
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Кам'янським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги квартального плану діяльності на  

I квартал у Дніпропетровській області на 2020 рік.  

 

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

[1.1.]Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової 

допомоги Центром проведена наступна робота. 

Поширено буклети та інформаційні листи, листівки на наступні теми: «Порядок 

оформлення спадщини», «Отримання безоплатної правової допомоги» (роз'яснення щодо 

категорій громадян, примірний перелік необхідних документів, контактні дані центра), 

«Поновлення на роботі незаконно звільненого працівника», «Встановлення факту родинних 

відносин», «Порядок розірвання шлюбу», «Зняття з реєстрації місця проживання», 

«Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати». 

Для поширення інформації серед громадськості про функціювання системи 

безоплатної правової допомоги Центр та бюро співпрацює з органами місцевого 

самоврядування, ГУНП в Дніпропетровській області, судами, службами у  справах дітей, 

районними відділами  філії Державної установи «Центр пробації», відділами надання 

соціальних послуг Кам’янського МЦЗ, тощо. 

Працівниками  Центру та бюро були проведені наступні заходи: 

- налагоджено роботу з Дніпровською, Південною, Заводською філіями Державної 

установи «Центр пробації» Дніпропетровської області,  

- налагоджено роботу з Південним, Дніпровським, Заводським відділами державної 

виконавчої служби у місті Кам'янське Південно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро), Вільногірським міським відділом державної виконавчої 

служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), 

Криничанським, Петриківським, Верхньодніпровським районними відділами державної 

виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 

(м.Дніпро). 

- налагоджено роботу з Другою Кам'янською державною нотаріальною конторою, та 

на її базі створено мобільну точку доступу; 

- налагоджено роботу з Верхньодніпровським коледжем ДДАУ, та проводиться 

робота за студентами, досягнуті домовленості про проведення виїзного прийому громадян, 

налагоджені контакти для подальшої співпраці; 

- здійснено виїзди до представників: філій Державної установи «Центр пробації» 

Дніпропетровської області, Проінформовано про роботу Центру та бюро, роз’яснені 

питання щодо отримання БПД та БВПД громадянами, досягнуті домовленості про 

проведення виїзного прийому громадян, налагоджені контакти для подальшої співпраці; 

- постійно проводиться консультація громадян у Центрах надання адміністративних 

послуг, Другій Кам'янській державній нотаріальній конторі, Дніпровському відділі 

державної виконавчої служби у місті Кам'янське Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції,  Дніпровській, Південній, Заводській філіях Державної 

установи «Центр пробації» Дніпропетровської області, Кам'янській міській бібліотеці ім. 

Т.Г.Шевченка. 



03 січня 2020 року фахівці відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 

провели інформування  громадян про послуги системи БПД під час різдвяного ярмарку на 

центральній площі селища Кринички 

  

 

03 січня 2020 року  співробітником Петриківського БПД проведено бесіду в сім’ї, 

яка перебуває в складних життєвих обставинах. Тема заходу: «Попередження насильства в 

сім'ї. Цільове використання коштів.» В заході прийняли участь 2 особи. 

 

08 січня 2020 року співробітником Петриківського БПД проведено годину 

інформування для осіб які перебувають на обліку у Петриківському районному секторі філії 

державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області. Тема заходу: 

«Насильство в сім'ї. Терміновий заборонний та обмежувальний приписи». В заході 

прийняли участь 3 особи. 

 

08 січня 2020 року начальник «Криничанське бюро правової допомоги» 

Федориненко Надія  взяла участь у роботі дистанційного пункту доступу на базі 

Криничанського районного сектору філії державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області. 



 

 

09 січня 2020 року співробітником Вільногірське БПД було проведено вуличне 

інформування серед жителів та гостей міста Вільногірськ на тему «Відповідальне 

батьківство» 

          

 

13 січня 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела робочу зустріч щодо утворення дистанційного пункту доступу 

в Криничанському психоневрологічному інтернат  

 

  

14 січня 2020 року співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №6 «Сонечко» 

комбінованого типу Вільногірської міської ради в Дніпропетровській області  на тему: 

«Щодо виявлення ознак насильства в сім’ї над дітьми». 



       

20 січня 2020 року співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників в Вільногірському відділі з питання призначення, перерахунку та виплати 

пенсії Кам'янського об'єднаного Управління ПФУ в Дніпропетровській області на тему:  

«Надання БВПД та БППД».  

 

 

22 січня 2020 року фахівчинею Кам’янського місцевого центру з надання БВПД Оксаною 

Волох для школярів 9 класу СЗШ № 4, було проведено лекцію на тему «Особисті кордони 

як інструмент». -25 осіб 

 

 

23 січня 2020 року співробітником Петриківського БПД проведено лекцію для учнів 

Малопетриківської філії Петриківського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів 

Петриківської селищної ради Дніпропетровської області.  Тема заходу: «Права та обов'язки 

дитини. Булінг в школі.» В заході прийняли участь 18 осіб. 

 



24 січня 2020 року співробітником Петриківського БПД проведено робочу зустріч з 

радником Шульгівської сільської громади.  Тема заходу: «Порядок надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Суб'єкти надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Сусідська варта.» 

 

 24 січня 2020 року фахівчиня Кам'янського МЦ Лілія ОСИПЬОНОК провела лекцію на 

тему: “СТОП Булінг”. 

Учні 8 класів СЗШ №7 дізналися, що таке булінг його види, ознаки та відповідальність. А 

також на реальних прикладах вчилися відрізняти конфлікт від булінгу.-25 осіб 

 

24 січня 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників комунального дошкільного навчального закладу ( ясла-садок)№8 «Білочка» 

комунального типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на тему: Закон 

України «Про безоплатну правову допомогу» та реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

    

27 січня 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено дистанційний 

спільний прийом з начальником Верхньодніпровського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» Дніпропетровській області . 

https://www.facebook.com/kamensky.mczbvpd/posts/1483383858503509?__xts__%5B0%5D=68.ARAW9FOS8JVkbFbwYHr_8gHr9FFp_IAIJd3SQYCd3Px01RqDYSpfxiqPMzPq7rlGN95MzkjjQhcje8FMkcbvIEQ5_oVbsZQ4JBgekYbJ-rraT2NkSQesCg5EOnoGokCl-PB7VUqtAOJcISNEZAjAjqMYXHvnVKHEZqaTL37Mei9GJOr36IBh2-qYUDny-5s-n1ZW4DnQf_JltExxuVP7qTdyYmPllC3qWtKS4up_uVjptebwCw5QRPNIeKV_7aK5hPOAwa0_wd6QV_Ak3EfYYI4kBhPeG-YVLIBJerUr8Qm2wxfd98VqDAkC-wHkqNvvKjsrQ2w2dqTSoiYA-Vjc2LAK8g&__tn__=-R


    

28 січня 2020 року співробітником Петриківського БПД проведено робочу зустріч з 

представниками Чаплинської сільської ради та Петриківського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Тема заходу:«Захист прав осіб, постраждалих 

від домашнього насильства та насильства за ознакою статі».В заході прийняли участь 4 

особи. 

 

28 січня 2020 року фахівчиня Кам'янського МЦ Євгенія ГУРЖИЙ провела лекцію на тему: 

“Зупинимо булінг разом”. Учні 9 класів НВК Гімназії № 11 дізналися, хто такий булер, хто 

така жертва, хто такі пасивні учасники, та як протидіяти булінгу в навчальному закладі.-25 

осіб 

 



29 січня 2020 року  співробітником Вільногірське БПД було проведено вуличне 

інформування жителів та гостей міста Вільногірська за темою: «Правова допомога, що 

гарантується державою».   

           

30 січня 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела бесіду для батьків 8 та 2 класу (під час батьківських зборів)  

Криничанської СЗОШ №1 на тему "Сімейні правовідносини" 

 

 

 

30 січня 2020 року  співробітником Петриківського БПД проведено бесіду в сім’ї, 

яка перебуває в складнихжиттєвихобставинах. Тема заходу: «Насильство в сім'ї, як 

захистити себе та родину. Порядок стягненняаліментів в Україні.» В заході прийняли участь 

2 особи. 

 



30 січня 2020 року в рамках участі в міській інформаційно-профілактичній акції “Вибір за 

тобою” фахівчиня Кам'янського МЦ Лілія ОСИПЬОНОК провела лекцію на тему: “Твої 

права закінчуються там, де починаються права іншої людини”. 

Учні 8 класів Гімназії №12 дізналися, що таке булінг його види, ознаки та відповідальність. 

А також на реальних прикладах вчилися відрізняти конфлікт від булінгу.-30 осіб 

 

31 січня 2020 року  співробітником Петриківського БПД проведено бесіду в сім’ї, 

яка перебуває в складних життєвих обставинах. Тема заходу: «Насильство в сім'ї, як 

захистити себе та родину. Порядок стягнення аліментів в Україні.» В заході прийняли 

участь 2 особи. 

 

 

31 січня 2020 року  співробітником Петриківського БПД проведено бесіду в сім’ї, 

яка перебуває в складних життєвих обставинах. Тема заходу: «Надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам. В заході 

прийняли участь 2особи. 

 



31 січня 2020 року  співробітником Петриківського БПД проведено вуличне 

інформування для мешканців с. Миколаївка. Тема заходу: «Порядок надання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. Стягнення аліментів в Україні.» В заході 

прийняли участь 37 осіб. 

 

 

03 лютого 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела  робочу зустріч з головним державним інспектором відділу з 

питань  додержання законодавства про працю Нікопольського регіону (Солона Марина 

Вікторівна). Обговорено подальшу співпрацю та заплановано спільні правопросвітницькі 

заходи з роз’яснення трудового законодавства. 

 

 

03 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

учнів 10 класу в Вільногірській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня №3 Вільногірської 

міської ради Дніпропетровської області на тему: «Позбавлення батьківських прав» 

   

04 лютого 2020 року співробітником Петриківського БПД проведено лекцію для 

працівників  Петриківського районного центру соціальних послуг для дітейсім’ї та молоді. 

Тема заходу: «Стягнення аліментів в Україні» В заході прийняли участь 7 осіб. 



 

04 лютого 2020 року фахівчиня Кам'янського МЦ Євгенія ГУРЖИЙ провела лекцію на 

тему «Право та відповідальність» Під час бесіди  школярі мали змогу обговорити таку 

актуальну тему, як булінг в  школі, дізнатися про свої права, відповідальність та наслідки за 

порушення Закону, також відповідальність за пропуски уроків. Піднята тема правил участі 

в освітньому процесі, ролі в ньому вчителя та учнів. 

  

 

 

05 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено вуличне 

інформування жителів та гостей міста Вільногірська за темою: «Стягнення аліментів» 

    



06 лютого 2020 року співробітником Петриківського БПД проведено семінар для 

громадян  з залученням фахівця. Тема заходу: «Новели в законодавстві, яківносяться 

Законом України «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

рейдерству» від 05.12.2019 № 340». В заході прийняли участь 27 осіб. 

 

06 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

медичних працівників КП «Вільногірський міський центр ПМСД» Вільногірської міської 

ради в Дніпропетровській області на тему: «Поділ спільного майна подружжям» 

 

06 лютого 2020 року фахівчиня Кам'янського МЦ Євгенія ГУРЖИЙ провела лекцію на 

тему «Право на особисте життя» Під час бесіди  школярі мали змогу обговорити таку 

актуальну тему, як право на особисте життя, право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, дізнатися про відповідальність та наслідки за 

порушення права. 

  

 

 



06 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено спільний 

прийом сумісно з працівниками Вільногірського МВДС ПСМУМЮ (м. Дніпро) 

 

07 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників комунального закладу спортивного комплексу «Авангард» Вільногірської 

міської ради Дніпропетровської області на тему: «Обов’язок по утриманню інших членів 

сім’ї та родичів»   

 

 

10 лютого 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела гру  для учнів 11, 8 класів Світлогірської СЗОШ "Стоп Булінг" 

спільно з керівником  служби у справах дітей Криничанської РДА. 

    

 

 



10 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників комунального закладу « Центру профільного навчання та дитячої творчості» 

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на тему: «Усиновлення, опіка та 

піклування над дітьми» 

   

11 лютого 2020 року співпрацівниками Вільногірське БПД сумісно з 

Вільногірським МВ ДВС ПСМУМЮ ( м. Дніпро) проведено брифінг на тему: « П’ята 

річниця прийняття Закону України «Про пробацію»». 

     

11 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників Вільногірського МВ ДВС ПСМУМЮ ( м. Дніпро) на тему: «Шлюб: укладення, 

розірвання шлюбу, визнання недійсним» 

 



12 лютого 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко в приміщенні КЗК Криничанської районної ради «Криничанська 

центральна районна бібліотека для дорослих» провела  лекцію на тему "Сімейні 

правовідносини" (роз’яснення порядок поділу спільного майна подружжя, обов'язок 

утримання  дітей, одного з подружжя та непрацездатних батьків). 

 

 

 

 

12 лютого 2020 року у Службі у справах дітей Верхньодніпровської РДА проведено 

лекцію на тему «Стягнення аліментів». 

 

 

12 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників та учнів 10 класу в комунальному закладі «Міська бібліотека» Вільногірської 

міської ради Дніпропетровської області а тему: «Встановлення факту родинних відносин» 

   



12 лютого співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед працівників 

та учнів 10 класу в комунальному закладі «Міська бібліотека для дітей» Вільногірської 

міської ради Дніпропетровської області на тему: «Стягнення аліментів» 

   

12 лютого 2020 року  співробітником Петриківського БПД проведено лекцію для 

учнів 10-11 класів Лобойківської  середньої загальноосвітньої школи. Тема заходу: «Право 

неповнолітніх на звернення до суду з сімейних питань» В заході прийняли участь 47 осіб. 

 

 

13 лютого 2020 року  співробітником Петриківського БПД проведено лекцію для 

працівників Петриківського відділу надання соціальних послуг Кам’янського місцевого 

центру зайнятості. Тема заходу: «Шлюб. Укладення, розірвання, визнання недійсним». В 

заході прийняли участь 5 осіб. 

 



13 лютого 2020 року співробітником Петриківського БПД проведено годину 

інформування для працівників районної газети «Вісті Петриківщини». Тема заходу: 

«Встановлення факту родинних відносин». В заході прийняли участь 2 особи. 

 

 

13 лютого 2020 року в відділі державної реєстрації актів цивільного стану  ГТУЮ у 

ДО для працівників проведено семінар на тему «Поділ спільного майна подружжя». 

 

 

13 лютого 2020 в відділі Пенсійного фонду у Верхньодніпровському районі 

проведено семінар для працівників на тему «Встановлення факту родинних відносин». 

 



14 лютого 2020 року співробітником Петриківського БПД проведено вуличне 

інформування  по в. Європейській, смт Петриківка. Тема заходу: «Порядок стягнення 

аліментів в Україні». В заході прийняли участь 31 особа. 

 

 

14 лютого 2020 року співробітником Петриківського БПД проведено інформування 

для працівників салону краси «Марафет». Тема заходу: «Поділ спільного майна подружжя». 

В заході прийняли участь 11 осіб. 

 

 

14 лютого 2020 року співробітником Петриківського БПД прийнято участь в 

круглому столі проведеному відділом пробації. Тема заходу: «5-річний рубіж дії Закону 

України "Про пробацію"» В заході прийняли участь 7 осіб. 

 

 



14 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

учасників бойових дій в громадській організації «Об’єднання учасників АТО 

Вільногірська» на тему: «Шлюб: укладення, розірвання, визнання недійсним».   

  

14 лютого 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко взяла участь (виступ)  у брифінгу. організованому  Криничанським 

районним сектором філії державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області 

  

 

 

14 лютого 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела лекцію для колективу Криничанський  відділ  обслуговування 

громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 

тему: "Стягнення аліментів на утримання дітей (в тому числі на повнолітніх, на період 

навчання у ВНЗ), обов’язок утримання одного із подружжя та непрацездатних батьків" 

 



17 лютого 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко взяла участь у публічному звіті голови Криничанської  районної 

державної адміністрації за діяльність у 2019 році (під час звітування було названо 

показники діяльності Криничанського БПД за 2019 рік) 

 

 

 

18 лютого 2020 року на базі  Петриківського БПД проведено виїзний прийом та 

інформування громадян спільно з регіональним представником Уповноваженою Верховної 

ради України з прав людини в Дніпропетровській області Кокшаровою Т. А. та 

регіональним координатором взаємодії з громадськістю представника Уповноваженого 

Верховної ради України з прав людини в Дніпропетровській області Крупій О.В. тема 

заходу «Захист прав людини». В заході прийняли участь 10 осіб. 

 

19 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено вуличне 

інформування жителів та гостей міста Вільногірська за темою: «Стягнення аліментів на 

утримання дітей» 

   



19 лютого 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко взяла участь в заході (круглий стіл) з обговорення діяльності 

Криничанського районного сектору філії державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області 

 

 

20 лютого 2020 року про працівників Кам'янського МЦ було знято відео сюжет для 

місцевих новин «Все про роботу системи безоплатної правової допомоги очима її 

працівників та клієнтів.» 

20 лютого 2020 року фахівчинею Кам'янського МЦ Оксаною ВОЛОХ було проведено урок 

для учнів ліцею № 13 на тему безпеки підлітків від сексуальних ризиків в мережі інтернет. 

Учні 10-11 класів дізнались про такі поняття як "секстінг", "онлайн грумінг", як убезпечити 

себе та куди звертатись у випадках, коли виникла подібна ситуація. 

 

 

24 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено дистанційний 

спільний прийом з начальником Верхньодніпровського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації»   Дніпропетровській області . 



    

24 лютого 2020 року співробітником Петриківського БПД  проведено лекцію для 

батьків учнів 11 класу Іванівського закладу освіти І – ІІІ  ступенів Петриківської районної 

ради Дніпропетровської області. Тема заходу: «Безоплатна передача земельної ділянки 

громадянам із земель державної та комунальної власності» В заході прийняли участь 17 

осіб. 

 

24 лютого 2020 року співробітником Петриківського БПД  проведено робочу 

зустріч з директором Іванівського закладу освіти І – ІІІ  ступенів Петриківської районної 

ради Дніпропетровської області. Під час якої обговорено подальшу співпрацю та план 

проведення заходів для учнів школи. 

 

25 лютого 2020 року співробітником Петриківського БПД  проведено годину 

інформування для осіб які перебувають на обліку у Петриківському відділі надання 

соціальних послуг Кам’янського місцевого центру зайнятості. Тема заходу: «Захист прав 

споживачів». Прийняло участь 4 особи. 



 

     26 лютого 2020 року для учнів Комунального закладу «Верхньодніпровський 

спеціальний навчально - реабілітаційний центр» Дніпропетровської обласної ради 

проведено семінар – тренінг на тему булінг та кібербулінг. В ході тренінгу з  дітьми 

обговорено поняття булінгу та кібербулінгу та його форми. Здійснювався також перегляд 

соціального відеоролику та активне обговорення переглянутої ситуації. Опрацьовано 

стратегії, які можуть допомогти покращити ситуацію і самопочуття, зумовлене булінгом. 

 

27 лютого 2020 року здобувачам освіти спеціальності "Право" було проведено 

кінопоказ фільму на юридичну тематику під назвою "Перелом", організований за підтримки 

Кам'янського МЦ з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Під час дискусії спікер заходу, Оксана Волох, начальниця відділу правопросвітництва та 

надання правової допомоги Кам'янського місцевого центру, акцентувала увагу на 

необхідності ретельного дослідження кожного доказу у кримінальному провадженні через 

призму його допустимості та належності, застосування практики Європейського суду з прав 

людини та національних судів з вказаних питань. 



  

28 лютого 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників Вільногірської міської філії Дніпропетровської області центр зайнятості на 

тему: «Основні відмінності між заповітом та договором дарування» 

 

28 лютого 2020 року співробітником Петриківського БПД  проведено вуличне 

інформування. Тема заходу: «Діяльність бюро правової допомоги. Порядок надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги ». Прийняло участь близько 200 

осіб. 

 

     02 березня 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію 

серед працівників «Вільногірського відділення поштового зв'язку» на тему: «Основні 

трудові права працівників». 



   

    02 березня 2020 року в рамках участі в міській інформаційно-профілактичній акції 

“Вибір за тобою” фахівчиня Кам'янського МЦ Лілія ОСИПЬОНОК провела лекцію на тему: 

“СТОП Булінг”. 

Учні 7 класів СЗШ 32 дізналися, що таке булінг його види, ознаки та відповідальність. А 

також на реальних прикладах вчилися відрізняти конфлікт від булінгу. 

 

 

03 березня 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників територіального центру соціального обслуговування Вільногірської міської 

ради Дніпропетровської області на тему: «Запобігання та протидія гендерному та 

домашньому насиллю». 

  

  03 березня 2020 року співробітником Петриківського БПД  проведено лекцію для 

батьків учнів 9 класу Малопетриківської філії Петриківського опорного закладу освіти І-ІІІ 



ступенів Петриківської селищної ради Дніпропетровської області. Тема заходу:  «Домашнє 

та гендерне насильство. Булінг як захистити дитину». В заході прийняли участь 12 осіб. 

 

03 березня 2020 року співробітником Петриківського БПД на базі Петриківського 

відділу надання соціальних послуг Кам’янського місцевого центру зайнятості для 

безробітних осіб проведено годину інформування на тему: «Безоплатна передача земельної 

ділянки громадянам із земель державної і комунальної власності». В заході прийняли участь 

3 особи. 

 

04 березня 2020 року начальник відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 

Федориненко Надія  взяла участь у роботі дистанційного пункту доступу на базі 

Криничанського районного сектору філії державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області. 

 

 

05 березня 2020 року співробітником Петриківського БПД на базі Петриківського 

відділу надання соціальних послуг Кам’янського місцевого центру зайнятості для 

безробітних осіб проведено годину інформування на тему: «Встановлення факту родинних 

відносин». В заході прийняли участь 2 особи. 



 

 

05 березня 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників відділу реєстрації фізичних осіб виконавчого комітету Вільногірської міської 

ради в Дніпропетровській області на тему:  

« Особливості декларування 2020 році». 

  

06 березня 2020 року співробітником Петриківського БПД в актовому залі 

Петриківської районної державної адміністрації проведено семінар на тему: «Приватизація 

земель що перебувають у користуванні громадян»  В заході прийняли участь 15 осіб. 

 

  10 березня 2020 року співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників відділ центру з надання адміністративних послуг «Муніципальний центр 

послуг м. Вільногірськ» на тему: «Що таке обмежувальний припис? Який захист 

гарантовано постраждалим при домашньому насильстві» 



  

  10 березня 2020 року в рамках участі в міській інформаційно-профілактичній акції “Вибір 

за тобою” фахівчиня Кам'янського МЦ Лілія ОСИПЬОНОК провела лекцію на тему: “Твої 

права закінчуються там, де починаються права іншої людини”. Учні 8 класів СЗШ 34 

дізналися, не тільки про права, але і про обов’язки. 

  

11 березня 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено вуличне 

інформування жителів та гостей міста Вільногірська за темою: «Запобігання та протидія 

гендерному та домашньому насильству». 

   

12 березня 2020 року співробітником Петриківського БПД на базі Петриківського 

центру соціальних служб для дітей сім’ї та молоді для працівників центру, проведено 

інформування на тему: «Застосування окремих положень Закону України «Про запобігання 

корупції» стосовно заходів фінансового контролю». В заході прийняло участь 7 осіб. 



 

12 березня 2020 року співробітником Петриківського БПД на базі Петриківського 

відділу надання соціальних послуг Кам’янського місцевого центру зайнятості для 

працівників відділу проведено інформування на тему: «Застосування окремих положень 

Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю». В 

заході прийняло участь 5 осіб. 

 

 

12 березня 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела лекцію для працівників служби у справах дітей Криничанської  

районної державної адміністрації на тему: ""Особливості декларування в 2020 році" 

 

12 березня 2020 року у Службі у справах дітей Верхньодніпровської РДА проведено 

лекцію на тему «Особливості декларування у 2020 році». 

  

 

13 березня 2020 року в відділі Пенсійного фонду у Верхньодніпровському районі 

проведено семінар для працівників на тему «Особливості декларування у 2020 році». 



 

 

13 березня 2020 року в Бородаївській сільській раді було проведено лекцію на тему 

«Особливості декларування у 2020 році». 

 

 

13 березня 2020 року  співробітником Вільногірське БПД проведено лекцію серед 

працівників Вільногірського МВ ДВС ПСМУМЮ ( м. Дніпро) на тему: «Особливості 

декларування у 2020 році» 

 

13 березня 2020 року співпрацівниками Вільногірське БПД сумісно з 

Вільногірським МВ ДВС ПСМУМЮ ( м. Дніпро) проведено засідання робочої групи щодо 

порядку виявлення дітей, стосовно яких не проведено державну реєстрацію народження. 

Вирішення існуючих проблем, пов’язаних з отриманням ідентифікаційних документів та 

свідоцтв про народження усіма громадянами та проведення державної реєстрації дитини. 



 

13 березня 2020 року співпрацівниками Вільногірське БПД сумісно з 

Вільногірським МВ ДВС ПСМУМЮ ( м. Дніпро) проведено засідання робочої групи щодо 

надання безоплатної правової допомоги громадянам, які звертаються до суду з метою 

отримання документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, зокрема 

народження. 

 

 

13 березня 2020 року начальник відділу «Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела лекцію для працівників служби управління соціального 

захисту населення Криничанської  районної державної адміністрації на тему: "Особливості 

декларування в 2020 році" 

                                 

 

[1.2]Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги 

З метою моніторингу якості надання БВПД регулярно обдзвонюються клієнти, 

яким призначили адвоката для надання безоплатної правової допомоги та з'ясовується чи 

задоволені вони роботою адвоката, його кваліфікацією, обраною правовою позицією. 

Також при надходженні скарг на адвокатів з'ясовуються всі причини виникнення конфлікту 

і здійснюються усі можливі заходи для попередження таких випадків у майбутньому і 

задоволення потреб клієнта в безоплатній правовій допомозі. Окрім цього аналіз якості 

надання правових послуг відбувається шляхом опитування адвокатів та під час перевірки 

наданих адвокатом звітів, завдяки чому з'ясована спеціалізація адвокатів по окремим 

категоріям справ. 



 

[1.3] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 

Під час перевірки актів про надання БВПД аналізуються помилки, які 

найчастіше виникають у адвокатів під час звітування про виконану роботу, проводиться 

збір інформації та проблемних питань, які цікавлять адвокатів для вдосконалення звітів  

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

 Постійно здійснюється обробка інформації Єдиного реєстру адвокатів з метою 

поширення інформації серед адвокатів про систему БВПД, її функціонування та 

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

системі БВПД, але до цього часу не брали доручень. 

Проводиться аналіз та висвітлення найкращих прикладів надання адвокатами 

БВПД для розміщення в інформаційному дайджесті системи БВПД.  

Адвокати регулярно інформуються про новини Центра та системи БВПД, 

шляхом розсилки листів електронною поштою, а також отримують журнали та 

методичні рекомендації розроблені для адвокатів Координаційним центром. 

 

[1.4] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 

територіальних громад 

З метою налагодження партнерства суб’єктів надання безоплатної правової 

допомоги Центр співпрацює з юристами Кам'янської, Верхньодніпровської, 

Вільногірської міських рад, райдержадміністрацій, поширює серед них буклети і 

брошури, розміщує оголошення про заплановані заходи.   

 

[1.6]Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання їх 

функцій 

Для підготовки та надання статистичної звітності працівниками Центру постійно 

забезпечується наступне: 

 - надання інформації щодо кількості прийнятих звернень громадян до 

Координаційного Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги — 

щомісячно. 

[1.7]Взаємодія із засобами масової інформації 

З метою інформування громадян, про можливості отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги регулярно розміщується інформація у друкованих виданнях та інтернет 

виданнях, таких як газета «Событие сегодня», газетах «Петриківські вісті», "Вісті 

Петриківщини", Інформаційний вісник виконавчого комітету Вільногірської міської ради. 

Окрім цього інформація про заплановані заходи і можливість отримати правову допомогу 

постійно розміщується на сайтах районних державних адміністрацій, районних та міських 

рад, офіційній сторінці Центра та партнерів в мережі фейсбук. Так, за перший квартал 2020 

року у засобах масової інформації було розміщено 77 публікацій, та 1 видео про роботу 

Центру. На офіційній сторінці Центру в мережі фейсбук розміщено 35 публікацій про 

діяльність Кам'янського місцевого центру з надання БВПД. 

Також Центром постійно надається інформація про приклади успішного захисту за 

дорученнями РЦ та МЦ, кращі практики адвокатської діяльності та інші інформаційні 

матеріали, які розміщуються на сайті Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області та в щомісячному дайджесті 

системи БВПД. 

За період з 01.01.2020 року по 31.03.2020 року Кам'янським місцевим центром з 



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

підрозділами, було зареєстровано 1525 звернень клієнтів, 1413 особам було надано правову 

консультацію, 112 із них написали письмову заяву про надання БВПД, 0 клієнта було 

перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 123 рішень 

про надання БВПД та надано 14 доручень адвокатам та 109 штатному працівнику 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

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 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів БПД 

1. 

Відділ правопросвітництва 

та надання безоплатної 

правової допомоги 

 

546 492 54 0 

2. 

Відділ 

«Верхньодніпровське 

бюро правової 

допомоги» 

144 136 8 0 

3. 

Відділ 

«Вільногірське бюро 

правової допомоги» 

423 412 11 0 

4. 

Відділ 

«Криничанське бюро 

правової допомоги» 

182 169 13 0 

 

Відділ «Петриківське 

бюро правової 

допомоги» 

230 204 26 0 

5. Разом по МЦ 1525 1413 112 0 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

інші цивільні -249 (16,32%), сімейних питань - 462 (30,29%),  

соціального забезпечення - 152 (9,97%),  

спадкових - 94 (6,16%),  

житлових - 121 (7,93%),  

земельних - 80 (5,24%),  

неправових - 0 (0%),  

договірних — 38 (2,49%),  

адміністративних -50 (3,28%),  

з інших питань -83 (5,44%),  

трудових - 78 (5,14%),  

з питань виконання судових рішень -116 (7,61%),   

медичних питань -2 (0,13%). 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних 

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує 

двох розмірів прожиткового мінімуму) - 72 (58,53%), інвалідам, які отримують пенсію 

менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб – 20 (16,26%), внутрішньо 

переміщеним особам -15 (12,2%), ветеранам війни та особам, які підпадають під дію 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» -10 (8,13%), 

діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування - 3 (2,44%), 

особам, які постраждали від домашнього насильства 3 (2,44%) тощо. 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

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

період було: 

- здійснено та забезпечено діяльність 45 виїздів мобільних та дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги 

- загальна кількість осіб, яка звернулась за отриманням консультації та роз’яснень під 

час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 

131 осіб. 

- 0 органу місцевого самоврядування надано методичну допомогу та 0 установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги; 

- розміщено у ЗМІ 77 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

- проведено 88 правопросвітницьких заходів. 

- надано 85 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

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

бюро 

№ 

з/п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість здійснених виїздів 

мобільних та діючих 

дистанційних пунктів 

доступу до БПД/осіб, що 

отримали правову допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

1. Разом по МЦ, в тому 

числі: 

45/131 0 88 85 

2. Верхньодніпровське 

бюро правової 

допомоги 

0/0 0 7 4 

3. Вільногірське бюро 

правової доп6оги 

3/13 0 28 53 

4. Криничанське бюро 

правової допомоги 

2/8 0 14 4 

5. Петриківське бюро 

правової допомоги 

12/22 0 28 8 

 

 


