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РОЗДІЛ І. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП ДО БПД 

 

[1.1.] Ранній доступ та інклюзивність  

 

    Протягом звітного кварталу Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведена організація та здійснено моніторинг звернень клієнтів, 

котрі звернулися до центру та бюро правової допомоги протягом І кварталу 2020 року, з метою 

виявлення актуальних правових питань місцевих жителів. 

17.01.2020 року у приміщенні Селидівського міського відділу пробації головним спеціалістом 

дистанційної точки доступу до безоплатної правової допомоги в м. Селидове проведена робоча 

зустріч з заступником начальника відділу. Підчас зустрічі проведено 

інформаційно-роз’яснювальну лекцію на тему: «Правовий захист суб’єктів 

пробації, їх виправлення та підвищення рівня правової свідомості під час 

реалізації наглядової та пенітенціарної пробації». 

23.01.2020 року у приміщенні Кальміуського районного відділу пробації за 

участю представника Маріупольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

відбулася зустріч з суб’єктами пробації. 

28.01.2020 року працівники системи безоплатної правової допомоги провели 

робочу зустріч у приміщенні Центрального відділу пробації, з метою 

інформування суб'єктів про права на безоплатну правову допомогу. 

30.01.2020 року начальник Волноваського бюро 

правової допомоги сумісно з представником 

Волноваського районного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Донецькій області та адвокатами системи 

безоплатної вторинної правової допомоги провели інформаційно-

роз'яснювальний захід для неповнолітніх осіб, у відношенні яких 

відкрито кримінальні провадження. 

26.02.2020  року у приміщенні 

Великоновосілківського РВ уповноваженого органу з питань пробації  

для осіб, які засуджені до покарання без позбавлення волі з іспитовим 

строком, головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро 

правової допомоги» проведено правопросвітницький захід на тему: 

«Протидія насильства в сім’ї, визначення його видів та міра покарання». 

27.02.2020 року відбувся заступник начальника відділу «Покровське 

бюро правової допомоги» провела правопросвітницьку зустріч 

спрямовану на запобігання випадкам домашнього насильства, у 

приміщенні Покровського міського відділу з питань пробації у Донецькій 

області.  

27.02.2020 року у приміщенні Нікольського 

районного сектору філії Державної 

установи «Центр пробації в Донецькій 

області  головними спеціалістами відділу «Нікольське бюро 

правової допомоги» проведено зустріч з фахівцями центру. Під час 

зустрічі та після надані правові 

консультації особам, які звернулись до 

дистанційного пункту.  

02.03.2020 року у приміщенні Нікольського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації в Донецькій області  головними 

спеціалістами відділу «Нікольське бюро правової допомоги» проведено 

лекцію на тему: «Запобігання та протидія гендерному та домашньому 
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насильству». 

14.01.2020 року у приміщенні Вугледарського бюро правової допомоги 

начальником відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» 

проведена робоча зустріч з представником БО 

«Право на захист». 

15.01.2020 року головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги проведена робоча зустріч у 

приміщенні Приморського відділу державної виконавчої служби. Виявлені 

конкретні першочергові проблеми осіб, які не можуть 

продати своє майно через заборгованість. 

17.01.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро 

правової допомоги» з метою налагодження  співпраці  провела робочу 

зустріч з офіцером військової комендатури 

м.Волноваха. У ході зустрічі були оглянуті 

найбільш актуальні проблеми у сфері захисту 

земельних та  майнових прав 

військовослужбовців . 

30.01.2020 року начальником Вугледарського 

бюро правової  допомоги  проведено спільний інформаційно- 

роз’яснювальний захід з Мар’їнською військовою комендатурою для військовослужбовців, на 

тему: «Захист прав військовослужбовців у кримінальному процесі». 

Всім присутнім надано інформаційні буклети та інформацію про 

систему безоплатної  правової допомоги. 

04.01.2020 року в Газеті "Наше слово" розміщено статтю на тему: 

«Боротьба з колекторами»: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pxo783fYvxfSno7A1U9e-

BrMh6G0GlUO 

21.01.2020 року на інформаційному порталі Міста UA розміщено 

статтю на тему: «Оголошено XII конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги»: 

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%

D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%

B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-xii-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7/144505/?setcity=1120 

23.01.2020 року на сторінці партнерів facebook Пробація України - Донецька область розміщена 

стаття на тему: « Зустріч з суб’єктами пробації»: 

https://www.facebook.com/probation.donetsk/posts/2285678288396924 

27.01.2020 року на порталі Ukrboard розміщено оголошення щодо роботи бюро: 

http://www.ukrboard.com.ua/ua/board/m-2407770/bezoplatna-pravova-dopomoga/#htop  

05.02.2020 року на сторінці партнерів на facebook  Нікольська райдержадміністрація Донецька 

область розміщенно оголошення щодо роботи бюро: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1719380061519965&id=791488484309132  

07.02.2020 року на інформаційному сайті Волноваха City розміщена 

стаття на тему: « У Волновасі діє безкоштовна правова допомога 

жертвам домашнього насильства»: 

https://volnovakha.city/read/experiance/63842/znati-schob-dopomogti-

bezkoshtovna-pravova-dopomoga-zhertvam-domashnogo-nasilstva 

14.02.2020 року в Газеті "Заря Приазов`я " розміщено статтю на 

тему: « Нікольське бюро правової допомоги надає послуги»: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZgvxiwGhvSZlm0qPobM8cLIHU7AOp4bw  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pxo783fYvxfSno7A1U9e-BrMh6G0GlUO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pxo783fYvxfSno7A1U9e-BrMh6G0GlUO
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-xii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7/144505/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-xii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7/144505/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-xii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7/144505/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-xii-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7/144505/?setcity=1120
https://www.facebook.com/probation.donetsk/posts/2285678288396924
http://www.ukrboard.com.ua/ua/board/m-2407770/bezoplatna-pravova-dopomoga/#htop
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1719380061519965&id=791488484309132
https://volnovakha.city/read/experiance/63842/znati-schob-dopomogti-bezkoshtovna-pravova-dopomoga-zhertvam-domashnogo-nasilstva
https://volnovakha.city/read/experiance/63842/znati-schob-dopomogti-bezkoshtovna-pravova-dopomoga-zhertvam-domashnogo-nasilstva
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZgvxiwGhvSZlm0qPobM8cLIHU7AOp4bw


Маріупольський місцевий центр з надання БВПД I квартал 
2020 року 

 

5 | І н ф о р м а ц і й н а  д о в і д к а  
 

21.02.2020 року на сторінці партнерів у facebook  Нікольський районний центр зайнятості 

розміщено статтю на тему: «Всесвітній день соціальної справедливості» 

https://www.facebook.com/nikolskiyrcz/posts/1689459257886609  

26.02.2020 року на інформаційному порталі Міста UA розміщено статтю на тему: «Статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»: 

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%

D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%

82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-

%D1%8F%D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0

%B0/147714/?setcity=1120 

28.02.2020 року надана правова консультація на  (Youtube- канал) Телеканал ТV7 Маріуполь  

на тему: «В якому випадку адвокату можна не платити?» 

https://www.youtube.com/watch?v=oXRyfCIVlko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mwMQL65XGAIGA5

4PXWQCNWyMO2J4NJYvyz80_WRJ8V-5dmEtNuW-hE7o  

12.03.2020 року надана правова консультація на  (Youtube- канал) Телеканал ТV7 Маріуполь  

на тему: «Загальнонаціональний карантин: як дітям засвоювати програму і що буде із ЗНО?» 

(телефонне консультуваня)  https://www.youtube.com/watch?v=Mn5tKfFZ37o  

18.03.2020 року на сторінці партнерів Нікольський районний центр зайнятості у facebook 

розміщено інформацію на тему: «7 січня 2018 року набрав чинності 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» 

https://www.facebook.com/nikolskiyrcz/posts/1712291585603376 

20.03.2020 року  на ресурсному центрі  ГУРТ   розміщенно статтю 

на тему: «Питання отримання електронної перепустки в зону АТО/»  

https://gurt.org.ua/news/informator/59029/  

23.03.2020 року на інформаційному порталі Міста UA розміщено статтю на тему: «Система БПД 

призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно» 

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%

D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D0%

B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%BF%D0%B4-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%94-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC/149841/?setcity=1120  

23.03.2020 року на сторінці партнерів Нікольська райдержадміністрація Донецька область у 

facebook розміщено інформацію на тему: « Система БПД призупиняє прийом громадян і надає 

правову допомогу дистанційно» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1802444379880199&id=791488484309132 

23.03.2020 року на сайті Телеканал Тв7 розміщена інформація на тему: « Система БПД 

призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно»  http://tv7.ua/novosti/v-

mariupoli-bezkoswtovni-yuristi-yidutq-na-karantin-yak-otrimati-poslugi-distancsiyino 

23.03.2020 року на ресурсному центрі  ГУРТ   розміщенно статтю на тему: «Система БПД 

призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно» 

https://gurt.org.ua/news/events/59054/ 

23.03.2020 року на інформаційному порталі Вугледарська міська рада(офіційний сайт)розміщено 

інформацію на тему: «БЕЗОПЛАТНА ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА 

НАДАВАТИМЕТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО» https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-

publichnoi-informatsii11/aktualno/10578-bezoplatna-pervinna-ta-vtorinna-pravova-dopomoga-

nadavatimetsya-distantsijno?fbclid=IwAR0Uzj_Fc9EfldZJRlNyiKt-

AizBSTcpC6rQLg9C2DK8zJ61UMWPB67dN10 

https://www.facebook.com/nikolskiyrcz/posts/1689459257886609
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0/147714/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0/147714/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0/147714/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0/147714/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0/147714/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0/147714/?setcity=1120
https://www.youtube.com/watch?v=oXRyfCIVlko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mwMQL65XGAIGA54PXWQCNWyMO2J4NJYvyz80_WRJ8V-5dmEtNuW-hE7o
https://www.youtube.com/watch?v=oXRyfCIVlko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mwMQL65XGAIGA54PXWQCNWyMO2J4NJYvyz80_WRJ8V-5dmEtNuW-hE7o
https://www.youtube.com/watch?v=Mn5tKfFZ37o
https://www.facebook.com/nikolskiyrcz/posts/1712291585603376
https://gurt.org.ua/news/informator/59029/
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%BF%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC/149841/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%BF%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC/149841/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%BF%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC/149841/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%BF%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC/149841/?setcity=1120
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%BF%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%94-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC/149841/?setcity=1120
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1802444379880199&id=791488484309132
http://tv7.ua/novosti/v-mariupoli-bezkoswtovni-yuristi-yidutq-na-karantin-yak-otrimati-poslugi-distancsiyino
http://tv7.ua/novosti/v-mariupoli-bezkoswtovni-yuristi-yidutq-na-karantin-yak-otrimati-poslugi-distancsiyino
https://gurt.org.ua/news/events/59054/
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/aktualno/10578-bezoplatna-pervinna-ta-vtorinna-pravova-dopomoga-nadavatimetsya-distantsijno?fbclid=IwAR0Uzj_Fc9EfldZJRlNyiKt-AizBSTcpC6rQLg9C2DK8zJ61UMWPB67dN10
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/aktualno/10578-bezoplatna-pervinna-ta-vtorinna-pravova-dopomoga-nadavatimetsya-distantsijno?fbclid=IwAR0Uzj_Fc9EfldZJRlNyiKt-AizBSTcpC6rQLg9C2DK8zJ61UMWPB67dN10
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/aktualno/10578-bezoplatna-pervinna-ta-vtorinna-pravova-dopomoga-nadavatimetsya-distantsijno?fbclid=IwAR0Uzj_Fc9EfldZJRlNyiKt-AizBSTcpC6rQLg9C2DK8zJ61UMWPB67dN10
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/aktualno/10578-bezoplatna-pervinna-ta-vtorinna-pravova-dopomoga-nadavatimetsya-distantsijno?fbclid=IwAR0Uzj_Fc9EfldZJRlNyiKt-AizBSTcpC6rQLg9C2DK8zJ61UMWPB67dN10
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23.03.2020 року на сторінці партнерів Міська Рада Вугледар у facebook розміщено інформацію 

на тему: «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно» 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=887523591691319&id=246294402480911 

23.03.2020 року на інформаційному порталі Великоновосілківська селищна рада розміщенна 

інформація на тему: «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно» 

http://vnps.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=293 

23.03.2020 року на інформаційному порталі Мангушська Районна Державна Адміністрація 

розміщенна інформація на тему: « Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову 

допомогу дистанційно»  https://mangushska-rda.gov.ua/news/1584968017/  

23.03.2020 року на офіційному SMART-порталі Покровська міська рада розміщенна інформація 

на тему: «Отримуй правові послуги дистанційно»  http://pokrovsk-

rada.gov.ua/uk/articles/item/3063/otrimuj-pravovi-poslugi-distancijno 

23.03.2020 року на офіційному веб сайті Селидівська міська рада розміщенна інформація на 

тему: «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно» 

https://selidovo-rada.gov.ua/novini/sistema-bpd-prizupinyae-prijom-gromadyan-i-nadae-pravovu-

dopomogu-distantsijno 

23.03.2020 року на сторінці партнерів Вугледарський Міський Вдвс у facebook розміщено 

інформацію на тему: «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=814970082316419&id=100014103044441  

23.03.2020 року на інформаційному порталі  Курахiвська мicька рада розміщенна інформація 

на тему: «Правова допомога на період карантину надається виключно дистанційно» 

http://gorsovet.org.ua/?p=34845 

23.03.2020 року року надана правова консультація на  (Youtube- канал) ТелеканалТV7 

Маріуполь , випуск Новини 23.03.2020  https://www.youtube.com/watch?v=E2mTUrBhC0A 

23.03.2020 року на сторінці партнерів Центральний районний центр соціальних служб 

Маріуполь у facebook розміщено інформацію на тему: «Система БПД призупиняє прийом 

громадян і надає правову допомогу дистанційно» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=239988287396130&id=125506082177685 

24.03.2020 року на сторінці партнерів Поліція Донецької області у facebook розміщено 

інформацію на тему:  «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно» https://www.facebook.com/don.gunp/posts/2281102928852815 

24.03.2020 року на сторінці партнерів Волновахский Отдел Полиции  у facebook розміщено 

інформацію на тему: « Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно» https://www.facebook.com/Volnovahapolice/posts/2775331549247443 

24.03.2020 року на сторінці партнерів Нікольське відділення поліції  у facebook розміщено 

інформацію на тему: «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2542771772657873&id=1952116898390033  

24.03.2020 року на сторінці партнерів Мар'їнське ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області 

у facebook розміщено інформацію на тему: « Система БПД призупиняє прийом громадян і надає 

правову допомогу дистанційно»   https://www.facebook.com/Marinpolice/posts/2692635310859682 

24.03.2020 року на сторінці партнерів Вугледарське Відділення Поліції у facebook розміщено 

інформацію на тему: « Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514018112629773&id=308859279812325  

24.03.2020 року на сторінці партнерів Маріуполь Центральний відділ поліції у facebook 

розміщено інформацію на тему: « Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову 

допомогу дистанційно» https://www.facebook.com/MRPL.POLICE/posts/2555836661402276  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=887523591691319&id=246294402480911
http://vnps.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=293
https://mangushska-rda.gov.ua/news/1584968017/
http://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/3063/otrimuj-pravovi-poslugi-distancijno
http://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/3063/otrimuj-pravovi-poslugi-distancijno
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/sistema-bpd-prizupinyae-prijom-gromadyan-i-nadae-pravovu-dopomogu-distantsijno
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/sistema-bpd-prizupinyae-prijom-gromadyan-i-nadae-pravovu-dopomogu-distantsijno
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=814970082316419&id=100014103044441
http://gorsovet.org.ua/?p=34845
https://www.youtube.com/watch?v=E2mTUrBhC0A
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=239988287396130&id=125506082177685
https://www.facebook.com/don.gunp/posts/2281102928852815
https://www.facebook.com/Volnovahapolice/posts/2775331549247443
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2542771772657873&id=1952116898390033
https://www.facebook.com/Marinpolice/posts/2692635310859682
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514018112629773&id=308859279812325
https://www.facebook.com/MRPL.POLICE/posts/2555836661402276
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24.03.2020 року на сторінці партнерів Великоновоселковское Отделение Полиции у facebook 

розміщено інформацію на тему: «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову 

допомогу дистанційно» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1540401776122858&id=593817137447998  

24.03.2020 року на сторінці партнерів Нікольський районний сектор у facebook розміщено 

інформацію на тему:  « Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1504355343064898&id=1167276806772755 

24.03.2020 року на сторінці партнерів Покровський відділ поліції ГУНП в Донецькій області  у 

facebook розміщено інформацію на тему:  « Система БПД призупиняє прийом громадян і надає 

правову допомогу дистанційно» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1263486273840970&id=411538642369075 

24.03.2020 року на сторінці партнерів Управління соціального захисту населення Нікольської 

РДА у facebook розміщено інформацію на тему: " Система БПД призупиняє прийом громадян і 

надає правову допомогу дистанційно» 

https://www.facebook.com/USZN2018/posts/2621446764756524  

24.03.2020 року на сторінці партнерів Нікольський районний центр зайнятості  у facebook 

розміщено інформацію на тему: « Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову 

допомогу дистанційно»  https://www.facebook.com/nikolskiyrcz/posts/1717888288377039 

25.03.2020 року на сторінці партнерів Великоновосілківський районний відділ у facebook 

розміщено інформацію на тему: « Гендерне насильство та протидія йому!» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=593359701251758&id=333520457235685  

25.03.2020 року  на сторінці партнерів Великоновосілківський районний відділ у facebook 

розміщено інформацію на тему: «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову 

допомогу дистанційно» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=593360311251697&id=333520457235685  

25.03.2020 року  на сторінці партнерів Міська Рада Вугледар у facebook розміщено інформацію 

на тему: «ID Оформлення паспорта громадянина України у формі картки (у разі обміну 

паспорта, замість втраченого або викраденого)» 

https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-

%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-

%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-

%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0

%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-

%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-

%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/  

25.03.2020 року на сторінці партнерів Вугледарський Міський Вдвс у facebook розміщено 

інформацію на тему:  «Встановлення додаткового строку вступи у спадщину» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=816340442179383&id=100014103044441 

26.03.2020 року на сторінці партнерів  Мангушське об'єднане УПФУ Донецької області у 

facebook розміщено інформацію на тему:  «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає 

правову допомогу дистанційно» https://www.facebook.com/UPFU05795/posts/908054819631383  

26.03.2020 року на сторінці довідково-інформаційний проект Клубу  “IT Start”  ugledar.info 

розміщено інформацію на тему: « Оплата праці в період карантину»  https://ugledar.info/oplata-

praczi-v-period-karantinu/ 

26.03.2020року на сторінці gidmariupol у соціальній мережі Instagram розміщена інформація 

натему: « Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1540401776122858&id=593817137447998
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1504355343064898&id=1167276806772755
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1263486273840970&id=411538642369075
https://www.facebook.com/USZN2018/posts/2621446764756524
https://www.facebook.com/nikolskiyrcz/posts/1717888288377039
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=593359701251758&id=333520457235685
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=593360311251697&id=333520457235685
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://m.facebook.com/notes/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80/id-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/888952821548396/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=816340442179383&id=100014103044441
https://www.facebook.com/UPFU05795/posts/908054819631383
https://ugledar.info/oplata-praczi-v-period-karantinu/
https://ugledar.info/oplata-praczi-v-period-karantinu/
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https://www.instagram.com/p/B-MpGQyljPa/?igshid=hy6hkwo9rksl&fbclid=IwAR25Z8ZSL-

_CFTRSNYG3MMjpeWpqllVKOn1vGd9lVwpuAop8NGGBIbc9I5U 

27.03.2020 року на сторінці партнерів  Маріупольський державний університет - офіційна 

сторінка у facebook розміщено інформацію на тему: «С истема БПД призупиняє прийом громадян і 

надає правову допомогу дистанційно» 

https://www.facebook.com/mdu.mariupol/posts/2617972924991413  

27.03.2020 року на інформаційному сайті  ГідМаріуполь розміщенна інформацію на тему: 

«Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно» 

http://news.gidmariupol.com/view/news/id/19467  

27.03.2020 року на  на інформаційному сайті м.Покровська та Мирнограда розміщено інформацію 

на тему: «Карантин — це не перешкода для отримання правової допомоги» 

https://www.06239.com.ua/ads/80774 

27.03.2020 року на інформаційному порталі Міста UA розміщено статтю на тему: «Особливості 

державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності» 

https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%

D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%

81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-

%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-

%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697 

30.03.2020 року на інформаційному порталі Inforico розміщенно статтю на тему: «Карантин — 

це не перешкода для отримання правової допомоги»  

http://inforico.com.ua/karantin-ce-ne-pereshkoda-dlya-otrimannya-pravovoyi-dopomogi-vid-derzhavi-

a1585550621591142.html 

30.03.2020 року на інформаційному порталі ugledar.info розміщено статтю на тему: 

«Відповідальність за порушення обмежень карантину » 

https://ugledar.info/vidpovidalnist-za-porushennya-obmezhen-karantinu/  

31.03.2020 року на інформаційному порталі Вугледарська міська рада(офіційний сайт)  

розміщено інформацію на тему: «Карантин — це не перешкода для отримання правової 

допомоги» https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/gromadyanam-mista/bezoplatna-pravova-

dopomoga/biuro-pravovoi-dopomohy/10724-vidpovidalnist-za-porushennya-obmezhen-

karantinu?fbclid=IwAR2NJo8_9M8zqI9_LofVNySXl9XjdKZXFTWYMJcqothYBntkRbW8MsdmEtE  

31.03.2020 року на Телеграм-каналі Вугледар міська рада розміщено інформацію на тему: 

«Відповідальність за порушення обмежень карантину »  https://t.me/vugledarmr/69?fbclid=IwAR3-

o7_HwwvcWLbn5moB7GQJJClcJ9tFDMI7QDeZV8mBfcYiWlZC_kum-QY 

31.03.2020 року  на інформаційному порталі Волноваха.City  розміщено статтю на тему: 

«Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову 

допомогу дистанційно» 

https://www.facebook.com/volnovakha.city/posts/587252018538560 

17.01.2020 року з метою підвищення правової обізнаності 

мешканців, головним спеціалістом  відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги здійснено вуличне  

інформування громадян з питань доступу до безоплатної правової 

допомоги. 

04.02.2020 року начальником Вугледарського бюро правової допомоги 

здійснено вуличне інформування серед населення та гостей м. 

Вугледар.    

04.03.2020 року з метою підвищення правової обізнаності мешканців, 

головним спеціалістом  відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги здійснено вуличне  інформування 

громадян з питань доступу до безоплатної правової допомоги. 

https://www.instagram.com/p/B-MpGQyljPa/?igshid=hy6hkwo9rksl&fbclid=IwAR25Z8ZSL-_CFTRSNYG3MMjpeWpqllVKOn1vGd9lVwpuAop8NGGBIbc9I5U
https://www.instagram.com/p/B-MpGQyljPa/?igshid=hy6hkwo9rksl&fbclid=IwAR25Z8ZSL-_CFTRSNYG3MMjpeWpqllVKOn1vGd9lVwpuAop8NGGBIbc9I5U
https://www.facebook.com/mdu.mariupol/posts/2617972924991413
http://news.gidmariupol.com/view/news/id/19467
https://www.06239.com.ua/ads/80774
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
https://mistaua.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/150368/?setcity=697
http://inforico.com.ua/karantin-ce-ne-pereshkoda-dlya-otrimannya-pravovoyi-dopomogi-vid-derzhavi-a1585550621591142.html
http://inforico.com.ua/karantin-ce-ne-pereshkoda-dlya-otrimannya-pravovoyi-dopomogi-vid-derzhavi-a1585550621591142.html
https://ugledar.info/vidpovidalnist-za-porushennya-obmezhen-karantinu/
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/gromadyanam-mista/bezoplatna-pravova-dopomoga/biuro-pravovoi-dopomohy/10724-vidpovidalnist-za-porushennya-obmezhen-karantinu?fbclid=IwAR2NJo8_9M8zqI9_LofVNySXl9XjdKZXFTWYMJcqothYBntkRbW8MsdmEtE
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/gromadyanam-mista/bezoplatna-pravova-dopomoga/biuro-pravovoi-dopomohy/10724-vidpovidalnist-za-porushennya-obmezhen-karantinu?fbclid=IwAR2NJo8_9M8zqI9_LofVNySXl9XjdKZXFTWYMJcqothYBntkRbW8MsdmEtE
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/gromadyanam-mista/bezoplatna-pravova-dopomoga/biuro-pravovoi-dopomohy/10724-vidpovidalnist-za-porushennya-obmezhen-karantinu?fbclid=IwAR2NJo8_9M8zqI9_LofVNySXl9XjdKZXFTWYMJcqothYBntkRbW8MsdmEtE
https://t.me/vugledarmr/69?fbclid=IwAR3-o7_HwwvcWLbn5moB7GQJJClcJ9tFDMI7QDeZV8mBfcYiWlZC_kum-QY
https://t.me/vugledarmr/69?fbclid=IwAR3-o7_HwwvcWLbn5moB7GQJJClcJ9tFDMI7QDeZV8mBfcYiWlZC_kum-QY
https://www.facebook.com/volnovakha.city/posts/587252018538560
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10.03.2020 року начальником Вугледарського бюро правової допомоги здійснено 

вуличне інформування серед населення та гостей. 

16.01.2020 року на сторінці партнерів на facebook Телеканал ТV7 Маріуполь , 

розміщена консультація на тему: "Як закрити наливайки: думки експертів"за 

посиланням: 

https://www.facebook.com/tv7mariupol/videos/vb.189311

831147808/516512088996078/?type=2&theater 

До цетру звертаються коресподенти телеканалу Тв7 

Маріуполь ,пропонують участь у різних правових рубриках та фахівці 

Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  завжди виступають з ро`зяснювальною 

 інформацією.  

23.01.2020 року  у приміщенні Костянтинопільської сільської  ради 

головним спеціалістом Великоновосілківського бюро правової допомоги 

було забезпечено  виїзний прийом 

громадян. 

05.02.2020 року   заступником начальника 

відділу «Волноваське бюро правової 

допомоги» спільно з провідним фахівцем  з 

питань зайнятості Волноваського районного 

центру зайнятості  та юристом проекту безкоштовної правової допомоги Данської Ради у справах 

біженців здійснено виїзний прийом громадян для мешканців громади смт. Новотроїцьке 

Волноваського району у приміщенні  Новотроїцького міського будинку культури «Горняк».  

12.03.2020 року  у приміщенні Старомлинівської сільської ради головним 

спеціалістом Великоновосілківського бюро правової допомоги забезпечено  

виїзний прийом громадян. 

21.01.2020  року у приміщенні Пенсійного фонду України м. Маріуполь, 

головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги проведено інформаційно-

роз’яснювальний семінар з пенсіонерами  на 

тему: «Як діяти у разі відсутності необхідного 

страхового стажу». 

21.01.2020 року у приміщенні  УПЗСН м. 

Маріуполь, головним спеціалістом відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги» проведено інформаційно-

роз’яснювальну лекцію з відвідувачами на тему: «Отримання субсидії». 

03.02.2020 року начальником відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Вугледарського міського управління соціального захисту населення, проведено лекцію на тему: 

«Реєстрація шлюбу в Україні».    

14.02.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро правової допомоги» 

проведено інформаційно-роз'яснювальний захід для категорій осіб, які 

мають право на безоплатної  правової допомоги. Тема: «Попередження 

випадкам позбавлення батьківських прав».  

02.03.2020  року у приміщенні  Володарської районної 

ради фахівцями відділу «Нікольське бюро правової 

допомоги» проведено інформаційно-роз’яснювальну  

роботу з особами похилого віку. Пронформовано про 

послуги, які надаються відділом та надано індивідуальні консультації бажаючим.

   

https://www.facebook.com/tv7mariupol/videos/vb.189311831147808/516512088996078/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tv7mariupol/videos/vb.189311831147808/516512088996078/?type=2&theater
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02.01.2020 року в приміщенні Покровського міського відділу з питань пробації Донецької області, 

головним спеціалістом відділу «Покровське бюро правової 

допомоги» забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 

системи безоплатної правової допомоги. Всі проконсультовані  

отримали інформаційні буклети різної тематики. 

08.01.2020 року  в приміщенні Центрального районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в 

Донецькій області головним спеціалістом 

відділу правопросвітництва  та надання 

безоплатної правової допомоги, забезпечено  роботу дистанційної точки 

доступу до системи безоплатної правової допомоги. 

08.01.2020 року  в приміщенні Мирноградського міського відділу філії ДУ 

«Центр пробації» в Донецькій області, головним спеціалістом відділу 

«Покровське бюро правової допомоги» забезпечено роботу дистанційного 

пункту доступу до системи безоплатної правової допомоги. Всі 

проконсультовані  отримали інформаційні буклети різної тематики з 

зазначенням графіку роботи та місцезнаходженням бюро. 

09.01.2020 року  в приміщенні Кальміуського районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій області головним спеціалістом відділу правопросвітництва  та надання 

безоплатної правової допомоги забезпечено  роботу дистанційної точки доступу до системи 

безоплатної правової допомоги.   

15.01.2020 року  в приміщенні Приморського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним 

спеціалістом відділу правопросвітництва  та надання безоплатної правової 

допомоги, забезпечено  роботу дистанційної 

точки доступу до системи безоплатної 

правової допомоги. 

15.01.2020 року  в приміщенні Лівобережного 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в 

Донецькій області головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва  та надання безоплатної правової допомоги, 

забезпечено  роботу дистанційної точки доступу до системи безоплатної 

правової допомоги.     

31.01.2020року начальником Вугледарського бюро правової допомоги  

забезпечено мобільний пункт доступу до системи безоплатної правової 

допомоги у приміщенні військової частини Збройних Сил України в рамках 

реалізації завдань Меморандуму про наміри, щодо співробітництва.   

03.02.2020 року  в приміщенні Мирноградського міського відділу філії ДУ 

«Центр пробації» в Донецькій області головним спеціалістом  відділу 

«Покровське бюро правової допомоги» забезпечено роботу дистанційного 

пункту доступу до системи безоплатної правової допомоги. 

05.02.2020 року  в приміщенні Покровського міського відділу з 

питань пробації Донецької області 

головним спеціалістом відділу 

«Покровське бюро правової допомоги» 

забезпечено роботу дистанційного пункту 

доступу до системи безоплатної правової 

допомоги.   

10.02.2020 року в приміщенні Міської 

поліклініки м. Покровськ, заступником начальника відділу «Покровське бюро 

правової допомоги» забезпечено роботу дистанційного пункту в 
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лікувальному закладі.  

11.02.2020 року  в приміщенні Приморського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним 

спеціалістом відділу правопросвітництва  та надання безоплатної правової 

допомоги, забезпечено  роботу дистанційної точки доступу до системи 

безоплатної правової допомоги. 

13.02.2020 року  в приміщенні Центрального районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним 

спеціалістом відділу правопросвітництва та безоплатної правової допомоги, 

забезпечено  роботу дистанційної точки доступу до системи безоплатної 

правової допомоги. 

13.02.2020 року  в приміщенні Кальміуського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним 

спеціалістом відділу правопросвітництва  та надання безоплатної 

правової допомоги, забезпечено  роботу дистанційної точки доступу 

до системи безоплатної правової допомоги.   

19.02.2020 року  в приміщенні Лівобережного районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва  та надання безоплатної правової допомоги, забезпечено роботу 

дистанційної точки доступу до системи безоплатної правової допомоги.  

02.03.2020 року  в приміщенні Мирноградського міського відділу філії ДУ «Центр пробації» в 

Донецькій області головним спеціалістом  відділу «Покровське бюро правової допомоги» 

забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи безоплатної правової допомоги.  

02.03.2020 начальником відділу «Волноваське бюро правової допомоги»  

забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи безоплатної 

правової допомоги у Волноваському районному відділі філії Державної 

установи «Центр пробації» в Донецькій області.           

10.03.2020 року  в приміщенні Приморського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним 

спеціалістом відділу правопросвітництва  та надання безоплатної правової 

допомоги, забезпечено  роботу дистанційної точки 

доступу до системи безоплатної правової допомоги. 

11.03.2020 року  в приміщенні Мангушського районного 

відділу філії ДУ «Центр пробації» в Донецькій області 

начальником відділу «Мангушське бюро правової допомоги» забезпечено 

роботу дистанційного пункту доступу до системи безоплатної правової 

допомоги.               

12.03.2020 року  в приміщенні Кальміуського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва  та надання безоплатної правової допомоги, забезпечено  роботу 

дистанційної точки доступу до системи безоплатної правової допомоги.    

29.01.2020року начальником  Вугледарського бюро  правової допомоги  у 

приміщені Об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України в Донецькій області у  м. Вугледар, 

забезечено мобільний пункт досттупу до системи 

безоплатної правової допомоги. Особам надано 

інформаційні буклети, залишено  контакти бюро та   

надано відповіді на питання.  

02.03.2020 року начальник відділу «Мангушське 

бюро правової допомоги» провів консультування громадян у 



Маріупольський місцевий центр з надання БВПД I квартал 
2020 року 

 

12 | І н ф о р м а ц і й н а  д о в і д к а  
 

приміщенні Мангушського об’єднанного управління Пенсійного фонду України. Порушені питання: 

перерахування пенсії, заборгованість по пенсії та прийняття спадщини. 

Інформаційні матеріали були розроблені 

начальником відділу «Волноваське бюро правової 

допомоги»  у 2017- 2019 роках та  

розповсюджуються серед клієнтів і зараз. 

У березні 2020 року озроблені інформаційні 

матеріали для КПВВ головним спеціалістом відділу 

право просвітництво та надання безоплатної правової допомоги.  

 

 

[1.2.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

 

Протягом I кварталу виконувалося редагування та підтримка в актуальному стані правових 

консультацій «WikiLegalAid».   

1. https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%

D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%

BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0

%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%

D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%

B5%D1%81%D1%96 

2. https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%

96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%

D0%B0._%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%

81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1

%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%

D1%8F 

 27.01.2020 року в приміщені Вугледарської міської бібліотеки 

начальником Вугледарського відділу безоплатної правової допомоги для всіх 

бажаючих громадян проведено лекцію на тему: «Користування довідково - 

інформаційною платформою правових консультацій WikiLegalAid».   

  

[1.3.] БПД он-лайн 

 

Протягом І квартала 2020 року бази даних 

стейкхолдерів підтримуються    в    актуальному 

стані  

 [1.4.] Механізм перенаправлення 

 

17.01.2020 року начальником відділу «Вугледарське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч з юристом Вугледарської міської 

ради. Обговорені питання на тему: «Оформлення кадастрового 

номеру на земельну ділянку», а також проведено налагодження якісної співпраці. 

17.02.2020 року фахівчині відділу «Нікольське бюро правової допомоги» за для вирішення питань 

мешканців Нікольського району відвідали Центр надання адміністративних послуг  Нікольської 

райдержадміністрації для взаємодії та співпраці. Спеціалісти відділу ознайомили адміністраторів 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0._%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0._%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0._%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0._%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0._%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0._%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0._%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0._%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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центру з можливостями системи безоплатної правової допомоги у Нікольському районі.    

                  

 

РОЗДІЛ ІІ. КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ БПД  

 

[2.1.] Peer review. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД                                

                

З метою оцінки діяльності центру та бюро правової допомоги спеціалісти пропонують 

громадянам, які звертаються за допомогою до центру/бюро, заповнити анкети-опитувальники 

якості надання послуг. В подальшому ці анкети  передаються відділу моніторингу діяльності 

місцевих центрів у Донецькій області Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях. 

Протягом I кварталу 2020 року під час проведення моніторингу роботи працівників відділів 

Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

директором центру визначено потребу у навчанні. 

Проведення МЦ перевірок дотримання процедури та якості надання правової допомоги, 

підготовка висновків та рекомендацій за результатами моніторингу щодо запобігання виявлених 

недоліків. 

У лютому 2020 року директором Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено моніторинг, щодо дотримання порядку надання БВПД 

Нікольським, Волноваським та Вугледарським бюро правової допомоги.  

 

[2.2.] Strategic Litigation 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ  

 

[3.1.] Відновне правосуддя  

 

[3.2.]Незалежні провайдери 

 

 

13.01.2020 року головним спеціалістом відділу 

правопросвітництво та надання безоплатної правової 

допомоги проведена робоча зустріч з партнерами в 

приміщенні Кальміуського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області. 

17.01.2020 року у приміщенні Вугледарської міської ради 

начальником Вугледарського бюро правової допомоги сумісно з юристом Вугледарської міської 

ради проведено робочу зустріч з працівниками на тему: «Оформлення кадастрового номеру  на 

земельну ділянку». 

22.01.2020 року фахівці Маріупольського місцевого центру з 

надання  БВПД долучились до святкування дня Соборності 

України у приміщенні Національного центру «Український 

дім». У ході святкування спеціалісти надали консультування 

відвідувачам закладу. 

Особам  надано інформаційні буклети 

28.01.2020 року начальником  відділу «Вугледарське бюро 

правової допомоги» в приміщенні Вугледарської міської 
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бібліотеки для вимушено переміщених осіб, малозабезпечених осіб та осіб які перебувають у 

тяжких життєвих обставинах проведено лекцію на 

тему: «Доступ до системи безоплатної правової 

допомоги, гарантії якості надання безоплатної 

правової допомоги». 

28.01.2020 року у приміщенні організації головним 

спеціалістом відділу «Нікольське бюро правової 

допомоги» проведено робочу зустріч з головою Нікольської районної 

організації працівників освіти і науки. В ході зустрічі були обговорені питання 

оплати праці та відпусток працівників освіти. 

04.02.2020 року в приміщені відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» начальником 

відділу для всіх бажаючих громадян проведено лекцію на тему: «Порядок розірвання шлюбу». 

Особам  надано інформаційні буклети. 

14.02.2020 року головним спеціалістом  відділу 

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» 

проведено правопросвітню зустріч з начальником 

відділу «Центр Соціальних Служб для дітей та молоді» 

у приміщенні «Великоновосілківського районного 

центру соціальних служб для дітей та молоді» 

Великоновосілківського району  в Донецькій області. На зустрічі обговорено 

питання щодо порушення прав соціально незахищеного 

населення. 

14.02.2020 року гачальник відділу правопросвітництво та надання безоплатної 

правової допомоги долучилась до семінару для ветеранів АТО/ООС на тему: 

«Професійна орієнтація та працевлаштуванням в сучасних умовах: виклики та 

рішення». Підчас заходу фахівчині надавали консультації учасникам заходу. 

26.02.2020 року заступником начальника відділу «Покровське бюро правової 

допомоги» проведено консультування в приміщенні Управління соціального 

захисту Покровської міської ради Донецької області. 

07.02. начальник відділу «Волноваське бюро правової допомоги» провів лекцію 

для відвідувачів у приміщенні відділу на тему: «Безкоштовна правова допомога жертвам 

домашнього насильства». 

18.02.2020 начальник відділу «Мангушське бюро правової допомоги» провів лекцію для учнів 

ЗОШ №1 смт. Мангуш,  на тему: «Допомога жертвам домашнього насильства». 

27.02.2020 року відбувся заступник начальника відділу «Покровське 

бюро правової допомоги» провела правопросвітницьку зустріч 

спрямовану на запобігання випадкам домашнього 

насильства, у приміщенні Покровського міського 

відділу з питань пробації у Донецькій області. 

02.03.2020 року начальником Вугледарського 

відділу правової допомоги у приміщенні  

благодійної організація «СОВА» проведена лекція на тему: «Запобігання та 

протидія домашнього насильства, юридичні 

наслідки». 

12.03.2020 року головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги провела 

лекцію для суб’єктів ювенальної пробації на 

тему: «Безоплатна правова допомога для 

неповнолітніх осіб та як діяти якщо став 

жертвою домашнього насильства». 
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13.03.2020 року головним спеціалістом відділу «Великонвосілківське бюро правової допомоги» 

спільно з начальником відділу у приміщені Служба у справах дітей Великоновосілківського району 

в Донецькій області, проведено правопросвітницький захід (лекція) на тему: «Запобігання та 

протидія гендерному та домашньому насильству». 

03.02.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро правової допомоги» у приміщенні ДУ 

«Центр пробації» спільно з працівниками Державної установи «Центр 

пробації» м. Волноваха та представником Волноваського районного центру 

зайнятості провели  семінар на тему: «Запобігання злочинності» для суб’єктів 

пробації. 

27.02.2020 року у приміщенні Управління соціального захисту населення 

Нікольської районної державної адміністрації фахівцем відділу «Нікольське 

бюро правової допомоги» проведено інформаційно-правопросвітницьку 

роботу з працівниками та відвідувачами Управління. 

Розглянуто питання налагодження співпраці та проведена 

лекція на тему: «Корупційна злочинність». 

04.03.2020 року  у приміщенні Покровського міського відділу з питань пробації 

Донецької області,  головним спеціалістом відділу «Покровське бюро правової 

допомоги» проведено лекцію, для суб’єктів пробації на тему: «Права людини 

під час затримки». 

05.03.2020 року головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги провела у 

Центральному районому відділі  Філії ДУ «Центр пробації» в Донецькій 

області інформаційно-роз’яснювальний захід. Тема лекції: «Запобігання 

злочинності. Відповідальність та види покарання».  

10.03.2020 року  головним спеціалістом відділу «Великонвосілківське бюро 

правової допомоги» в приміщенні Великоновосілківського районного відділу 

філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області проведено 

правопросвітницький захід на тему: «Захист власних прав, право на самостійне звернення до 

суду» та  «Право у випадку затримання неповнолітніх».               

11.03.2020 року  в приміщенні Мангушського районного відділу філії ДУ «Центр 

пробації» в Донецькій області начальником відділу 

«Мангушське бюро правової допомоги» проведена 

лекція на тему: «Запобігання злочинності». 

17.02.2020 року у приміщенні Загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 заступником начальника 

відділу «Покровське бюро правової допомоги» 

проведено лекцію для дітей на тем: «Законодавчі 

пільги дітям із статусом ВПО». 

18.02.2020 року у приміщенні КЗ «Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою 

першого ступеня № 2» Нікольської районної ради Донецької області   головним спеціалістом 

відділу «Нікольське бюро правової допомоги» проведено лекцію на тему: «Права дитини в 

Україні». В ході проведення заходу спеціаліст проінформував дітей про  загальні права дітей.  

Також було надано відповіді на запитання дітей. 

06.03.2020 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги провела лекцію для студентів 

Маріупольського державного університету, на тему «Булінг та його 

наслідки». 

13.03.2020 року начальником відділу «Вугледарське бюро правової 

допомоги» проведено правопросвітницький захід для студентів на тему: 

«Особливості  цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності 

підлітків», у приміщенні Вугледарського коледжу. 
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02.01.2020 року головний спеціаліст відділу «Нікольське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Нікольському районному центрі зайнятості провела семінар на тему: 

«Доступ до правової допомоги». 

24.01.2020 у приміщенні Маріупольського центру зайнятості 

головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної  правової допомоги проведено правопросвітницький 

семінар на тему: «Захист прав споживачів комунальних послуг».  

18.02.2020 року у приміщенні  Маріупольського міського центру 

зайнятості  головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги» під 

час тренінгу проведено інформаційно-роз’яснювальну лекцію з 

відвідувачами на тему: «Право на утримання після розірвання шлюбу». 

28.02.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське 

бюро правової допомоги» у приміщенні Великоновосілківського відділу 

державної виконавчої служби проведено консультування громадян з 

питань як виконується судове рішення, а також проведена лекція на тему: 

«Як подати заяву  про відкриття в виконавчого провадження  у відділі  ДВС». 

05.03.2020 року заступник начальника відділу  «Волноваське бюро правової 

допомоги» провів  інформаційно-роз'яснювальний 

захід  у Державному центрі зайнятості м.Волноваха 

для відвідувачів  на тему: «Доступ до безоплатної 

правової допомоги». 

13.03.2020 року начальником відділу «Мангушське 

бюро правової допомоги» проведено правопросвітній 

захід для відвідувачів у приміщенні Мангушського районного центру зайнятості на тему:  «Захист 

прав учасників бойових дій». 

04.02.2020року в приміщені відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» 

начальником відділу для всіх бажаючих громадян проведено лекцію на тему: 

«Порядок розірвання шлюбу». Особам  надано інформаційні буклети. 

11.02.2020 року у приміщені Вугледарського бюро правової допомоги,  

начальником відділу проведено  семінар на тему: «Порядок позбавлення 

батьківських прав, встановлення опіки над дитиною». 

12.02.2020року у приміщені Вугледарського ДРАЦС 

начальником відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» 

проведено семінар  на тему: «Порядок розірвання шлюбу,якщо особа відповідач 

перебуває на непідконтрольній території  України». 

12.02.2020 року у приміщені Мангушського районного відділу ДРАЦС, 

начальником відділу «Мангушське бюро правової допомоги» проведена лекція на 

тему: «Розірвання шлюбу та сплата аліментів», у семінарі взяли участь 

працівники та відвідувачі закладу. 

18.02.2020 року у приміщенні Тополинської сільської ради Нікольського 

району Донецької області  головними  спеціалістами відділу «Нікольське 

бюро правової допомоги» проведено семінар на тему: 

«Безоплатна правова допомога. Види правової 

допомоги». 

28.02.2020 року головним спеціалістом відділу 

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» у 

приміщенні Великоновосілківського відділу державної 

виконавчої служби проведено консультування громадян з питань як 

виконується судове рішення, а також проведена лекція на тему: «Як подати 
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заяву  про відкриття в виконавчого провадження  у відділі  ДВС». 

03.03.2020 року головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги у приміщенні Маріупольського місцевого 

відділу ДРАЦС східного МУ Міністерства юстиції 

провела лекцію для співробітників відділу на тему: 

«Декларування 2020».   

04.03.2020року начальником відділу «Вугледарське 

бюро правової допомоги» у приміщенні 

Вугледарського міського відділу державної виконавчої служби для працівників 

проведено лекцію на тему: «Особливості декларування в 2020 році». 

06.03.2020 року фахівці Маріупольського місцевого центру з надання БВПД у приміщенні 

Маріупольського державного університету спільно із студентами 

провели робочу зустріч, підчас якої провели лекцію  на тему: 

«Гендерна дискримінація». 

 

 

 

 

[3.3.] Мережа волонтерів БПД\Амбасадори  БПД 

 

 

12.03.2020 року фахівцями відділу «Нікольське бюро правової допомоги» 

проведено робочу зустріч з метою розбудови мережі доступу до БПД у 

приміщенні Нікольської районної адміністрації.  

 

[3.4.] Визначення правових потреб громадян 

 

Протягом І квартала визначалися першочерговіих спільні правові потреби 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, а 

також проблемниі питання у їх взаємодії з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах 

територіальної юрисдикції. 

 

[3.5.] Спеціалізовані центри з надання БПД 

 

Здійснюються всі необхідні заходи відповідно до визначення потреби в спеціалізації центрів з 

надання БВПД. 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV. СИСТЕМА НАДАННЯ БПД Є НЕЗАЛЕЖНОЮ, КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЮ, 

ІННОВАЦІЙНОЮ, ЕФЕКТИВНОЮ  

 

[4.1.] Вдосконалення управління системою надання БПД 

 

 

 

10.02.2020 року Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено навчання для фахівця відділу «Нікольське бюро правової допомоги», щодо 

використання порядку надання безоплатної правової допомоги та внесення інформації до КІАС. 
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17.02.2020 року директором Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено навчання для фахівця відділу «Курахівське бюро правової 

допомоги», щодо використання порядку надання безоплатної правової допомоги та внесення 

інформації до КІАС. 

20.02.2020 - 23.02.2020 року фахівець Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги взяла участь у навчальному семінарі на тему: «Проведення 

навчальних заходів та інформаційно-просвітницької кампанії в інтересах захисту освітніх прав 

мешканців окупованих територій» в м. Чернігові. 

23.02.2020-24.02.2020 року представники Мангушського, Вугледарського, Волноваського, 

Покровського, Нікольського бюро правової допомоги пройшли навчання, з метою  підвищення 

кваліфікації та обміну досвідом з працівниками місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Донецької області та прийняття участі у семінарі-практикумі на тему: «Захист 

прав внутрішньо переміщених осіб: успішна практика та проблемні питання». 

04.03.-05.03.2020 року начальник Мангушського бюро правової допомоги пройшов навчання з 

метою  прийняття участі у семінарі за темою: «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка 

тривалих рішень» для викладачів, студентів та курсантів ДЮІ МВС України та представників 

інститутів громадського суспільства та обміну досвідом 

 

З метою покращення належного облаштування приміщення, відділ «Курахівське бюро правової 

допомоги» переїхав в інше приміщення. 

 

 

[4.2.] Оптимізовані витрати 

  

Щопонеділка спеціалісти центру подають узагальнену інформацію щодо виданих доручень для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування за отриманими дорученнями 

адвокатів. 

Здійснюється аналіз фактів відмов адвокатів від прийняття доручень та скарг на адвокатів.   

У звітному періоді було здійснено аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за 

виданими дорученнями та виплачених коштів адвокатам. А також, аналіз кількості та якості 

складених процесуальних документів.             

У січні 2020 року фахівці відділів бюро Маріупольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги прийняли 

участь у засіданні робочої групи з громадської безпеки та соціальної 

згуртованості та провели публічну презентацію роботи бюро, 

включаючи дані діяльності за IV кварталі 2019 року. 
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Розділ V. Результативні показники діяльності 

 

За період з 01.01.2020 року по 31.03.2020 року (звітний квартал) місцевим центром з 

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

підрозділами, було зареєстровано 4247 звернень клієнтів, 3683 особам було надано правову 

консультацію, 564 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

 

 

Таблиця 1. 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 безоплатної 

правової допомоги 

1050 

 

 

 

743 307 

2 Волноваське бюро 

правової допомоги 

1001 951 50 

3 Мангушське бюро 

правової допомоги 

172 143 29 

4 Вугледарське бюро 

правової допомоги 

574 522 52 

5 Нікольське бюро правової 

допомоги 

513 456 57 

6 Великоновосілківське 

бюро правової допомоги 

276 253 23 

7 Курахівське бюро 

правової допомоги 

2 1 1 

8 Покровське бюро правової 

допомоги 

661 615 46 

Разом 4247 3683 564 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 571 рішеннь про 

надання БВПД та надано 81 доручення адвокатам та 249 наказів штатним працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів), 241 надано бюро на 

представників. 

 

Видано 81 доручення адвокатам, з них: 62- на адвокатів МЦ, 19 - на адвокатів бюро. 

Відділ представництва місцевого центру - 249 наказ,  відділ «Мангушське бюро правової 

допомоги» було видано 33 наказа, в Покровському 37, в Курахівському 0, в 

Великоновосілківському 24, в Волноваському 42, в Вугледарському 53, в Нікольському 52. По 

письмовим зверненням надано відмов у наданні БВПД - 6. 

 

Крім того, було прийнято 40 рішень про заміну: адвокатів МЦ - 33; представників МЦ - 4, 

адвокатів бюро -3. 
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В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального 

забезпечення - 159 (4%), іншого цивільного - 1136 (27%), сімейного - 300 (7%), 

спадкового - 311 (7%),  житлового - 485 (11%), адміністративного - 470 (11%), 

земельного - 105 (3%), трудового - 152 (4%), договірного – 20 (0%), з інших питань - 950 

(22%), з питань виконання судових рішень - 158 (4%), медичних - 0 (0%). 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 

категорією питань 

 

 

 

 
 

У звітному періоді до Маріупольського місцевого центру (включно з бюро правової 

допомоги) звернулось: : 1210 (71%) - жінок; 504 (29%) - чоловіків 

 

Діаграма 3. Кругова даіграма щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком  

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

категорією осіб 

 

 
 

 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал 

було: 

 Здійснено 6 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 19 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 

2034 особи, в тому числі 36 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 1998 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 методична допомога органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

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

допомоги - не надавалася протягом І квартала 

 проведено 60 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 54 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (у тому 

числі реклама міського типу). 

 надано 1 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро 

 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниц

ьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформац

ійних 

матеріалі

в, 

розміщен

их у ЗМІ 

1 Маріупольський 

МЦ з надання 

БВПД 

0/0 

 

5/67 0 16 0 22 

2 Волноваське 

бюро правової 

допомоги 

2/2 

  

2/792 

 

0 7 0 4 

3 Мангушське 

бюро правової 

допомоги 

2/14 1/8 0 4 1 1 

4 Вугледарське 

бюро правової 

допомоги 

0/0 

 

 

1/907 0 11 0 11 

5 Нікольське бюро 

правової 

допомоги 

0/0 1/9 

 

0 9 0 9 

6 Покровське бюро 

правової 

допомоги 

0/0 

 

5/205 
0 

 

6 0 3 

7 Великоновосілків

ське бюро 

правової 

допомоги 

2/20 

 

1/10 

 

0 7 0 4 

8 Курахівське бюро 

правової 

допомоги 

0/0 

 

3/0 

 

0 0 0 1 

Разом 6/36 19/1998 0 60 1 54 
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

 


