&eav=AfbjsDnqHv1mXzxtF9TECT3ipGE3YxNrUAMSZaiiM6qAj

uP8vjRD5kAcPOQsJs0goqE&theater 

44) відділ «Слов’янське бюро правової допомоги» 

Посилання: 

https://www.6262.com.ua/ads/70293?fbclid=IwAR1QFqng8Pd60ibS6tXBeXvDk5raIXdeqYu

RvruJzZmLaRnStpW_tuptDUM 

45) Дистанційна безоплатна правова допомога 

Посилання: https://www.06274.com.ua/ads/83291 

46) Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно 

Посилання: https://druisp.gov.ua/ob-ya-vi 

47) Безоплатну правову допомогу в Костянтинівці надаватимуть дистанційно 

Посилання: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.06272.com.ua%2Fnews%2F2705

364%2Fbezoplatnu-pravovu-dopomogu-v-kostantinivci-nadavatimut-

https://www.facebook.com/vestidn/photos/a.690088614758082/934501553650119/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vestidn/photos/a.690088614758082/934501553650119/?type=3&theater
https://dn.gov.ua/ua/news/sistema-bpd-prizupinyaye-prijom-gromadyan-i-nadaye-pravovu-dopomogu-distancijno?v=5e7868f85ff0d
https://dn.gov.ua/ua/news/sistema-bpd-prizupinyaye-prijom-gromadyan-i-nadaye-pravovu-dopomogu-distancijno?v=5e7868f85ff0d
https://www.dtv.dn.ua/2020/03/23/systema-bpd-pryzupyniaie-pryjom-hromadian-i-nadaie-pravovu-dopomohu-dystantsijno/
https://www.dtv.dn.ua/2020/03/23/systema-bpd-pryzupyniaie-pryjom-hromadian-i-nadaie-pravovu-dopomohu-dystantsijno/
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=25552&fbclid=IwAR2Gj1-EYO_GeyayvEeOqZWQvSRP7mxHwN4VJ6zKq7W5qaSdWIxb6z2XUUI
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=25552&fbclid=IwAR2Gj1-EYO_GeyayvEeOqZWQvSRP7mxHwN4VJ6zKq7W5qaSdWIxb6z2XUUI
https://oleksandrivka-gromada.gov.ua/news/1584949077/
http://krliman.gov.ua/uk/articles/item/3118/sistema-bpd-prizupinyae-prijom-gromadyan-i-nadae-pravovu-dopomogu-distancijno
http://krliman.gov.ua/uk/articles/item/3118/sistema-bpd-prizupinyae-prijom-gromadyan-i-nadae-pravovu-dopomogu-distancijno
https://www.facebook.com/ua.nrc.no/photos/a.469142470118561/1067253953640740/?type=3&av=388235121383600&eav=AfbjsDnqHv1mXzxtF9TECT3ipGE3YxNrUAMSZaiiM6qAjuP8vjRD5kAcPOQsJs0goqE&theater
https://www.facebook.com/ua.nrc.no/photos/a.469142470118561/1067253953640740/?type=3&av=388235121383600&eav=AfbjsDnqHv1mXzxtF9TECT3ipGE3YxNrUAMSZaiiM6qAjuP8vjRD5kAcPOQsJs0goqE&theater
https://www.facebook.com/ua.nrc.no/photos/a.469142470118561/1067253953640740/?type=3&av=388235121383600&eav=AfbjsDnqHv1mXzxtF9TECT3ipGE3YxNrUAMSZaiiM6qAjuP8vjRD5kAcPOQsJs0goqE&theater
https://www.6262.com.ua/ads/70293?fbclid=IwAR1QFqng8Pd60ibS6tXBeXvDk5raIXdeqYuRvruJzZmLaRnStpW_tuptDUM
https://www.6262.com.ua/ads/70293?fbclid=IwAR1QFqng8Pd60ibS6tXBeXvDk5raIXdeqYuRvruJzZmLaRnStpW_tuptDUM
https://www.06274.com.ua/ads/83291
https://druisp.gov.ua/ob-ya-vi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.06272.com.ua%2Fnews%2F2705364%2Fbezoplatnu-pravovu-dopomogu-v-kostantinivci-nadavatimut-distancijno%3Ffbclid%3DIwAR3ZlPkqO_jQic1d9nSHmA05UN8bRCi4zThbSyCtr4YlD34XcR4yO3ptkCI&h=AT30jc8HHBtkZ9nodYtUylsIsRPL8Awt-qwquJ7gxyz5rfVIyaZkbUX_nvI8ejQDNpFiLP8HR-ICZK5DNdJL2twEC7_WB2Xc2twfPn-tOT2cab8QLX79B-YOoJP45O0NtuUlUg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.06272.com.ua%2Fnews%2F2705364%2Fbezoplatnu-pravovu-dopomogu-v-kostantinivci-nadavatimut-distancijno%3Ffbclid%3DIwAR3ZlPkqO_jQic1d9nSHmA05UN8bRCi4zThbSyCtr4YlD34XcR4yO3ptkCI&h=AT30jc8HHBtkZ9nodYtUylsIsRPL8Awt-qwquJ7gxyz5rfVIyaZkbUX_nvI8ejQDNpFiLP8HR-ICZK5DNdJL2twEC7_WB2Xc2twfPn-tOT2cab8QLX79B-YOoJP45O0NtuUlUg
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distancijno%3Ffbclid%3DIwAR3ZlPkqO_jQic1d9nSHmA05UN8bRCi4zThbSyCtr4YlD34XcR4

yO3ptkCI&h=AT30jc8HHBtkZ9nodYtUylsIsRPL8Awt-

qwquJ7gxyz5rfVIyaZkbUX_nvI8ejQDNpFiLP8HR-ICZK5DNdJL2twEC7_WB2Xc2twfPn-

tOT2cab8QLX79B-YOoJP45O0NtuUlUg 

48) Випуск про дистанційну роботу систеси БПД 

Посилання: 

https://drive.google.com/file/d/1PGCOuhTkOj79b4pnpjqu9Q7SMvvCfD7A/view?fbclid=IwA

R3195EKZpEi0zzENd0kO-TSAbw7sK8V9sC-zOda4-MNNPOLTLDzyvmU3Sc 

49) Як мешканцям Добропiлля отримати безоплатну правову допомогу 

Посилання: 

http://www.dobrepole.com.ua/news/jak_meshkancjam_dobropillja_otrimati_bezoplatnu_p

ravovu_dopomogu/2020-03-25-31773?fbclid=IwAR3UBzotpSb0o3kQkgX5JBZXzKD0-

HnK1Eo5OgOvTpA2llmTvGFbbw0Ykbs 

50) Як мешканцям Добропiлля отримати безоплатну правову допомогу 

Посилання: https://www.facebook.com/dobrepoleonlayn/posts/586105041979025 

51) Система безоплатної правової допомоги призупиняє прийом громадян і 

надає допомогу дистанційно 

Посилання: https://mrd.gov.ua/novyny/6821-sistema-bezoplatnoji-pravovoji-

dopomogi-prizupinyae-prijom-gromadyan-i-nadae-dopomogu-distantsijno 

52) СИСТЕМА БПД ПРИЗУПИНЯЄ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН І НАДАЄ ПРАВОВУ 

ДОПОМОГУ ДИСТАНЦІЙНО 

Посилання: 

https://www.facebook.com/AleksandrovkaOnline/posts/2856285231128520?notif_id=1585

138538401559&notif_t=story_reshare 

53) Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно 

Посилання: http://www.krda.dn.gov.ua/sistema-bpd-prizupinyaye-prijom-

gromadyan-i-nadaye-pravovu-dopomogu-distancijno/ 

 

Захід 1.1.4. 

Інформаційно-роз’яснювальні  виступи та участь у постійно діючих  

програмах, правових програмах,  рубриках на ТБ, радіо 

 1) Як подати на аліменти:  алгоритм дій та лайфхаки від юристки 

Посилання: http://акмц.укр/yak-podati-na-alimenti-algoritm-diy-ta-layfhaki-vid-yuristki/ 

 2) Коронавірусна хвороба охопила світ і почала ширитися Україною 

Посилання: https://acmc.com.ua/koronavirusna-hvoroba-ohopyla-svit-i-pochala-

shyrytysya-ukrayinoyu/ 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.06272.com.ua%2Fnews%2F2705364%2Fbezoplatnu-pravovu-dopomogu-v-kostantinivci-nadavatimut-distancijno%3Ffbclid%3DIwAR3ZlPkqO_jQic1d9nSHmA05UN8bRCi4zThbSyCtr4YlD34XcR4yO3ptkCI&h=AT30jc8HHBtkZ9nodYtUylsIsRPL8Awt-qwquJ7gxyz5rfVIyaZkbUX_nvI8ejQDNpFiLP8HR-ICZK5DNdJL2twEC7_WB2Xc2twfPn-tOT2cab8QLX79B-YOoJP45O0NtuUlUg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.06272.com.ua%2Fnews%2F2705364%2Fbezoplatnu-pravovu-dopomogu-v-kostantinivci-nadavatimut-distancijno%3Ffbclid%3DIwAR3ZlPkqO_jQic1d9nSHmA05UN8bRCi4zThbSyCtr4YlD34XcR4yO3ptkCI&h=AT30jc8HHBtkZ9nodYtUylsIsRPL8Awt-qwquJ7gxyz5rfVIyaZkbUX_nvI8ejQDNpFiLP8HR-ICZK5DNdJL2twEC7_WB2Xc2twfPn-tOT2cab8QLX79B-YOoJP45O0NtuUlUg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.06272.com.ua%2Fnews%2F2705364%2Fbezoplatnu-pravovu-dopomogu-v-kostantinivci-nadavatimut-distancijno%3Ffbclid%3DIwAR3ZlPkqO_jQic1d9nSHmA05UN8bRCi4zThbSyCtr4YlD34XcR4yO3ptkCI&h=AT30jc8HHBtkZ9nodYtUylsIsRPL8Awt-qwquJ7gxyz5rfVIyaZkbUX_nvI8ejQDNpFiLP8HR-ICZK5DNdJL2twEC7_WB2Xc2twfPn-tOT2cab8QLX79B-YOoJP45O0NtuUlUg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.06272.com.ua%2Fnews%2F2705364%2Fbezoplatnu-pravovu-dopomogu-v-kostantinivci-nadavatimut-distancijno%3Ffbclid%3DIwAR3ZlPkqO_jQic1d9nSHmA05UN8bRCi4zThbSyCtr4YlD34XcR4yO3ptkCI&h=AT30jc8HHBtkZ9nodYtUylsIsRPL8Awt-qwquJ7gxyz5rfVIyaZkbUX_nvI8ejQDNpFiLP8HR-ICZK5DNdJL2twEC7_WB2Xc2twfPn-tOT2cab8QLX79B-YOoJP45O0NtuUlUg
https://drive.google.com/file/d/1PGCOuhTkOj79b4pnpjqu9Q7SMvvCfD7A/view?fbclid=IwAR3195EKZpEi0zzENd0kO-TSAbw7sK8V9sC-zOda4-MNNPOLTLDzyvmU3Sc
https://drive.google.com/file/d/1PGCOuhTkOj79b4pnpjqu9Q7SMvvCfD7A/view?fbclid=IwAR3195EKZpEi0zzENd0kO-TSAbw7sK8V9sC-zOda4-MNNPOLTLDzyvmU3Sc
http://www.dobrepole.com.ua/news/jak_meshkancjam_dobropillja_otrimati_bezoplatnu_pravovu_dopomogu/2020-03-25-31773?fbclid=IwAR3UBzotpSb0o3kQkgX5JBZXzKD0-HnK1Eo5OgOvTpA2llmTvGFbbw0Ykbs
http://www.dobrepole.com.ua/news/jak_meshkancjam_dobropillja_otrimati_bezoplatnu_pravovu_dopomogu/2020-03-25-31773?fbclid=IwAR3UBzotpSb0o3kQkgX5JBZXzKD0-HnK1Eo5OgOvTpA2llmTvGFbbw0Ykbs
http://www.dobrepole.com.ua/news/jak_meshkancjam_dobropillja_otrimati_bezoplatnu_pravovu_dopomogu/2020-03-25-31773?fbclid=IwAR3UBzotpSb0o3kQkgX5JBZXzKD0-HnK1Eo5OgOvTpA2llmTvGFbbw0Ykbs
https://www.facebook.com/dobrepoleonlayn/posts/586105041979025
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Захід 1.1.5. 

Організація та участь у виїзних прийомах громадян в приміщеннях 

міських, сільських, селищних рад) 

 

1) 24 січня 2020 року відбувся сумісний виїзний прийом 

громадян у приміщенні Високопільського старостинського 

округу ( Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Високопілля, 

вул. Молодіжна, буд. 1.) Прийом громадян провели: начальник 

Олександрівського районного відділення поліції Краматорського 

відділу ГУНП у Донецькій області підполковником відділення 

Володимир Сарайли і головний спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової 

допомоги» Тетяна Вечірко. Громадяни отримали  кваліфіковані відповіді на всі 

питання, які цікавили і турбували. 

 

Захід 1.1.6.  Проведення інформаційно-роз’яснювальних та 

комунікативних заходів з правової освіти для осіб, які належать до 

основних соціальних і демографічних груп населення, осіб з інвалідністю, 

пенсіонерів 

 

1) 31.01.2020 року відбувся інформаційний захід для осіб 

з інвалідністю за участі заступника начальника Костянтинівського 

бюро правової допомоги Марини Янинович в Костянтинівському 

міському центрі зайнятості. Можливості осіб з інвалідністю, 

особливості їх працевлаштування з урахуванням фізичного та 

емоційного стану, соціально-професійна адаптація - основні теми, 

які були порушені під час проведення заходу. Марина Янинович 

розповіла учасникам заходу про систему надання БПД, про послуги, які можна 

отримати у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги та у бюро. 

Також фахівчиня роз’яснила деякі питання щодо пенсійних виплат та соціальних 

послуг, відповіла на питання учасників щодо допомоги по судовим рішенням, 

розрахункам трудового стажу та нарахуванням соціальної допомоги. 

 

2) 03.02.2020 року головний спеціаліст відділу 

«Лиманське бюро правової допомоги» Васильєв М.Ф. провів 

правопросвітницький захід в приміщенні Лиманської 

центральної бібліотеці для пенсіонерів на тему 

:«Перерахунок пенсійних виплат». 

 

3) 22 січня 2020 року у актовому залі Олександрівської райдержадміністрації 

(РДА) відбулося свято, присвячене цій «Дню Соборності» у якому, разом з іншими 

представниками різних сфер діяльності, взяла участь головний спеціаліст відділу 
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«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко. 

Користуючись нагодою, фахівець бюро поширила інформацію про 

систему надання БПД в Україні відповідно ЗУ «Про безоплатну правову 

допомогу», нагадала всім присутнім про діюче бюро правової допомоги 

і запросила на особисті консультації. Серед чисельної аудиторії було 

розповсюджено тематичні буклети. 

 

4) 24 січня 2020 року під час виїзного прийому у 

приміщенні Високопільського старостинського округу головний 

спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової допомоги» 

Тетяна Вечірко провела для присутніх правопросвітницьку 

лекцію з тематики: «Як набути права власності на земельні 

ділянки? Покрокові шаги». Фахівець бюро ознайомила слухачів із п.б ч.1 ст.81 

Земельного Кодексу України і роз’яснила про всі етапи безоплатного отримання 

земельної ділянки, а також куди скаржитися, якщо відмовлено у її наданні. 

 

 

5) 24.01.2020 року у приміщенні громадської організації 

«Авдіївське міське товариство осіб з інвалідністю «Переборення», 

для жителів міста Авдіївки, пройшов правопросвітницький захід з 

тематики: «Права людей з інвалідністю», який провела головний 

спеціаліст Авдіївського бюро правової допомоги Юлія Яшина. 

Зокрема, було надано роз’яснення щодо права осіб з інвалідністю на 

працевлаштування, реабілітацію, участі у суспільному житті тощо. Також, фахівець 

бюро акцентувала увагу учасників громадської організації щодо діяльності бюро та 

ознайомила з послугами, які у ньому можна отримати. Наприкінці, серед присутніх 

було поширено інформацію про діяльність бюро та розповсюджено тематичні 

буклети. 

 

6) 31.01.2020 року головний спеціаліст 

Дружківського бюро правової допомоги Владислав Мітасов 

відвідав Територіальний центр м. Дружківка Донецької 

області де провів інформаційно-роз'яснювальний захід щодо 

Порядку отримання соціальних допомог та компенсацій для 

громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. 

Крім того було забезпечено роботу мобільного пункту доступу до БПД. Під час роботи 

МПД надані консультації з питань житлового, спадкового, земельного та цивільного 

права. Наприкінці заходу, серед присутніх було розповсюджено тематичні буклети та 

плакати БПД. 
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7) 13.03.2020 року фахівчиня Костянтинівського бюро 

правової допомоги Валерія Тіщенко провела комунікаційний захід 

з  правової освіти громадян, а саме роз'яснення, щодо Порядку 

звернення до бюро правової допомоги та до поліції з різних 

правових питань. Даний захід був проведений для одиноких 

пенсіонерів які перебувають на обліку в Територіальному центрі 

соціального обслуговування та надання соціальних послуг м. 

Костянтинівськи. Після зустрічі пенсіонери знають, що таке БППД 

і БВПД, та з якими питанням можна звертатися до центрів і бюро. Також серед 

присутніх були розповсюдженні буклети і визитки для швидкого звернення за 

терміновою консультацією, як до правової допомоги так і до поліції. 

 

8) 03.03.2020 року головний спеціаліст відділу 

«Лиманське бюро правової допомоги» Васильєв М.Ф. провів 

правопросвітницький захід в приміщенні Лиманської центральної 

бібліотеці для переселенців на тему «Порядок перетину лінії 

розмежування». 

 

9) 25 лютого 2020 року головний спеціаліст відділу 

«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко 

провела комунікативний захід з правової освіти для осіб, які 

належать до основних демографічних груп населення, а саме 

пенсіонерів, які відвідали Добропільське об'єднане 

управління ПФУ Донецької області. Під час заходу фахівець бюро ознайомила 

слухачів із переліком осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу (БВПД) згідно статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», а також роз’яснила, які послуги і з яких питань можна отримати в бюро. 

Наприкінці, серед присутніх було розповсюджено тематичні буклети системи БПД.  

 

10) 10 березня 2020 року, головний спеціаліст 

відділу «Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна 

Вечірко завітала до Олександрівської селищної ради (ОТГ) де 

провела правопросвітницьку лекцію на тему: «Запобігання 

домашньому насильству та спеціальні заходи з попередження 

домашнього насильства». 

 

 

 

Захід 1.1.7.  Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів: 

   а) в підрозділах служби пробації; 
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   б) в установах виконання покарань; 

   в) у профільних громадських організаціях ветеранів та учасників 

АТО, шпиталях; 

г) у приміщеннях військових частин Збройних Сил України в рамках 

реалізації завдань Меморандуму про наміри щодо співробітництва між 

Міністерством оборони України та Координаційним центром з надання 

правової допомоги; 

ґ) будинках-інтернатах та притулках, службах у справах дітей органів 

місцевого самоврядування; 

д) в притулку для жінок та дітей, які постраждали від домашнього 

насильства; 

е) в лікувальних закладах; 

є) в громадських  організаціях інвалідів, будинках для літніх людей, 

УТОГах, УТОСах. 

 

а) 13.01.2020, 03.02.2020, 02.03.2020 – забезпечено роботу дистанційного 

пункту доступу до системи надання БПД у Краматорському відділі пробації; 

15.01.2020, 21.01.2020, 22.01.2020, 04.02.2020, 19.02.2020, 03.03.2020, 

04.03.2020 – забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи надання 

БПД у Дружківському відділі пробації; 

 

27.01.2020, 02.03.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 

системи надання БПД у Костянтинівському відділі пробації; 

03.02.2020, 02.03.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 

системи надання БПД у Авдіївському відділі пробації; 

03.02.2020, 02.03.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 

системи надання БПД у Добропільському відділі пробації; 

03.02.2020, 02.03.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 

системи надання БПД у Лиманському відділі пробації; 

08.01.2020, 03.02.2020, 03.03.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту 

доступу до системи надання БПД у Олександрівському відділі пробації; 

02.01.2020, 08.01.2020, 03.03.2020, 05.03.2020 - забезпечено роботу 

дистанційного пункту доступу до системи надання БПД у Слов’янському відділі 

пробації. 

 

б) 12.02.2020 – забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи 

надання БПД у Бахмутській установі виконання покарань № 6; 

24.02.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи 

надання БПД у Торецькій виправній колонії № 2. 
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в) 10.01.2020, 07.02.2020, 06.03.2020 - забезпечено роботу дистанційного 

пункту доступу до системи надання БПД у ГО «Учасники бойових дій». 

 

г) 17.02.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи 

надання БПД у Військовій частині А 4165 

 

є) 10.01.2020, 31.01.2020, 07.02.2020, 14.02.2020 - забезпечено роботу 

дистанційного пункту доступу до системи надання БПД у ГО «Авдіївське міське 

товариство інвалідів «Переборення». 

 

Захід 1.1.8.  Відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з 

обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також 

осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статті, на базі загальних та спеціальних служб підтримки 

постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам БПД 

 

1) 03.02.2020 року начальник відділу «Слов’янське бюро 

правової допомоги» Солошенко Олена відвідала особу з інвалідністю 

першої групи за його постійним місцем проживання та прийняла 

документи на надання безоплатної вторинної правової допомоги, що 

передбачає представлення його інтересів у суді щодо визнання 

правочину не дійсним.  

2) 11.03.2020 року фахівчиня Костянтинівського бюро правової_допомоги 

Валерія Тіщенко здійснила виїзд до громадянки Д.Е. для надання 

адресної допомоги, яка звернулася у зв’язку з тим що в суді 

стосовно неї знаходиться провадження по цивільній справі. Т.я. 

вона не має можливості особисто захищати свої права, сьогодні 

громадянка під час візиту підписала довіреність на представництво 

її інтересів в суді фахівчинею бюро. Заздалегідь, вже було 

отримано звернення про надання безоплатної вториної правової допомоги, та 

прийнято відповідні накази, стосовно данної громадянки. 

3) 21 лютого 2020 року головний спеціаліст відділу 

«Торецьке бюро правової допомоги» Краматорського МЦ з наданя 

БВПД  Грачова Наталія Сергіївна надала адресну допомогу особі з 

інвалідністю у питанні отримання статусу учасника бойових дій. 
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4) 05.03.2020 року - не всі громадяни мають фізичну 

можливість безпосередньо звернутись до бюро або місцевого 

центру, щоб отримати там безоплатну правову допомогу. Тому 

мультидисциплінарна команда територіального центру 

соціального обслуговування та надання соціальних послуг 

Авдіївської міської ради до якої також входить головний 

спеціаліст Авдіївського бюро правової допомоги Юлія Яшина відвідали мешканку м. 

Авдіївка, яка через свій похилий вік не має можливості самостійно потрапити до 

бюро, та яка потребувала юридичної консультації щодо спадкового права. Зокрема, 

йшлося про черговість спадкування за законом, а також права власника на 

укладання заповіту на нерухоме майно. 

 

Захід 1.1.9.  Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до 

БПД на лінії розмежування КПВВ «Майорськ» 

 

У звітному кварталі здійснено 50 виїздів з метою забезпечення роботи 

мобільного пункту консультування на лінії розмежування КПВВ «Майорськ» та надано 

консультації 285 особам.  

 

Завдання 1.2 

Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

 

Захід 1.2.1.   

Складення та розміщення правових консультацій у встановленому 

порядку для наповнення довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

 

У звітному кварталі складено та розміщено правову консультацію на тему: 

«Конфіскація земельної ділянки». 

 

Захід 1.2.2.   

Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані правових 

консультацій розміщених на довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

Протягом кварталу відредаговано наступні 

статті:   

1. «Набувальна давність» 
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2. «Звільнення з військової служби військовослужбовців у зв'язку з 

припиненням (розірванням) контракту» 

3. "Звільнення у разі нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох 

місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності" 

4. «Конфіскація земельної ділянки» 

5. «Проведення оцінки майна та майнових прав» 

6. «Добросусідство»  

 

Завдання 1.3. БПД он-лайн  

 

Захід 1.3.1. Оновлення     та підтримання    в    актуальному стані бази 

даних стейкхолдерів 

 

База даних стейкхолдерів оновлено. На теперішній час вся інформація у 

зазначеній базі знаходиться в актуальному стані.  

 

Завдання 1.4 Механізм перенаправлення 

 

Захід 1.4.1. 

1.4.1. Укладення  додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в 

частині перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги 

 

У звітному кварталі потреби щодо укладення додаткових угод/меморандумів 

про співпрацю в частині перенаправлення клієнтів для отримання комплексної 

допомоги не виникало.   

 

 [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

Завдання 2.1 Peer review 

Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД 

 

Захід 2.1.1. 

Здійснення інтерв’ювання та анкетування клієнтів РЦ та МЦ щодо якості 

отриманих послуг 

 

За період І кварталу 2020 року було здійснено 5 анкетувань клієнтів 

Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 
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Захід 2.1.2. 

Підготовка та висвітлення інформації щодо кращих практик захисту 

 

Захід 2.1.3. Проведення перевірок дотримання процедури та якості 
надання безоплатної  правової допомоги (первинної і вторинної) 
працівниками місцевих центрів,  підготовка висновків та рекомендацій за 
результатами моніторингу  щодо запобігання  виявлених недоліків 

 
Протягом звітного кварталу було проведено перевірку процедури та якості 

надання правової допомоги відділу «Слов’янське бюро правової допомоги». 
 

Захід 2.1.4. Проведення регулярного моніторингу діяльності відділів 
«Бюро правової допомоги» силами центрального офісу МЦ 

 
Протягом звітного кварталу керівництвом Місцевого центру щомісячно 

проводився регулярний моніторинг діяльності відділів «Бюро правової допомоги» за 
допомогою скайп-нарад та онлайн - конференцій. 

 

Завдання 2.2. 
Strategic Litigation  
 
Захід 2.2.1. 
Виявлення актуальних правових проблем «масового» характеру, 

підготовка та розробка заходів реагування 
 

 [1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 

 

Завдання 3.1 Відновне правосуддя. Забезпечення доступу до медіації 

 

Захід 3.1.1. Надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання 

навичкам медіації 

 

Необхідності надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання навичкам 

медіації не виникало.  

 

Захід 3.1.2. Налагодження співпраці з установами, які надають 

послуги з медіації, з метою перенаправлення клієнтів 

 

Потреби у налагодженні співпраці з установами, які надають послуги з медіації 

з метою перенаправлення клієнтів не виникало. 
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Завдання 3.2 Незалежні провайдери 

 

Захід 3.2.1. Надання методичної допомоги органам місцевого 

самоврядування щодо створення ними спеціалізованих установ з надання 

БПД або прийняття відповідних місцевих програм 

 

1) 24 січня 2020 року відбувся сумісний виїзний прийом 

громадян у приміщенні Високопільського старостинського округу 

( Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Високопілля вул. 

Молодіжна, буд. 1.). Головний спеціаліст відділу «Олександрівське 

бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко  надала методичну допомогу 

Високопільському старостинському округу щодо удосконалення надання 

БПД. 

 

Захід 3.2.2. Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по 

обговоренню результатів роботи та напрацюванню нових підходів до 

надання БПД. Налагодження механізмів співпраці з правовими 

інституціями, БО та ГО, що опікуються проблематикою захисту цільових 

груп 

1) 14.01.2020 року  відбулась робоча зустріч з заступником 

начальника Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції України у Донецькій області з метою визначення 

подальших напрямків співпраці та напрацювання нових підходів 

взаємодії. 

 

2) 16.01.2020 року проведено робочу зустріч з менеджером проекту 

«Сприяння та захист прав людини, які знаходяться під ризиком зазнати травм від 

вибухонебезпечних залишків війни в наслідок конфлікту на сході України» 

Сулейманом Мамутовим з метою обговорення  подальшого виконання зазначеного 

проекту. 

 

3) 20 лютого 2020 року головного спеціаліста відділу 

«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяну Вечірко 

було запрошено на особисту зустріч до Олександрівського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» 

в Донецькій області. Під час зустрічі партнери підвили 

підсумки співробітництва щодо надання безоплатної правової 

допомоги суб'єктам пробації відповідно до ЗУ "Про пробацію за останні три роки, та 

обговорили алгоритм дій і перспективи для подальшого вдосконалення та 

покращення роботи у цьому напрямку. Наприкінці, Тетяна Вечірко отримала подяку 
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від начальника Олександрівського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області майора внутрішньої служби Ігоря Пономаренко 

, приурочену до п’ятиріччя з дня прийняття ЗУ «Про пробацію». 

 

Захід 3.2.3. Організація та проведення робочих зустрічей, «круглих» 

столів з органами місцевого самоврядування, організаціями-партнерами, 

громадськими об’єднаннями з питань взаємодії щодо забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги 

 

1) 14.01.2020 року питання запобігання злочинності, зміцнення законності, 

забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, суворого 

дотримання принципу соціальної справедливості ніколи не втрачають своєї 

актуальності. Саме тому, головний спеціаліст Авдіївського 

бюро правової допомоги Юлія Яшина сумісно з 

співробітниками Авдіївського міського сектору з питань 

пробації провела інформаційно-просвітницький захід 

спрямований на запобігання злочинності.  Під час зустрічі 

присутні обговорили та проаналізували основні напрямки 

взаємодії та спланували спільні дії, спрямовані на підвищення 

рiвня правової проiнформованостi громадян щодо захисту 

своїх прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу 

субєктів пробації, запобігання злочинності шляхом проведения лекцій, зустрічей, 

надання індивідуальних консультацій та iнших заходiв.  Наприкінці зустрічі Яшина 

Юлія нагадала про діючий проект Міністерства юстиції України «Я маю право» та 

надала відповідні буклети для ознайомлення та розповсюдження. 

 

2) 21.01.2020 року на базі філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області у м. Костянтинівка відбулось 

засідання "круглого столу" щодо реалізації Меморандуму про 

співпрацю, в якому взяли участь начальниця відділу, капітанки 

внутрішньої служби, психологиня, фахівець з соц.роботи 

інспекторки та фахівчиня центру пробації та головна спеціалістка 

Костянтинівського бюро правової допомоги - Валерія Тіщенко. 

Головною метою засідання було обговорення питань щодо створення умов для 

організації роботи дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги у 

приміщеннях установ пробації на перше півріччя 2020 року. Так, учасники "круглого 

столу" дійшли взаємної згоди про те, що у всіх громадян, в тому числі засуджених та 

осіб узятих під варту, повинні бути рівні шанси на отримання безоплатної правової 

допомоги. Було вирішено, що для досягнення поставленої мети та для підвищення 

рівня правової обізнаності визначеної категорій осіб, буде важливим продовження 
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роботи дистанційних пунктів доступу до БПД саме у перший і останній понеділок 

щомісячно та за потреби у телефонному режімі. 

 

3) 12.02.2020 року з метою налагодження ефективної співпраці та 

підвищення рівня довіри до органів Національної поліції в 

місті Бахмуті, начальником Бахмутського бюро правової 

допомоги прийнято участь у спільному заході за участі 

т.в.о. Бахмутський відділ поліції ГУ Національної поліції в 

Донецькій області Ярослава Меженого та представників 

громадських організацій міста Бахмута, Костянтинівки, а 

також представників місцевих ЗМІ. Під час заходу Ярослав Межений доповів про 

останні події, які відбулись в межах міста Бахмута, Костянтинівки, Торецька, заходи 

реагування на ці події з боку відділу поліції. Всі охочі мали можливість поставити 

питання, що входять до компетенції відділу поліції, обговорити поточні проблеми міст 

та домовитись про напрямки співпраці на майбутнє. 

 

4) 24.01.2020 року  заступником начальника відділу 

«Добропільське бюро правової допомоги», Андрієм Шумарою, 

у приміщенні Добропільської міської ради спільно з 

представниками ПРООН, Покровського ВП ГУНП в Донецькій 

області, місцевих органів влади, ГО "Твори Добропілля", "ЦМР 

м. Добропілля", "Громадський простір «Розвиток», "Право на 

життя" прийнято участь в засіданні Робочої групи з громадської безпеки та соціальної 

згуртованості. 

 

5) 03.03.2020 року заступник начальника відділу «Костянтинівське бюро 

правової допомоги» Янинович Марина прийняла участь у 

черговому засіданні Координаційної ради з питань сімейної 

політики, гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі та 

протидії торгівлі людьми під головуванням заступника міського 

голови Т.С. Коваленко. Обговорені питання щодо скоєння 

домашнього насильства у м.Костянтинівці за січень 2020 року. 

 

Захід 3.2.4. Проведення навчально-тренінгових заходів для 

партнерських інституцій, ключових професійних спільнот системи надання 

БПД, працівників системи надання БПД,  у т.ч. спрямованих на вивчення, 

обговорення та узагальнення судової практики, в рамках підтримки 

ініціатив, що посилюють правові можливості громадян 
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1) Проблемні питання правового регулювання 

«фактичних» шлюбних відносин проаналізували під час 

правопросвітницького заходу, який відбувся у 

приміщенні БФ «Карітас Краматорськ». Захід для 

співробітників фонду 25.02.2020 року провела головний спеціаліст Краматорського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Михайлова 

Тетяна. Фахівець Центру розповіла про судову практику розгляду справ про 

встановлення факту спільного проживання; про порядок встановлення походження 

дитини від батька; питання спадкування при «фактичному» шлюбі. Також відповіла 

на питання, які виникали у присутніх з даної теми.   

 

Захід 3.2.5. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих 

на запобігання випадкам домашнього насильства 

 

1) 13 січня 2020 року головний спеціаліст відділу 

«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко 

завітала до Олександрівського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. Сумісно із директором 

зазначеного центру Світланою Бахтар та директором центру 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Олександрівської 

селищної ради Вірою Бахтар партнери відвідали Центральну районну бібліотеку (ЦРБ) 

де фахівець бюро організувала роботу «круглого столу» під час роботи якого 

провела і лекцію для працівників на тему: Домашнє насилля - скажемо ні сьогодні, 

щоб не було пізно завтра!». Серед присутніх було поширено інформацію про 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю право,» 

ознайомлено із сферою діяльності бюро і послугами, які можна отримати. Слухачам 

було запропоновано звернутися особисто до бюро для отримання інформації щодо 

доступу до сервісів Мінюсту і отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП). 

Були розповсюджені тематичні буклети. 

 

2) 16 січня 2020 року у приміщенні Олександрівського відділення поліції 

Краматорського відділу ГУНП у Донецькій області працював «круглий стіл» з 

тематики: «Насилля у сім’ї – об’єднаємо зусилля і 

допоможемо разом». У заході взяли участь: начальник 

сектору превенції майор поліції Іван Янатьєв; начальник 

СРПП майор поліції Максим Звягін; головний спеціаліст 

сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації 

Антоніна Монід; головний спеціаліст відділу «Олександрівське 
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бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко; дільничні офіцери Олександрівського ВП 

та інспектора сектору реагування поліції. Було розроблено спільний алгоритм дій при 

виявленні фактів домашнього насилля. 

 

3) 04.02.2020 року головний спеціаліст Авдіївского 

бюро правової допомоги Юлія Яшина відвідала Авдіївський 

міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, де 

разом с провідним фахівцем даного центру провела 

правопросвітницький захід, спрямований на запобігання 

домашньому насильству. Зокрема, йшлося про те, що у разі 

вчинення будь-якого виду домашнього насильства 

постраждалі мають право звернутися за допомогою до центрів надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (БВПД) а також із відповідною заявою (повідомленням) 

як до органів поліції за місцем свого проживання (перебування), так і до виконавчих 

комітетів сільських і селищних рад, органів опіки та піклування, навчальних закладів 

(якщо постраждалі - діти), установ охорони здоров’я. Аби отримати захист, достатньо 

звернутися до будь-якого з цих органів. Наприкінці серед присутніх було 

розповсюджено тематичні буклети. 

 

4) 13.03.2020 року в приміщені партнерів ГО «Наша допомога», за участю 

начальника відділу «Слов’янське бюро правової допомоги» 

Олени Солошенко проведено правопросвітницький захід на 

тему: «Запобігання випадкам домашнього насилля», на якому 

роз’яснено алгоритм дії при виявах насилля та їх види. Причини 

проявлення насилля у сім’ї та їх усунення. 

 

5) З метою налагодження ефективної співпраці між 

Бахмутським бюро правової допомоги та Бахмутським 

відділом поліції ГУНП в Донецькій області 02.03.2020 року в 

приміщенні Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій 

області була проведена зустріч щодо розроблення напрямків 

взаємодії та ефективного реагування на випадки домашнього 

насильства в Бахмуті, Бахмутському районі. Під час заходу були обговорені судова 

практика розгляду адмінстративних протоколів, кримінальних проваджень стосовно 

домашнього насильства, винесення судом обмежувальних приписів та реакція поліції 

на випадки порушення обмежувальних приписів, а також статистика винесення 

термінових заборонних приписів дільничими відділу поліції. 

 

6) 16 січня 2020 року у приміщенні Олександрівського 

відділення поліції Краматорського відділу ГУНП у Донецькій 

області працював «круглий стіл» з тематики: «Насилля у сім’ї – 
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об’єднаємо зусилля і допоможемо разом». У заході взяли участь: начальник сектору 

превенції майор поліції Іван Янатьєв; начальник СРПП майор поліції Максим Звягін; 

головний спеціаліст сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації 

Антоніна Монід; головний спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової 

допомоги» Тетяна Вечірко; дільничні офіцери Олександрівського ВП та інспектора 

сектору реагування поліції. Було розроблено спільний алгоритм дій при виявленні 

фактів домашнього насилля. 

 

Захід 3.2.6. Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних 

закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти 

 

1) 10.01.2020 року  головна спеціалістка  відділу 

«Костянтинівське бюро правової допомоги»  Валерія Тіщенко 

взяла участь  у інформаційному заході на тему: "Знай свої 

права" для відвідувачів шкільного віку (учнів 10-11-х)  класів 

Костянтинівської центральної публічної бібліотеки разом з 

"Молодою лігою майбутніх поліцейських" та курсантом 

Харківського національного університету Внутрішніх справ, який починав свій шлях з 

"Молодої ліги майбутніх поліцейський", а зараз вже стоїть в рядах поліції. Спікери 

заходу розповіли присутнім про нюанси навчання у вищих навчальних закладах для 

здобуття професії правозахисників, порядок подання документів до подібних 

закладів, та про нюанси роботи в професії. Також Валерія Тіщенко розповіла про 

структуру системи надання безоплатної правової допомоги, про кваліфікаційні вимоги 

до претендентів на посаду, а також про можливість, підстави та порядок  отримання 

безоплатної правової допомоги. 

 

2) 29.01.2020 року з учнями 8-го класу Краматорської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату № 10 проведено правопросвітницький 

захід на тему: «Життя без насильства». Під час заходу головний 

спеціаліст правопросвітництва та надання безопланої правової 

допомоги Тетяна Михайлова ознайомила присутніх з нормами 

законодавства щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству. З учнями обговорили риси, які, допоможуть уникнути 

насильства; алгоритм дій, якщо вони стали жертвою або свідком 

домашнього насильства. Також фахівець Центру надала учасникам 

заходу інформацію про систему безоплатної правової допомоги та види правових 

послуг, які надаються у центрах надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

3) Торгівля людьми" - про це не можливо мовчати! Саме з такою темою 

воркшопу 03.01.2020 року завітала Валерія Тіщенко, головна спеціалістка 
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Костянтинівського бюро правової допомоги до Костянтинівської 

загальноосвітньої школи № 16, де учні 6-го класу уважно слухали 

лекцію. 

Фахівчиня бюро провела для дітей соціальну гру з 

виготовлення візуальної емблеми протидії торгівлі людьми, де 

кожна дитина зробила "лапку"-протидії (кольорова рука яка символізує заперечення 

кожної дитини, сучасному рабству). Під час фітбеку учні розібрали більш детально, 

щож таке саме безпечне життя і збереження свого безпечного простору, зрозуміли як 

вести себе, щоб не потерпіти від торгівлі людьми. 

 

4) 18.01.2020 року «День кар`єри» «Країна професій» 

організований Костянтинівським міським центром зайнятості 

пройшов на базі Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 3 за участю соціальних партнерів: Донбаської Державної 

Машинобудівної Академії; 

Луганського Національного Аграрного Університету, 

Донбаської Державної Академії Будівництва та Архітектури, 

Костянтинівського об’єднаного військового міського комісаріату, Костянтинівського 

відділу поліції, Костянтинівського бюро правової допомоги. 

Головний спеціаліст Валерія Тіщенко під час заходу розповіла про можливість 

кожного громадянина відповідно до Конституції України отримати безоплатну 

правову допомогу, про наявність бюро і його графік роботи.Скориставшись нагодою, 

фахівець бюро розповсюдила тематичні букети системи 

 

5) 28.01.2020 року для підвищення рівня інформованості молоді, щодо 

проблеми торгівлі людьми, застереження від фізичного і 

морального насильства, запобігання і протидії насильству, надання 

корисних порад щодо особистої безпеки при виїзді за кордон, 

головна спеціалістка Костянтинівського бюро правової допомоги 

Валерія Тіщенко разом з інспекторкою ювенальної превенції 

Оленою Дужак і курсантом провели воркшоп, щодо протидії 

торгівлі людьми. Під час воркшопу учні професіно-технісного 

училища 113 сформували уявлення про суть торгівлі людьми, з’ясувати причини та 

ознайомились з різними формами торгівлі людьми. 

 

6) 31 січня 2020 року головний спеціаліст відділу 

«Торецьке бюро правової допомоги» Краматорського місцевого 

центру з надання БВПД Грачова Наталія Сергіївна провела 

семінар – урок для учнів ЗЗСО №16 на тему: « Цивільно – 

правовова та адміністративна відповідальність неповнолітніх 

осіб» 
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7) 06 лютого 2020 року головний спеціаліст відділу «Олександрівське бюро 

правової допомоги» Тетяна Вечірко сумісно із капітаном 

внутрішньої служби Олександрівського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області 

Олегом Звягіним та старшим інспектором ювенальної превенції 

Олександрівського відділення поліції Краматорського ВПГУНП у 

Донецькій області капітаном поліції Іриною Клачковою завітали 

до Олександрівського ліцею. Для учнів зазначеного закладу було проведено 

правопросвітницькі лекції на теми: «Протидія жорстокості і насильства серед 

підлітків» та «Кримінальна відповідальність неповнолітніх за скоєння злочину». Під 

час заходу також було продемонстровано тематичні ролики щодо зазначених тем. 

Наприкінці, серед чисельної аудіторії було розповсюджено тематичні буклети системи 

БПД. 

 

Захід 3.2.7. Проведення інформаційних заходів в закладах Державної 

служби зайнятості 

 

1) 07.02.2020 року заступниця начальника 

Костянтинівського бюро правової допомоги Марина Янинович 

провела семінар на тему «Права жінок» в Костянтинівському 

міський центр зайнятості. На заході були висвітлені питання 

професійних прав, попередження гендерної дискримінації, а 

також загальні права жінок, закріплені актами діючого 

законодавства та міжнародного права.   

 

2) 16 січня 2020 року  у Олександрівському районному центрі зайнятості 

відбулася групова консультація для осіб з інвалідністю. У 

заході, крім інших соціальних партнерів, взяла участь 

головний спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової 

допомоги» Тетяна Вечірко. Користуючись нагодою фахівець 

бюро провела правопросвітницький захід щодо захисту прав 

і інтересів вразливих категорій громадян. Зокрема, присутніх  

було ознайомлено із Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні». Наприкінці, присутнім було нагадано про сферу діяльності 

бюро і розповсюджено тематичні буклети. 

3) 26.02.2020 року - легальна зайнятість населення 

актуальне питання наразі. Правопросвітницький захід з цього 

питання провела для осіб, які знаходяться на обліку у 

Краматорському міському центрі зайнятості головний спеціаліст 
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Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Михайлова Тетяна. Були розглянуті питання укладання трудового договору, 

види робочого часу; правові наслідки для працівника, який працює без офіційного 

працевлаштування. 

4) 27 лютого 2020 року начальник відділу «Торецьке бюро правової 

допомоги» Краматорського МЦ з наданя БВПД  Казакова Світлана Олексіївна  з  

метою обізнаності громадян у сфері земельних правовідносин провела  семінар для 

мешканців міста Торецьк на тему: "Порядок отримання земельної ділянки у приватну 

власність". Захід пройшов у приміщенні Торецького міського центру зайнятості. 

5) 11 березня 2020 року головний спеціаліст відділу 

«Торецьке бюро правової допомоги» Краматорського 

місцевого центру з надання БВПД Грачова Наталія Сергіївна 

провела лекцію для осіб, які перебувають на обліку у 

Торецькому міському центрі зайнятості на тему: «Порядок 

підтвердження наявного трудового стажу на підприємстві, яке 

розташоване на тимчасово окупованій території» . 

6) З метою підвищення правової обізнаності громадян 26.02.2020 року, 

начальником Бахмутського бюро правової допомоги, Оксаною Болотюк, було 

проведено інформаційно-роз'яснювальний захід в 

приміщенні Бахмутського міському центрі зайнятості для 

безробітних, які перебувають на обліку в вказаній вище 

установі та фізичних осіб підприємців. В заході також 

взяли участь представниця Бахмутської обєднаної 

державної податкової інспекції, АТ «Ощадбанк» в місті 

Бахмуті. Питання, які були розглянуті під час заходу 

стосувались кредитної програми для підприємців "Будуй своє", роз'яснення порядку 

користування електронними соціальними державними сервісами, порядку отримання 

кваліфікованого електронного підпису, особливостей та різновидів систем 

оподаткування в Україні та новел Закону України "Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". 

7) 21.02.2020 року головний спеціаліст відділу 

«Лиманське бюро правової допомоги» Васильєв М.Ф. провів 

правопросвітницький захід в приміщенні Лиманського 

міського центру зайнятості для ВПО на тему «Зміни в 

трудовому законадавстві». 
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8) 24.02.2020 року заступник начальника відділу 

«Добропільське бюро правової допомоги», Андрієм Шумарою, в 

приміщенні Добропільського міського центру зайнятості спільно 

з представниками центру проведено семінар - круглий стіл для 

ВПО та підоблікових осіб з питань трудового законодавства 

9) 11.03.2020 року заступником начальника відділу «Слов’янське бюро 

правової допомоги» Лілією Гусейновою проведено інформування про роботу та 

функції системи надання БПД у Слов’янському міському центрі зайнятості. 

 

10) 12.03.2020 року начальником Бахмутського бюро правової допомоги, 

Оксаною Болотюк, в приміщенні Бахмутського міського 

центру зайнятості було проведено інформаційно-

роз'яснювальний захід для осіб з інвалідністю на тему: 

"Правові аспекти створення власного бізнесу". 

Під час заходу присутні дізналися про актуальну 

систему оподактування для ФОП, чинні ставки податків та 

пільги зі сплати ЄСВ, особливості Закону України "Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг", порядок отримання кваліфікованого електронного підпису 

(ЕЦП) та користування електронним кабінетом платника ДПС. 

 

 

Захід 3.2.8. Проведення інформаційних заходів в територіальних 

органах управління Пенсійного фонду України 

 

1) 25.02.2020 року - правова просвіта найбільш 

соціально уразливих категорій населення є основою розвитку 

нашої держави. Завдяки обізнаності громадян стосовно 

реалізації та захисту їхніх прав підвищується рівень 

громадянської активності, а з ним і зростає рівень життя в країні. 

Тому, з метою інформування населення про можливість 

отримання безоплатної правової допомоги за рахунок держави 

та підвищення правової обізнаності осіб похилого віку, 

пенсіонерів, сьогодні, начальником Бахмутського бюро правової 

допомоги, Оксаною Болотюк, було проведено інформаційно-

роз'яснювальний захід в приміщеннні Бахмутсько-Лиманського об'єднаного 

Управління Пенсійного фонду України Донецької області. Під час заходу фахівчиня 

надавала відповіді на найбільш актуальні для пенсіонерів питання. Також, під час 
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заходу всі бажаючи отримали інформаційні буклети на різну правову тематику з 

контактами Бахмутського бюро правової допомоги. 

 

2) 28.02.2020 року засупником начальника відділу 

«Добропільське бюро правової допомоги», Андрієм Шумарою, в 

приміщенні Добропільського об’єднаного управління пенсійного 

фонду України в Донецькій області проведено правопросвітницький 

захід з відвідувачами установи з метою комунікативного спілкування 

для правової обізнаності населення, спрямований на роз`яснення  

законодавства, що стосуються пенсійного забезпечення. 

 

 

Захід 3.2.10.  

Створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад 

 

18.02.2020 року керівництвом Краматорського місцевого центру з надання 

безоплатної вториної правової допомоги проведено робочу зустріч з представниками 

БФ «Право на захист», обговорені питання щодо переправлення клієнтів центру у 

разі потреби. 

 

Завдання 3.3. 

Визначення правових потреб громадян 

 

Захід 3.3.1. 

 Визначення першочергових спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, 

насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 

та організаціями у межах територіальної юрисдикції (формування та 

підтримка в актуальному стані «карти правових потреб) 

 

1) 20 січня 2020 року начальник відділу «Торецьке бюро 

правової допомоги» Краматорського МЦ з наданя БВПД  Казакова 

Світлана Олексіївна  прийняла участь у засіданні робочої групи 

«Громадська безпека та соціальна згуртованість» за підтримки 

ПРООН, де обговорені правові проблеми мешканців громади м. 

Торецьк 

 

Завдання 3.4. Спеціалізовані центри з надання БПД  

 

Захід 3.4.1.  
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Проведення аналізу щодо визначення потреби в спеціалізації центрів 

з надання БВПД 

  

[1.4.] Система надання БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною 

Завдання 4.1. Вдосконалення управління системою надання БПД 

 

Захід 4.1.1. Виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань 

працівників центрів, формування графіку його проведення, тем тощо 

 

Станом на 31.03.2020 року проведено внутрішній моніторинг роботи 

працівників відділів Місцевого центру, відділів «Бюро правової допомоги» та 

визначено потребу в підвищенні кваліфікації деяких працівників. 

 

Захід 4.1.2. 

Проведення навчань, семінарів, тренінгів  для працівників 

Регіонального центру та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (надання БППД та БВПД, земельні правовідносини, 

робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, аналіз 

діяльності, ІТ, комунікації) 

 

24.02.2020 року працівники центру прийняли участь у семінарі-практикумі 

для працівників системи БПД на тему: "Захист прав внутрішньо переміщених осіб: 

успішна практика та проблемні питання" за підтримки партнера NRC - Norwegian 

Refugee Council. 

 

Захід 4.1.3. 

Забезпечення належного облаштування приміщень місцевого центру 

з надання БВПД у тому числі відділів «Бюро правової допомоги» 

 

Проведено роботу щодо пошуку нових приміщень для розміщення 

Центрального офісу Місцевого центру, офісів відділів Добропільське, Слов’янське та 

Костянтинівське бюро правової допомоги. Направлено листи до міських рад міст 

Добропілля, Слов’янськ, та  Костянтинівка з проханням розглянути можливість 

виділення в оренду приміщень комунальної власності. Проведено робочі зустрічі з 

заступником міського голови міста Костянтинівка, міськими головами міст Добропілля 

та Слов’янськ, на яких обговорено питання виділення в оренду приміщення 

комунальної власності. За результатами зустрічей, та отриманих відповідей,  

запропоновані для передачі в оренду приміщення комунальної власності, про те 
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відповідно до ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» порядок 

передачі в оренду державного та комунального майна, включаючи особливості 

передачі його в оренду визначається Кабінетом Міністрів України. На даний момент 

відсутні нормативні акти, що регулюють порядок передачі в оренду майна державної 

та комунальної власності. Таким чином станом на сьогодні укладання договору 

оренди приміщень для розташування зазначених відділів бюро правової допомоги не 

є можливим. 

Центральний офіс Місцевого центру з 01.03.2020 знаходиться у новому, 

належно – облаштованому  приміщенні для відвідування клієнтами. 

 

Завдання 4.2. Оптимізовані витрати 

 

Захід 4.2.1. Здійснення обліку та узагальнення інформації щодо 

виданих Регіональним та місцевими центрами доручень для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та звітування за отриманими 

дорученнями адвокатів 

 

Щопонеділка Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснює облік та узагальнення інформації щодо виданих 

доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування за 

отриманими дорученнями адвокатів. 

 

Захід 4.2.2. 

Проведення аналізу фактів відмов адвокатів від прийняття доручень 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на 

адвокатів  

 

Щомісячно Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснює проведення аналізу фактів відмов адвокатів від 

прийняття доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг 

на адвокатів. 

 

 

Захід 4.2.4. Аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів 

за виданими адвокатам  дорученнями та виплачених коштів адвокатам 

 

Щомісячно Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснює аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів 

за виданими дорученнями та виплачених коштів адвокатам. 
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Захід 4.2.5. Проведення публічної презентації результатів діяльності 

РЦ та підпорядкованих йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ 

 

1) 21.01.2020 року задля налагодження співпраці з об'єднаними 

територіальними громадами та реалізації Плану захисту земельних прав громадян 

сьогодні, начальником Бахмутського бюро правової допомоги, Оксаною Болотюк, 

було взято участь в засіданні робочої групи з громадської 

безпеки та соціальної згуртованості Соледарської міської 

ради. Під час заходу його учасники мали можливість 

побачити презентацію звіту Бахмутського відділу поліції ГУ 

НП в Донецькій області за 2019 рік, звіту Краматорського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за 2015-2019 рр., а також громадських проєктів, які реалізовуються або 

плануються до реалізації в Соледарській громаді. Оксаною Болотюк, було зауважено 

на основних нормах Закону України "Про безоплатну правову допомогу", категоріях 

осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, досягненнях 

Краматорського МЦ з надання БВПД, категоріях справ, з якими працює Бахмутське 

бюро правової допомоги та кількість успішних кейсів Бюро за 2019 рік. 

Також, всіх присутніх Оксана Болотюк закликала до співпраці в напрямку 

реалізації Плану захисту земельних прав громадян та широкого інформування 

населення щодо реалізації та захисту прав на землю. Ці питання є пріоритетними в 

світлі впровадження земельної реформи та перспективного відкриття ринку землі. 

Разом з тим, присутнім було повідомлено про важливість залучення громадських 

радників для реалізації вказаного вище Плану та необхідність затвердження 

програми розвитку безоплатної правової допомоги в Соледарській громаді на його 

виконання. 

 

2) 24.02.2020 року директор Краматорського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги прийняла участь в презентації результатів роботи 

системи безоплатної правової допомоги в Донецькій області 

за 2019 рік. 

 

Захід 4.2.6. Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ 

процесуальних документів 

 

Щомісячно Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснює аналіз кількості та якості складених процесуальних 

документів працівниками МЦ. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 
За період з 01.01.2020р. по 31.03.2020р.  Краматорським місцевим центром з 

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

підрозділами, було зареєстровано 4075 звернень клієнтів, 3598 особам було надано 

правову консультацію, 477 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

За статтю: 

 - Чоловіки - 791 

 - Жінки - 1385 

 

За віком на момент звернення:  

 - до 18 років - 5 

 - від 18 до 35 років - 380 

 - від 35 до 60 років - 1000 

 - понад 60 років - 791 

 

 

Таблиця1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 

1276 1092 184 

2 Відділ «Бахмутське 
бюро правової 
допомоги» 

663 597 66 

3 Відділ «Авдіївське 
бюро правової 
допомоги» 

137 126 11 

4. Відділ 
«Добропільське 
бюро правової 
допомоги» 

185 177 8 

5. Відділ «Дружківське 
бюро правової 
допомоги» 

429 394 35 
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6. Відділ 
«Костянтинівське 
бюро правової 
допомоги» 

283 257 26 

7. Відділ «Лиманське 
бюро правової 
допомоги» 

219 183 36 

8. Відділ 
«Олександрівське 
бюро правової 
допомоги» 

305 294 11 

9. Відділ «Слов’янське 
бюро правової 
допомоги» 

1743 128 453 

10. Відділ «Торецьке 
бюро правової 
допомоги» 

405 350 55 

 Разом по МЦ  4075 3598 477 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 477 

рішень про надання БВПД та надано 111 доручень адвокатам та 366 наказів 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів).  

 

№ 

з/п 

Краматорський 

МЦ/бюро 

Кількість 

наказів  

1. Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 

 

91 

2. Відділ «Авдіївське 
бюро правової 
допомоги» 

11 

3. Відділ «Бахмутське 
бюро правової 
допомоги» 

661 

4. Відділ 
«Добропільське 
бюро правової 
допомоги» 

8 
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5. Відділ «Дружківське 
бюро правової 
допомоги» 

35 

6. Відділ 
«Костянтинівське 
бюро правової 
допомоги» 

252 

7. Відділ «Лиманське 
бюро правової 
допомги» 

36 

8. Відділ 
«Олександрівське 
бюро правової 
допомоги» 

11 

9. Відділ «Слов’янське 
бюро правової 
допомоги» 

36 

10. Відділ «Торецьке 
бюро правової 
допомоги» 

47 

Примітка 1. Справа № 2020-0942550. В розділі 3. Виконання звернення, в п. 11 
Наказ про припинення надання БВПД помилково внесений наказ про уповноваження 
працівника для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Примітка 2. Справа № 2020-0913587. В розділі 3. Виконання звернення, в п. 11 
Наказ про припинення надання БВПД помилково внесений наказ про уповноваження 
працівника для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Примітка 3. Справа № 2020-0930706. В розділі 2. Хід розгляду звернення, в п. 
4 Результати перевірки комплектності підтверджуючих документів помилково не 
внесено звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: цивільного 

права 978 (24%), адміністративного 551 (14%), сімейного 546 (14%), з інших 
питань 445 (11%), житлового 389 (10%), соціального забезпечення 342 (9%), 
спадкового 249(6%), трудового 213 (5%), з питань виконання судових рішень 159 
(4%), договірного 58(1%), кримінального 56(1%), земельного 53 (1%), з 
неправових питань 15(0%), пенсійного 12 (0%) та медичного права 9(0%). 

Діаграма2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний 

квартал за категорією питань. Приклад: 
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Діаграма 3. щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 
 

 

 

 

Діаграма 4. щодо розподілу клієнтів за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 
позитивних рішень було прийнято по внутрішньо переміщеним особам - 219(48%), 
малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) - 138(31%), ветеранам війни - 43(10%), особам з 
інвалідністю - 27(6%), особам, які постраждали від домашнього насильства - 
13(3%), дітям-сиротам - 3 (1%),  дітям, які не належать до окремих категорій - 
2(0%), дітям, позбавленим батьківського піклування - 2(0%), особам, засудженим до 
покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальоні 
військовослужбовців або обмеження волі - 1(0%), особам, які мають статус 
свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях - 1(0%), особам, щодо яких суд 
розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи - 
1(0%),особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги 
в примусовому порядку- 1(0%), викривачам корупції - 1(0%). 

 
Діаграма 5. щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 
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Крім цього, Місцевим центром та підпорядкованими йому відділами «Бюро правової 

допомоги» за звітний квартал було: 

• здійснено 2 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 30 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 441 особа, 

в тому числі 9 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 432 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

надано методичну допомогу 1 органу місцевого самоврядування та установам - провайдерам 

БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного 

права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;  

• проведено 59 правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ  55 інформаційних матеріалів;  

• надано  132 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ – 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджен

о співпрацю 

Кількіст

ь 

проведе

них 

право-

просвіт

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформац

ійних 

матеріалі

в, 

розміщен

их у ЗМІ 

 

1 

Разом по МЦ, в 

тому числі: 2/9 30/432 1 59 132 55 

2 Краматорський 

МЦ 
0/0 2/15 0 8 91 18 

3 Торецьке бюро 
0/0 4/2 0 6 5 2 

4 Олександрівсь

ке бюро 
1/4 2/20 1 13 6 4 

5 Костянтинівськ

е бюро 
0/0 6/23 0 10 0 6 

6 Слов’янське 

бюро 

0/0 1/6 0 5 12 4 

7 Дружківське 

бюро 
1/5 2/9 0 2 14 6 

8 Добропільське 

бюро 
0/0 1/6 0 3 2 6 

9 Бахмутське 

бюро 
0/0 3/286 0 6 2 5 

10 Лиманське 

бюро 

0/0 6/49 0 3 0 3 

11 Авдіївське 

бюро 
0/0 3/16 0 3 0 1 


