
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

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

допомоги квартального плану діяльності  

 у Дніпропетровській області на ІII квартал 2020 року.  

 

 

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 інформаційні буклети та опубліковано статті на наступні теми: «Як розпізнати 

дзвінок афериста?», «Отримання додаткової відпустки на двох дітей віком до 15 років, одна з 

яких усиновлена», «Що робити коли погрожують колектори?», «Право на компенсацію за не 

використану відпустку», «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», 

«Звільнення громадян, які придбавають житло вперше від сплати збору на обов'язкове 

державне пенсійне страхування», «Реєстрація права власності на земельну ділянку», «Як не 

стати жертвою квартирних аферистів», «Видача судового наказу та порядок його скасування», 

«Виконання рішення суду про вселення стягувача до житла», «Повторна видача свідоцтва про 

народження дитини», «Порядок складання, скасування та зміни заповіту», тощо. 

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. 

В період карантину зустрічі проводилися рідше та з дотриманням протикарантинних 

заходів.  

Проведено робочу зустріч Верхньодніпровського міськрайонного відділу пробації та 

Вільногірського бюро правової допомоги, під час якої обговорювались питання співпраці та 

взаємодії органу пробації та бюро правової допомоги в період карантинних обмежень, з метою 

забезпечення суб’єктів пробації повноцінною правовою допомогою. За результатами зустрічі 

ухвалено рішення про поновлення роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної 

правової допомоги суб’єктів пробації на базі Верхньодніпровського міськрайонного відділу за 

раніше затвердженим графіком.  

Проведено робочу зустріч з головою Курилівської селищної ради, тема заходу: «Землі 

садівницьких товариств та приватизація земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення членами садівницьких товариств для ведення садівництва».  

Проведено робочу зустріч з головою Миколаївської селищної ради, на тему: «Землі 

садівницьких товариств та приватизація земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення членами садівницьких товариств для ведення садівництва».  

Взято участь в засіданні комісії з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями 

(особами), які перебувають  в складних життєвих обставинах при відділі з гуманітарних питань 

Верхньодніпровської міської ради,  де присутніми обговорено наслідки роботи з сім’ями яким 

надавалися соціальні послуги, завершення соціального супроводу  сімей та  можливість 

відповідно до оцінки потреб взяти під соціальний супровід нові сім’ї. 



Проводиться постійний моніторинг преси та соціальних мереж з метою визначення 

актуальних питань громад. 

В період карантину правопросвітницькі заходи  проводилися на тему: «Безпека дітей на 

воді під час карантину - відповідальність батьків», «Основні каратнинні обмеження, що діють 

у Україні», «Дитинство без насильства. Покарання дитини: за і проти»,  «Про земельні 

правовідносини», «Про зміни в земельному законодавстві та нові онлайн сервіси для аграріїв», 

«Правова та соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям», «Безоплатна передача земельної 

ділянки громадянам з земель державної та комунальної власності», «Помилка в Державному 

земельному реєстрі. Помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок», тощо. 

Також досягнуто домовленості про роботу у дистанційному режимі, проводилась онлайн – 

правопросвіта для широкого загалу на теми: « Місцеві вибори-2020: зміна виборчої адреси», 

«Про земельні правовідносини (зміни в законодавстві, реалізація права на земельну частку 

(пай)», «Про земельні правовідносини», «Порядок позбавлення батьківських прав; про 

стягнення аліментів та виконання відповідного рішення суду; про відповідальність за не сплату 

аліментів», «Аліменти: актуальні питання», «Право на відпустку з подальшим звільненням» 

тощо. 

В період карантину семінари/форуми з громадами не проводилися. 

Працівниками  Центру та бюро були проведені наступні онлайн та офлайн заходи: 

 

 

01 липня 2020 року працівники Центру та 

адвокати висвітлили деякі аспекти 

співпраці з нагоди 5 річниці центру. 

 

03 липня 2020 року  в на території села 

Сотницьке проведено вуличне 

інформування на тему: «Безпека дітей на 

воді під час крантину - відповідальність 

батьків». 

 

 

13 липня 2020 року на території села 

Лобойківка проведено вуличне 

інформування на тему: «Основні 

каратнинні обмеження, що діють у 

Україні». 

 



 

13 липня 2020 року проведено бесіди в 

сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах на території смт Курилівка. 

Тема заходу: «Дитинство без насильства. 

Покарання дитини: за і проти».  

 

 

13 липня 2020 року проведено бесіди в 

сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах на території села Єлизаветівка. 

Тема заходу: «Дитинство без насильства. 

Покарання дитини: за і проти». 

 

 

15 липня 2020 року проведено онлайн - 

захід в Zoom спільно з відділом надання 

соціальних послуг Кам’янського місцевого 

центру зайнятості. Тема заходу: «Право на 

відпустку з подальшим звільненням»  

 

 

30 липня 2020 року, у Всесвітній день 

протидії торгівлі людьми, відбулась 

інформаційно-просвітницька акція. 

У центральному парку культури та 

відпочинку спеціалісти місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та представниками Південного 

районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації у Дніпропетровській 

області» спілкуючись з перехожими 

розповідали про основні форми та способи 

втягнення в експлуатацію. Особливий 

акцент було зроблено на проблемі трудової 

експлуатації та приверненні уваги тих 

містян, які вирішили шукати кращої долі 

шляхом працевлаштування за кордоном. 

 



 

17 серпня 2020 року проведено годину 

інформування для працівників 

Петриківського центру соціальних служб 

для дітей сім’ї та молоді. Тема заходу 

«Правова та соціальна допомога 

малозабезпеченим сім'ям» 

 

 

18 серпня 2020 року Кам’янський місцевий 

Центр безоплатної вторинної правової 

допомоги почав цикл інформаційних 

роликів, присвячених найбільш актуальним 

правовим питанням, з якими до них 

звертаються мешканці. Серед них – сімейні, 

зокрема питання виплати аліментів та 

утримання дітей до повноліття. По цій темі 

Оксана Волох, начальник відділу 

правопросвітництва та надання правової 

допомоги нагадала громаді основні вимоги 

законодавства. 

 

19 серпня 2020 року  в на території смт 

Миколаївка проведено вуличне 

інформування на тему: «Безоплатна 

передача земельної ділянки громадянам з 

земель державної та комунальної 

власності» 



 

19 серпня 2020 року на території села 

Єлизаветівка проведено вуличне 

інформування на тему: «Безоплатна 

передача земельної ділянки громадянам з 

земель державної та комунальної 

власності». 

 

19 серпня 2020 року на території смт 

Курилівка проведено вуличне 

інформування на тему: «Безоплатна 

передача земельної ділянки громадянам з 

земель державної та комунальної 

власності». 

 

19 серпня 2020 року проведено годину 

інформування для працівників 

Миколаївської селищної ради,  тема 

заходу: «Помилка в Державному 

земельному реєстрі. Помилка у 

застосуванні систем координат для 

земельних ділянок». 

 



 

19 серпня 2020 року проведено годину 

інформування для працівників 

Єлизаветівської сільської ради,  тема 

заходу: «Помилка в Державному 

земельному реєстрі. Помилка у 

застосуванні систем координат для 

земельних ділянок».  

 

 

19 серпня 2020 року проведено бесіди в 

сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах на території села Єлизаветівка. 

Тема заходу: «Правила перебування в 

школі під час карантину».  

 

 

19 серпня 2020 року проведено бесіди в 

сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах на території смт Миколаївка. 

Тема заходу: «Правила перебування в 

школі під час карантину».  

 

 

 

19 серпня 2020 року начальник відділу 

«Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко організувала он-лайн  

захід по роз’ясненню питань  сімейного 

права. Захід пройшов у програмі Zoom з 

подальшим опублікуванням запису на 

сторінці партнерів у фейсбук. 

 



 

19 серпня 2020 року начальник відділу 

«Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко взяла участь в заході за 

участі неповнолітніх суб’єктів пробації. 

Даний захід проводився з метою 

роз’яснення про права та обов’язки 

неповнолітніх, акцентовано про 

відповідальність яку несуть підлітки 

 

25 серпня 2020 року Кам'янський місцевий 

центр безоплатної вторинної правової 

допомоги ділиться із містянами успішними 

результатами своєї роботи. У відділі 

правопросвітництва та надання правової 

допомоги кейс ведених справ поповнився 

іще однією виграною. Жінка-переселенка за 

підтримки Центру зуміла відстояти свою 

законну спадщину 

 

27 серпня 2020 року проведено годину 

інформування для підоблікових 

Петриківського відділу надання соціальних 

послуг Кам'янського місцевого центру 

зайнятості,  тема заходу: «Конституційні 

права та свободи людини та громадянина». 

 

 

 

 

 

27 серпня 2020 року Кам’янський 

місцевий центр безоплатної вторинної 

правової допомоги продовжує 

інформаційну кампанію для населення. 

Цього разу увагу приділили питанням 

земельних правовідносин. 1 січня 2019 

року набув чинності Закон України про 

внесення змін у законодавчі акти щодо 

вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил 

землекористування в масивах земель 

сільськогосподарського призначення та 

унеможливлення рейдерства і 

стимулювання зрошення в Україні.  

Про те, що ці зміни несуть громаді і чому 

слід уважно вивчати минулорічний закон 



розповідає начальник відділу 

Криничанського бюро правової допомоги 

Надія Федориненко. 

 

28 серпня 2020 року фахівчиня Верхньодніпровського бюро правової допомоги взяла 

участь в засіданні комісії з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями 

(особами), які перебувають  в складних життєвих обставинах при відділі з гуманітарних 

питань Верхньодніпровської міської ради,  де присутніми обговорено наслідки роботи з 

сім’ями яким надавалися соціальні послуги, завершення соціального супроводу  сімей та  

можливість відповідно до оцінки потреб взяти під соціальний супровід нові сім’ї. 

За результатами роботи комісії 1 сім’ю в якій виховується 1 дитина було взято під 

соціальний супровід. 

 

 

01 вересня 2020 року начальник відділу 

«Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела захід (круглий 

стіл) до  четвертої річниці роботи 

Криничанського бюро правової допомоги.  

Звітувалися основні показники, досягнення, 

плани. Обговорено подальшу співпрацю з 

партнерськими організаціями. 

 

 

02 вересня 2020 року на території села 

Чаплинка проведено вуличне 

інформування на тему: «Порядок надання 

безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги». 

 

 

 

02 вересня 2020 року проведено годину 

інформування для працівників Чаплинської 

сільської ради,  тема заходу: «Реєстрація 

права власності та права оренди на 

земельну ділянку в Державному реєстрі 

прав на нерухоме майно». 

 



 

02 вересня  2020 року проведено бесіди в 

сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах на території села Улянівка. 

Тема заходу: «Правила перебування в 

школі під час карантину». 

 

 

02 вересня  2020 року проведено бесіди в 

сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах на території села Чаплинка. 

Тема заходу: «Підстави позбавлення 

батьківських прав».  

 

 

03 вересня 2020 року проведено годину 

інформування для підоблікових 

Петриківського відділу надання соціальних 

послуг Кам'янського місцевого центру 

зайнятості,  тема заходу: Заповіт. «Договір 

довічного утримання. Спадковий договір.» 

 

04 вересня 2020 року співробітник 

Вільногірське БПД взяла участь в робочій 

зустрічі з питання поновлення роботи 

дистанційного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі 

Верхньодніпровського міськрайонного 

відділу філії державної установи "Центр 

пробації" у Дніпропетровській області 

Міністерства юстиції. 

 



 

10 вересня 2020 року проведено годину 

інформування для підоблікових 

Петриківського відділу надання соціальних 

послуг Кам'янського місцевого центру 

зайнятості,  тема заходу: Заповіт. 

«Приватизація земельних ділянок, які 

перебувають у користуванні громадян».  

 

 

14 вересня 2020 року начальниця відділу 

правопросвітництва та надання правової 

допомоги Кам’янського місцевого центру 

надання БПВД Оксана Волох та голова 

Кам’янської міської територіальної 

виборчої комісії Кам’янського району 

Дніпропетровської області Ганна Торішня 

розповіли про порядок зміни виборчої 

адреси та відповідальність за неправдиві 

дані та підробку виборчої документації. 

 

14 вересня 2020 року проведено робочу 

зустріч з головою Курилівської селищної 

ради, тема заходу: «Землі садівницьких 

товариств та приватизація земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення членами садівницьких 

товариств для ведення садівництва».  

 

 

14 вересня 2020 року проведено робочу 

зустріч з головою Миколаївської селищної 

ради, тема заходу: «Землі садівницьких 

товариств та приватизація земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення членами садівницьких 

товариств для ведення садівництва». 

 



 

14 вересня 2020 року на території смт 

Курилівка проведено вуличне 

інформування на тему: «Безоплатна 

передача земельної ділянки громадянам з 

земель державної та комунальної 

власності» 

 

 

15 вересня  2020 року проведено годину 

інформування для підоблікових 

Петриківського відділу надання соціальних 

послуг Кам'янського місцевого центру 

зайнятості,  тема заходу: «Родина та 

знакові події в родині». 

 

17 вересня  2020 року проведено годину 

інформування для підоблікових 

Петриківського відділу надання соціальних 

послуг Кам'янського місцевого центру 

зайнятості,  тема заходу: «Реєстрація права 

власності на земельну ділянку, яка 

перебуває у користуванні громадян». 

 

 

18 вересня  2020 року фахівчиня бюро 

прийняла участь в засіданні комісії з питань 

взаємодії суб’єктів соціальної роботи із 

сім’ями (особами), які перебувають  в 

складних життєвих обставинах при відділі з 

гуманітарних питань Верхньодніпровської 

міської ради,  де присутніми обговорено 

наслідки роботи з сім’ями яким надавалися 

соціальні послуги, завершення соціального 

супроводу  сімей та  можливість відповідно 

до оцінки потреб взяти під соціальний 

супровід нові сім’ї. 

За результатами роботи комісії 2 сім’ї в 

яких виховується 9 дітей було взято під 

соціальний супровід. 

 

21 вересня 2020 року Кам'янський 

місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги продовжив 

інформувати громадян про земельні 

правовідносини (зміни в законодавстві, 

реалізація права на земельну частку (пай) 



 

24 вересня 2020 року начальник відділу 

«Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела семінар та  

виїзний прийом громадян по земельним 

питанням в ТОВ "РФУД" с. Червоний Яр 

Криничанського району. 

 

28 вересня 2020 року начальник відділу 

«Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела робочу зустріч 

з головою фермерського господарства 

«Стоколос». Поговорили про аграрний 

реєстр - онлайн сервіс для оперативної 

взаємодії з органами державної влади та 

про  деякі зміни в законодавстві. 

 

28 вересня 2020 року співробітником 

Вільногірське БПД проведено 

дистанційний прийом громадян у 

Верхньодніпровському міськрайонному 

відділі філії Державної установи «Центр 

пробації у Дніпропетровській області 

Міністерства юстиції. 

 

  

 [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, ОТГ,  поширює серед них буклети і брошури, розміщує оголошення 

про заплановані заходи.   

 

[1.5]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. 

 

[1.6]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, 

інтернет виданні "Пильний погляд". 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 третій квартал 2020 року у засобах масової інформації було розміщено  

публікацій та  видео про роботу Центру. На офіційній сторінці Центру в мережі фейсбук 

розміщено 11 публікацій та 7 роликів на ютубі, 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 01.07.2020 року по 30.09.2020 року Кам'янським місцевим центром з надання 

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

було зареєстровано 1363 звернень клієнтів, 1200 особам було надано правову консультацію, 

163 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 146 рішень 

про надання БВПД та надано 18 доручень адвокатам та 128 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 

зареєстровани

х звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультаці

й 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів БПД 

1. 

Відділ правопросвітництва 

та надання безоплатної 

правової допомоги 

 

451 352 99 0 

2. 

Відділ 

«Верхньодніпровськ

е бюро правової 

допомоги» 

132 117 15 0 

3. 

Відділ 

«Вільногірське бюро 

правової допомоги» 

336 325 11 0 

4. 

Відділ 

«Криничанське бюро 

правової допомоги» 

210 182 28 0 

 

Відділ «Петриківське 

бюро правової 

допомоги» 

234 224 10 0 

5. Разом по МЦ 1363 1200 163 0 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

інші цивільні -243 (17,83%),  

сімейних питань - 369 (27,07%),  

соціального забезпечення - 124 (9,09%),  

спадкових - 131 (9,61%),  

житлових - 107 (7,85%),  

земельних - 62 (4,56%),  



неправових - 0 (0,0%),  

договірних — 44 (3,23%),  

адміністративних -57 (4,18%),  

з інших питань -89 (6,53%),  

трудових - 35 (2,57%),  

з питань виконання судових рішень -96 (7,04%),   

медичних питань -6 (0,44 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ 

 
  

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА СТАТТЮ 

 

Соціальне 
забезпечення; 

9,09%

спадкове; 9,61%

Сімейне; 
27,07%

медичне; 0,44%

трудове; 2,57%

адміністративне
4,18%

земельне; 
4,56%

договірне; 
3,23%

житлове; 7,85%

інше цивільне; 
17,83%

виконання 
судових рішень; 

7,04%

неправове 
питання; 0,16%

інше; 4%



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА ВІКОМ 
 

 
 

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) -  95 (65,07%), інвалідам, які отримують пенсію менше 

Чоловіки
30,37%

Жінки
69,63%

Название диаграммы

До 18 років; 
0,95%

від 18 до 35 
років 

включно; 
25,83%

від 35 до 60 
років 

включно; 
51,28%

понад 60 
років; 21,94%



двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб – 17 (11,65%), внутрішньо переміщеним 

особам -12 (8,22%), ветеранам війни та особам, які підпадають під дію Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» -13 (8,90%), діти, у тому числі діти-

сироти, діти, позбавлені батьківського піклування - 8 (5,48%), особи, які постраждали від 

домашнього насильства- 1 (0,68%), громадянам України –власникам земельних ділянок 0 (0%) 

тощо. 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

ОТРИМАННЯ БВПД 

 
 

 

 

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

було: 

- здійснено та забезпечено діяльність 9 дистанційних та 6 мобільних 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 29 осіб. 

- розміщено у ЗМІ 143 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

- проведено 9 правопросвітницьких заходів онлайн. 

- надано 67 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 

Кількість ОМС, 

яким надано 

методичну допомогу 

та установ - 

провайдерів БПД, з 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их 

особи, які перебувають 
під юрисдикцією 

України, якщо їхній 
середньомісячний дохід 

не перевищує двох 
розмірів прожиткового 

мінімуму
65,07%

інваліди
11,65%

внутрішньо 
переміщені особи

8,22%

діти
5,48%

ветерани
8,90% особи, які постраждали 

від домашнього 
насильства

1 (0,68%)



отримали правову 

допомогу 

якими налагоджено 

співпрацю 

сервісів 

МЮ 

1. Разом по МЦ, в тому 

числі: 

15/29 0 41 67 

2. Верхньодніпровське 

бюро правової 

допомоги 

0/0 0 3 17 

3. Вільногірське бюро 

правової доп6оги 

0/0 0 2 0 

4. Криничанське бюро 

правової допомоги 

1/3 0 6 0 

5. Петриківське бюро 

правової допомоги 

14/26 0 24 14 

 

 


