
 

   Додаток 8 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Дніпровським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги локального плану діяльності на ІІ квартал  

у Дніпропетровській області на 2020 рік. 

ЗМІСТ: 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами. 

[1.1.] Посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад. 

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

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ 

НАПРЯМАМИ: 

[1.1.] Посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад. 

ВІДДІЛ ПРАВОПРОСВІТНИЦТВА ТА НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ 

02 квітня 2020 року забезпечено проведення прес-конференції на базі ІА “Інформатор” на тему: "Що 

робити приватним підприємцям, які не можуть сплачувати оренду офісних приміщень або торгових 

місць на ринку під час карантину?". 

09 квітня 2020 року забезпечено проведення прес-конференції на базі ІА “Інформатор” на тему: 

"Правила оформлення субсидії 2020: кому і яка допомога передбачена для оплати комунальних 

послуг". 

У звітний період розроблено онлайн правопросвітницький захід “Майстерня активного 

громадянина” та створено текст першого відеоуроку на тему: "Стягнення аліментів від "А" до "Я" 

за допомогою онлайн сервісів". 

22 квітня 2020 року прийнято участь в онлайн засіданні робочої групи з питань запобігання та 

протидії домашньому насильтсву при Координаційній раді з питань сімейної, гендерної політики та 

протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. 

04 травня 2020 року забезпечено проведення онлайн правопросвітницького заходу на тему: “Як 

побороти булінг: інструкція для школярів, вчителів та батьків" (охоплення заходу — 1 100 осіб). 

05 травня 2020 року забезпечено проведення онлайн правопросвітницького заходу на тему: "Права 

осіб з інвалідністю: огляд законодавства" (охоплення заходу — 347 осіб). 

07 травня 2020 року забезпечено проведення онлайн правопросвітницького заходу на тему: "Які 

гарантії встановлені для військовослужбовців та як ними скористатись?" (охоплення заходу — 92 

особи). 

08 травня 2020 року проведено онлайн правопросвітницький захід на тему: "Як 
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військовослужбовцю реалізувати своє право на відпустку із збереженням грошового забезпечення 

у зв’язку із сімейними обставинами або іншими поважними причинами строком до 10 днів?" 

(охоплення заходу — 363 особи). 

15 травня 2020 року проведено онлайн правопросвітницький захід на тему: "Прийомна сім'я: 

поняття та пільги" (охоплення заходу — 270 осіб). 

20 травня 2020 року проведено онлайн правопросвітницький захід на тему: "Авторське право VS 

Інтернет" (охоплення заходу — 303 особи). 

20 травня 2020 року участь в засіданні Координаційної ради з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству при Дніпропетровській обласній ОДА. 

27 травня 2020 року участь в І Міжрегіональний науково-практичний форум «Актуальні питання 

взаємодії суб’єктів, які мають здійснювати заходи з реагування та профілактики на випадки 

насильства у закладах освіти» на базі правового клубу "PRAVOCATOR.Дніпро" (zoom). 

01 червня 2020 року забезпечено проведення онлайн правоспросвітницького заходу на тему: "У 

форматі "рівний рівному" про те, як дітям захистити себе" (охоплення заходу – 727 осіб). 

11 червня 2020 року забезпечено проведення онлайн правоспросвітницького заходу на тему: "Як 

захистити свої права у випадку примусового виселення із житлового приміщення" (охоплення 

заходу – 88 осіб).  

ВІДДІЛ “НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ” 

Було створено нову рубрику на просторах інтернет мережі Новоолександрівської ОТГ на час 

карантину «Запитай у свого Юриста». 

16 квітня 2020 року започатковано онлайн рубрику для жителів Новоолександрівської ОТГ- запитай 

у свого юриста.  

04 травня 2020 року на базі правового клубу PRAVOKATOR, до міжнарожного дня з протидії 

булінгу, було підготовлено правову відеоконсультацію на тему: "Як побороти булінг”. 

18 травня 2020 року проведено онлайн рубрику для жителів Новоолександрівської ОТГ- запитай у 

свого юриста.   

21 травня 2020 року проведено вуличне інформування мешканців Соборного району щодо послуг, 

які надає Бюро, його місцезнаходження та графіку роботи. 

ВІДДІЛ “СИНЕЛЬНИКІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ” 

01 квітня 2020 року проведено робочу зустріч (скайп зв’язок ) з проблемних питань земельного 

законодавства для працівників відділення Державного земельного кадастру. 

02 квітня 2020 року проведено робочу зустріч (скайп зв’язок) з проблемних питань земельного 

законодавства для працівників Новогнідського старостату, Раївської ОТГ. 

06 квітня 2020 року проведено робочу зустріч (скайп зв’язок) з працівниками Синельниківського 

міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації». 

08 квітня 2020 року прийнято участь (скайп зв’язок) у житловій комісїї Синельниківської міської 

ради. 

09 квітня 2020 року проведено робочу зустріч (скайп зв’язок) з представниками «Благодійний фонд 

незалежних юристів Дніпропетровської області». 
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10 квітня 2020 року прийнято участь у житловій комісії ( скайп зв’язок) Синельниківської РДА. 

13 квітня 2020 року проведено робочу зустрічі ( скайп зв’язок) з проблемних питань призначення 

житлових субсидій з працівниками Управління соцзахисту Синельниківської РДА. 

14 квітня 2020 року проведено робочу зустріч (скайп зв’язок) з проблемних питань призначення 

житлових субсидій з працівниками Управління соцзахисту Синельниківської міської ради. 

22 квітня 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками Луб’янського старостату ( скайп 

зв’язок) на тему земельного законодавства та щодо продовження карантину в Україні. 

24 квітня 2020 року прийнято участь у засіданні житлової комісії (скайп зв’язок ) Синельниківської 

РДА. 

17 квітня 2020 року начальник відділу «Солонянське бюро правової допомоги» Дніпровського МЦ 

з надання БВПД прийняла участь у засіданні Комісії з питання формування пропозиції стосовно 

потреби щодо спрямування субвенції для придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що 

перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

19 травня 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками Новогнідского старостату (скайп 

зв`язок) на тему: « Щодо продовження карантину в Україні». 

20 травня 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками Лубянського старостату (скайп 

зв’язок) на тему: « Щодо продовження карантину в Україні». 

21 травня 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками Луб`янського старостату (скайп 

зв’язок) на тему земельного законодавства та щодо продовження карантину в Україні до 22.06.2020 

року. 

25 травня 2020 року проведено робочу зустріч ( скайп зв’язок )з працівниками відділення 

Державного земельного кадастру. 

26 травня 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками ЦНАП Синельниківської міськради 

обговорення питання "Видачі довідки про реєстрацію місця проживання особи або місця 

перебування особи". 

27 травня 2020 року проведено робочу зустріч з працівниками Синельниківського міськрайонного 

відділу Центра пробації, обговориня питання "Працевлаштування осіб звільнених з місць 

покарання". 

28 травня 2020 року проведено робочу бесіду в скайп зв’язку з працівниками Раївської ОТГ, 

обговорення питання "Оформлення трудового договору, призначення на посаду". 

29 травня 2020 року проведено робочу бесіду в скайп зв’язку з працівниками Славгородської ОТГ, 

обговореня питання "Вирішення житлових спорів. 

01 червня 2020 року проведено робочу бесіду в скайп зв’язку з працівниками Новогнідського 

старостату, обговорення теми "Квартирна плата та комунальні послуги". 

02 червня 2020 року проведено робочу бесіду в скайп зв’язку з працівниками Славгородської ОТГ, 

обговорення питання "Вирішення житлових спорів. 

04 червня 2020 року проведено робочу зустріч (скайп зв’язок) з працівниками Луб'янского 

старостату на тему: " Вирішення житлових спорів". 
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05 червня 2020 року проведено робочу зустріч (скайп зв’язок) з працівниками Раївської ОТГ на 

тему: " Вирішення житлових спорів". 

09 червня 2020 року проведено робочу зустріч (скайп зв’язок) з працівниками держустанови на 

тему: «Працевлаштування осіб, які повернулися з місць позбавлення волі.» 

10 червня 2020 року проведено робочу зустріч (скайп зв’язок) з працівниками Синельниківської 

виправної колонії-94 на тему: «Працевлаштування осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі.» 

11 червня 2020 року проведено робочу зустріч через скайп зв’язок з працівниками Луб'янського 

старостату на тему: « Оформлення субсидії.» 

12 червня 2020 року участь в роботі житлової комісії Синельниківського виконкому (в якості 

заступника комісії). 

15 червня 2020 року проведено робочу зустріч ( скайп зв’язок) з працівниками відділення 

Державного земельного кадастру на тему: «Порядок отримання кадастрового номеру на земельний 

участок». 

ВІДДІЛ “ЦАРИЧАНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ” 

15 червня 2020 року в Царичанському районному секторі філії ДУ « Центр пробації» для осіб 

засуджених до покарань не пов′язаних з позбавленням волі прочитано лекцію на тему: «Втягнення 

неповнолітніх у злочин, пияцтво та жебракування». 

ВІДДІЛ “МАГДАЛИНІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ” 

14 травня 2020 року проведено онлайн - семінар (скайп-зв'язок) з Магдалинівським районним 

центром зайнятості на тему: «Захист трудових прав працівників у період карантину». 

      ВІДДІЛ “ДНІПРОВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ №2” 

01 червня 2020 року прийнято участь у семінарі на тему: «Особливості розгляду цивільних спорів 

що виникають із сімейних правовідносин: сталість та єдність судової практики». 

ВІДДІЛ “ДНІПРОВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ №1” 

8 червня 2020 року проведено інформування відвідувачів приміщення, в якому знаходиться відділ 

“Дніпровського бюро правової допомоги № 1”, щодо порядку отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги в період послаблення карантину. 

11 червня 2020 року участь у прес-конференції на базі медіацентру Інформатор на тему: “Як 

захистити свої права в разі примусового виселення з житла”. 

ПУБЛІКАЦІЇ В ЗМІ 

01 квітня 2020 року – розміщена стаття щодо земельної реформи на сайті Магдалинівської РДА. 

01 квітня 2020 року розміщено статтю на сайті Новомосковської районної ради на тему: «Захист 

прав дітей від насильства в сім'ї». 

01 квітня 2020 року розміщено статтю на сайті Новомосковської районної ради на тему: 

«Відповідальність за порушення правил КАРАНТИНУ». 

03 квітня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ на тему: «Обов'язок повнолітніх 

дочки, сина утримувати батьків та його виконання». 
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03 квітня 2020 року розміщено статті на сайті та в приміщенні Черкаської ОТГ на тему: «Захист 

прав дітей від насильства в сімї», «Правова допомога», «Відповідальність за порушення правил 

КАРАНТИНУ», «Аліменти на утримання батьків», «Визнання недієздатним». 

04 квітня 2020 року на сайті Піщанської ОТГ розміщено статтю на тему: «Визнання фізичної особи 

недієздатною». 

07 квітня 2020 року опубліковано статтю в районній громадсько-політичній газеті «Наше життя» на 

тему: «Звільнення працівника у період карантину». 

08 квітня 2020 року на сайті Піщанської ОТГ розміщено статтю на тему: «Додаткова відпустка 

учасника бойових дій». 

08 квітня 2020 року на сайті Піщанської ОТГ розміщено статтю на тему: «Авансовий внесок у 

виконавчому провадженні». 

08 квітня 2020 року на сайті Піщанської ОТГ розміщено статтю на тему: «Оскарження дій 

державних виконавців». 

01 квітня 2020 року – розміщена стаття щодо земельної реформи на сайті  Магдалинівської РДА. 

07 квітня 2020 року опубліковано статтю в районній громадсько-політичній газеті «Наше життя» на 

тему: «Звільнення працівника у період карантину». 

01 квітня 2020 року розміщено статтю на сайті Новомосковської районної ради на тему: «Захист 

прав дітей від насильства в сім'ї». 

01 квітня 2020 року розміщено статтю на сайті Новомосковської районної ради на тему: 

«Відповідальність за порушення правил КАРАНТИНУ». 

03 квітня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ на тему: «Обов'язок повнолітніх 

дочки, сина утримувати батьків та його виконання». 

03 квітня 2020 року розміщено статті на сайті та в приміщенні Черкаської ОТГ на тему: «Захист 

прав дітей від насильства в сімї», «Правова допомога», «Відповідальність за порушення правил 

КАРАНТИНУ», «Аліменти на утримання батьків», «Визнання недієздатним». 

04 квітня 2020 року на сайті Піщанської ОТГ розміщено статтю на тему: «Визнання фізичної особи 

недієздатною». 

08 квітня 2020 року на сайті Піщанської ОТГ розміщено статтю на тему: «Додаткова відпустка 

учасника бойових дій». 

08 квітня 2020 року на сайті Піщанської ОТГ розміщено статтю на тему: «Авансовий внесок у 

виконавчому провадженні». 

08 квітня 2020 року на сайті Піщанської ОТГ розміщено статтю на тему: «Оскарження дій 

державних виконавців». 

Протягом звітного періоду розміщено на сайті Царичанської РДА 2 публікації на тему: «Про роботу 

«Царичанського бюро правової допомоги» дистанційно», «Запобігання та протидія домашньому 

насильству», « Порядок отримання земельних ділянок у власність».  

21 травня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ «Надання права на шлюб 

неповнолітній особі». 
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21 травня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ «Надання особі психіатричної 

допомоги у примусовому порядку». 

21 травня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ «Допомога на поховання». 

21 травня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ «Державна реєстрація шлюбу: 

порядок реєстрації, терміни та місце реєстрації шлюбу, документи, необхідні для реєстрації 

шлюбу». 

21 травня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ «Встановлення факту розірвання 

шлюбу на тимчасово окупованій території». 

02 червня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ «Відповідальність за виготовлення, 

збут та носіння холодної зброї». 

02 червня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ «Поновлення батьківських прав». 

03 червня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ «Позбавлення батьківських прав: 

підстави та порядок розгляду». 

03 червня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ «Лікарська таємниця: поняття, 

порядок розголошення, відповідальність». 

03 червня 2020 року розміщено статтю на сайті Піщанської ОТГ «Відповідальність за невиконання 

судових рішень». 

11 червня 2020 року розміщено публікації в мережі Фейсбук у групах «Магдалинівська Перша», 

«Магдалинівка. Дошка оголошень». 

13 червня 2020 року публікація статті в районній громадсько-політичній газеті «Наше життя» - «Як 

визнати заповіт недійсним». 

19 травня 2020 року розміщено публікації в мережі Фейсбук у групах «Магдалинівська Перша», 

«Магдалинівка. Дошка оголошень».  

19 травня 2020 року опубліковано на сайті Царичанської РДА статтю на тему: «Припинення 

договору оренди земельної ділянки шляхом його розірвання» та направлено її для розміщення в 

Ляшківську, Китайгородську та Могилівську ОТГ. 

20 травня 2020 року розміщено публікації для жителів Новоолександрівської ОТГ з приводу послуг, 

які можуть надаватися жителям Новоолександрівської ОТГ на час карантину. 

 

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

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 Працівники місцевого центру в умовах карантину було прослухано ряд лекцій, а саме:  

15 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему: "Пенсійне право за 4 години". 

16 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему: "Безоплатна приватизація земель в судовому 

порядку". 

16 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему «Права людини і принципи правосуддя: співпадіння 

і протиріччя ». 
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21 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему: "Особливості застосування сімейного 

законодавства до відносин з іноземними особами». 

22 квітня 2020 року прослухано прослухано вебінар на тему: «Пенсія за віком. Особливості та види 

пенсії. Судова практика». 

23 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему:" Правові основи користування землею". 

24 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему: «Судова практика у кредитних правовідносинах: 

порядок вирішення кредитних спорів та примусове стягнення». 

27 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему: «Судовий розгляд та розгляд справ у окремому 

провадженні в цивільному процесу. Склад суду». 

28 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему: «Новели електронного декларування 2020 або 

зміни у квадраті». 

29 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему: «Порядок вирішення спорів з питань, що 

виникають із правовідносин в сфері пенсійного права». 

30 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему: «Земельні спори між сусідами». 

30 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему: "Порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення правил карантину". 

30 квітня 2020 року прослухано вебінар на тему: "Розгляд справ у окремому провадженні. 

Встановлення фактів, що мають юридичне значення." 

04 травня 2020 року прослухано вебінар на тему: «Заява до Європейського Суду з прав людини – 

практичні аспекти та підводні камені». 

05 травня 2020 року прослухано онлайн лекцію на тему: «Практичні аспекти ініціювання 

кримінального провадження». 

07 травня 2020 року прослухано вебінар на тему: «Особливості захисту прав на землю». 08 травня 

2020 року прослухано вебінар на тему: «Стягнення матеріальної та моральної шкоди». 

13 травня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Особливості розгляду справ щодо 

визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування». 

13 травня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Особливості правового захисту дитини у 

випадках домашнього насильства». 

14 травня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Практичні поради щодо захисту прав 

клієнта в справі про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП ». 

14 травня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Ефективне інтерв'ювання клієнта – один 

з елементів доступу до правосуддя». 

19 травня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Особливості розгляду судових справ щодо 

спадкування за законом. Спадкова трансмісія». 

20 травня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Ефективне надання правової допомоги 

постраждалим від домашнього насильства». 

20 травня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Особливості надання правової допомоги 

неповнолітнім у кримінальному процесі. Основні акценти». 
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21 травня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Відверто про відзив в цивільному 

процесі». 

22 травня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Страхування. Загальний огляд страхових 

правовідносин. Судова практика вирішення спорів у сфері страхування». 

29 травня 2020 року прослухано вебінар на тему: «Аліментний договір – альтернативний спосіб 

врегулювання аліментних правовідносин». 

01 червня 2020 року прослухано лекцію на тему: «Булінг у закладі освіти: служба порозуміння VS 

притягнення до відповідальності та судова практика». 

01 червня 2020 року прослухано лекцію на тему: «Особливості розгляду цивільних спорів, що 

виникають із сімейних правовідносин: сталість та єдність судової практики». 

03 червня 2020 року прослухано два вебінари на теми: «Судова влада та ЗМІ в умовах карантинних 

заходів» та «Застосування міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини в національній 

судовій практиці». 

03 червня 2020 року прослухано вебінар на тем:у «Застосування міжнародних стандартів у сфері захисту 

прав дитини в національній судовій практиці». 

03 червня 2020 року прослухано вебінар на тему: «Порядок виплати допомоги на дітей фізичним 

особам-підприємцям на період карантину». 

09 червня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Позбавлення та поновлення батьківських 

прав: підстави, порядок розгляду та виконання ». 

09 червня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Що таке ринок (обіг) землі. Основні 

меседжі закону про ринок землі». 

10 червня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Аліментний договір-альтернативний 

спосіб врегулювання аліментних правовідносин. 

12 червня 2020 року прослухано онлайн-лекцію на тему: «Обмеження дієздатності фізичної особи». 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

З метою здійснення контролю за діяльністю віддалених районів відділів місцевого центру, 

було проведено онлайн нараду через платформу ZOOM з усіма відділами бюро.  

 

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ. 

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

надання безоплатної вторинної правової допомоги було зареєстровано 4471 звернення клієнтів, 

за якими було надано 4212 правових консультацій, прийнято 259 письмові заяви про надання 

БВПД та 7 клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів БПД. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 204 рішень про 

надання БВПД, видано 73 доручення адвокатам та 158 наказ про уповноваження працівників 

відділів бюро правової допомоги та правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги. За результатом розгляду 21  письмового звернення було прийнято рішення про відмову 

у наданні БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 
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№ 

з/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстров

аних 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправ

лень до 

інших 

провайдері

в БПД 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

690 598 92 3 

2 Відділ 

"Новоолександрівське 

бюро правової 

допомоги" 

533 516 17 0 

3 Відділ 

"Солонянське бюро 

правової допомоги" 

623 591 32 0 

4 Відділ 

"Правобережне 

дніпровське бюро 

правової допомоги" 

239 199 40 0 

5 Відділ 

"Лівобережне 

дніпровське бюро 

правової допомоги" 

413 388 25 3 

6 Відділ 

"Слобожанське бюро 

правової допомоги" 

288 268 20 0 

7 Відділ 

"Синельниківське бюро 

правової допомоги" 

394 394 0 0 

8 Відділ 

"Новомосковське бюро 

правової допомоги" 

577 555 22 1 

9 Відділ 

"Магдалинівське бюро 

правової допомоги" 

383 374 9 0 

10 Відділ 

"Царичанське бюро 

правової допомоги" 

331 329 2 0 

…. Разом по МЦ 4471 4212 259 7 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального забезпечення 

342 (7,6%), спадкового 327 (7,3%), сімейного 597 (13,4%), медичне 9 (0,2%), трудового 278 (6,2%), 

адміністративного 548 (12,3%), земельного 129 (2,9%), договірного 51 (1,1%), житлового 359 

(8,0%), іншого цивільного права 1047 (23,4%), з питань виконання судових рішень 214 (4,8%), з 

неправових питань 16 (0,4%), з інших питань 554 (12,4%). 
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Розподіл клієнтів за віком у звітному періоді є наступним: до 18 років - 9 осіб (0,4%); від 18 до 

35 років включно - 563 особа (26,1%); від 35 до 60 років включно - 1143 осіб (53,0%); понад 60 

років - 441 особи (20,5%). 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше письмових звернень 

про надання БВПД, було зареєстровано від малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний 

дохід яких нижчий суми прожиткового мінімуму) 89 (43,6%), особи з інвалідністю 26 12,7%), 

ветеранів війни та учасників бойових дій 40 (19,6%), внутрішньо переміщені особи 26 (12,7%), 

діти 3 (1,0%), діти, позбавлені батьківського піклування 3 (1,5%), особи, які постраждали від 

домашнього насилля 16 (7,8%), особи, які мають статус біженців 1 (0,5%), викривачі корупції 1 

(0,5%). 

 

Крім цього, місцевим центром за ІI квартал 2020 року було: 

 - здійснено 0 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 59 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 67 осіб, в тому числі 

0 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 67 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 - опрацьовано 111 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 - проведено 56 правопросвітницьких заходів; 

 - розміщено у ЗМІ 73 інформаційні матеріали з питань надання БПД. 

  

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

№ 

з/

п 

Найменування 

МЦ та бюро 

Кількість 

здійснени

х виїздів 

мобільних 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількіст

ь діючих 

дистанці

йних 

пунктів/

осіб, що 

отримал

и 

правову 

Кількість 

ОМС, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу 

та 

установ - 

Кількіст

ь 

проведе

них 

правопр

освітни

цьких 

заходів 

Кількіст

ь 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ 

до 

електро

нних 

 К

і

л

ь

к

і

с

т

ь 
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допомог

у 

провайде

рів БПД, з 

якими 

налагодж

ено 

співпрац

ю 

сервісів 

МЮ 

і

н

ф

о

р

м

а

ц

і

й

н

и

х 

м

а

т

е

р

і

а

л

і

в 

з 

п

и

т

а

н

ь 

н

а

д

а

н

н

я 

Б

В

П

Д 

р

о

з

м

і

щ

е

н

и

х 

у 

З
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М

І 

1 Разом по 

МЦ, в тому 

числі: 

0/0 59/67 0/6 56 9 73 

2 
Відділ 

правопросвітницт

ва та надання 

безоплатної 

правової 

допомоги 

0/0 2/0 0/0 15 3 7 

3 Відділ 

"Солонянське 

бюро правової 

допомоги" 

0/0 6/0 0/3 0 0 12 

4 Відділ 

"Новоолександрів

ське бюро 

правової 

допомоги" 

0/0 9/0 0/0 6 0 10 

5 Відділ 

"Правобережне 

дніпровське бюро 

правової 

допомоги" 

0/0 6/0 0/0 2 3 3 

6 Відділ 

"Лівобережне 

дніпровське бюро 

правової 

допомоги" 

0/0 6/0 0/0 1 3 2 

7 Відділ 

"Слобожанське 

бюро правової 

допомоги" 

0/0 4/0 0/3 0 0 5 

8 Відділ 

"Синельниківське 

бюро правової 

допомоги" 

0/0 4/30 0/0 30 0 4 

9 Відділ 

"Новомосковське 

бюро правової 

допомоги" 

0/0 5/0 0/0 0 0 21 

10 Відділ 

"Магдалинівське 

бюро правової 

допомоги" 

5/15 7/47 0/0 1 2 7 

11 Відділ 

"Царичанське 

бюро правової 

допомоги" 

1/1 10/0 0/0 1 0 2 



14 

 


