
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

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

допомоги квартального плану діяльності  

 у Дніпропетровській області на II 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: 

"Адміністративна відповідальність за порушення карантину","Дистанційна (надомна) 

робота та гнучкий режим робочого часу", "Договір оренди житла", "Порядок укладення 

договору купівлі-продажу нерухомого майна", "Визнання, встановлення факту батьківства 

та генетична експертиза", "Аліменти на утримання неповнолітньої дитини", "Шлюб: 

укладення, припинення, визнання недійсним", "Порядок відкриття виконавчого 

провадження", "Умови та оплата праці працівників освіти під час карантину", "Право 

громадян на звернення", "Обмеження для власників легкових автомобілів під час 

карантину", "Допомога на дітей одиноким матерям", "Позбавлення та поновлення 

батьківських прав", "Повторна видача свідоцтва про народження дитини", "Поділ спільного 

майна подружжя", "Припинення та розірвання трудового договору за власним бажанням 

працівника під час карантину", "Пільги для осіб з інвалідністю І групи загального 

захворювання", "Куріння в громадських місцях", "Шлюб: укладення, припинення, визнання 

недійсним", "Соціальна допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на 

їх утримання", "Зняття з реєстрації місця проживання", "Стягнення нарахованої, але не 

виплаченої заробітної плати", 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 не проводилися, домовлено про роботу у дистанційному 

режимі роботи. 

Проводиться постійний моніторинг преси та соціальних мереж з метою визначення 

актуальних питань громад. 

В період карантину правопросвітницькі заходи не проводилися, досягнуто 

домовленості про роботу у дистанційному режимі роботи, проводилась онлайн – 

правопросвіта для широкого загалу. 

В період карантину семінари/форуми з громадами не проводилися. 

Працівниками  Центру та бюро були проведені наступні онлайн-заходи: 



26 квітня 2020 року начальник «Криничанське бюро правової допомоги» 

Федориненко Надія провела відеороз’яснення щодо порядку стягнення/сплати аліментів.

 

 

30 квітня 2020 року начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Оксана Волох з метою інформування населення підготувала відео 

«Трудові права громадян.», та відповіла на саме поширене запитання з трудового 

законодавства на сторінці Центру у Фейсбук. 

 

07 травня 2020 року співробітниками Кам'янського МЦ та бюро було проведено 

онлайн-захід про захист прав осіб з обмеженими можливостями, було залучено перекладача 

жестової мови. 

 



13 травня 2020 року заступник начальника відділу "Верхньодніпровське бюро 

правової допомоги" Катерина Глушко з метою інформування населення підготовала відео 

на тему "Договір оренди земельної ділянки та способи розірвання такого договору" 

 

14 травня 2020 року начальник «Криничанське бюро правової допомоги» 

Федориненко Надія   провела відеороз’яснення на тему: «Поділ майна подружжя» 

 

 

18 травня 2020 року співробітник "Вільногірське бюро правової допомоги"  Оксана Нужна 

взяла участь в нараді за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

консультантів з розвитку громад Українського фонду соціальних інвестицій, міського 

голови та керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Вільногірської міської 

ради та внутрішньо переміщених осіб з питань надання житла ВПО на території міста та 

сплати комунальних послуг. 



 

29 травня 2020 року  начальником «Петриківське бюро правової допомоги» Ларисою Орел 

прийнято участь в засіданні мобільної бригади по попередженню домашнього насильства. 

Тема заходу: «Співпраця суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству». В заході прийняли участь 8 осіб. 

 

05 червня 2020 року співробітниками Кам'янського МЦ Оксаною Волох, Євгенією 

Гуржий, та начальником «Криничанське бюро правової допомоги» Федориненко Надією 

разом з нашими партнерами поговорили на таку актуальну тему як : "Інклюзивна освіта. 

Проблеми та шляхи їх подолання" 

 



12 червня 2020 року начальником «Петриківське бюро правової допомоги» Ларисою Орел 

проведено інформування  на тему «Безпека дітей під час літніх канікул», для  трьох сімей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах на території с. Миколаївка. В заході 

прийняли участь 14 особи. 

 

 

12 червня 2020 року начальником «Петриківське бюро правової допомоги» Ларисою Орел 

проведено годину інформування  для працівників Єлизаветівської сільської ради. Тема 

заходу: «Особливості договору дарування та заповіту» В заході прийняли участь 3 особи. 

 

 

12 червня 2020 року начальником «Петриківське бюро правової допомоги» Ларисою Орел 

проведено інформування  на тему «Безпека дітей під час літніх канікул», для  двох сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах на території с. Єлизаветівка. В заході прийняли 

участь 9 осіб. 

 



 

 

 

15 червня 2020 року з метою підвищити рівень обізнаності населення щодо та пільг і гарантій 

передбачених донорам законодавством України,начальником відділу Вільногірського бюро 

правової допомоги Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Оксаною Нужною надано роз'яснення на поширені питання. 

 

 

22 червня 2020 року з метою підвищити рівень обізнаності населення щодо Всесвітнього дня 

біженців, начальником відділу Вільногірського бюро правової допомоги Кам'янського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Оксаною Нужною 

надано роз'яснення на поширені питання.  



 

 

28 червня 2020 року До дня Конституції України Кам'янський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги прийняв участь у правовій естафеті 

#МарафонКонституційнихПрав, яка має на меті привернути увагу населення до стану 

захисту прав людей в Україні. 

 

 

 

[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 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_YhBbvq4Ufwg-kH3Nucb2IqNqLg2SCBdrlGjmo8zH1GJR3Dmir1n-OVxxVcZ-SpCL4qCwSJJmFQ44IINUxY7r53189J_K7k0PwntSlL2vk5QRWEvNZ07pQudieyWQLYNPeqsEr4ByKaEkA9VIU6sKErNRQ12MrZE5XdTjrvBoC33mRcN6d1NIx2UYlx9UwIU&__tn__=*NK-R


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.   

 

[1.5]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 другий квартал 2020 року у засобах масової інформації було 

розміщено 287 публікацій та  видео про роботу Центру. На офіційній сторінці Центру в 

мережі фейсбук розміщено 18 публікацій та 3 ролика 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 01.04.2020 року по 30.06.2020 року Кам'янським місцевим центром з 

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

підрозділами, було зареєстровано 1318 звернень клієнтів, 1239 особам було надано правову 

консультацію, 79 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 76 рішень 

про надання БВПД та надано 9 доручень адвокатам та 67 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 

 

440 400 40 0 

2. 

Відділ 

«Верхньодніпровське 

бюро правової 

допомоги» 

152 147 5 0 

3. 

Відділ 

«Вільногірське бюро 

правової допомоги» 

333 325 8 0 

4. 

Відділ 

«Криничанське бюро 

правової допомоги» 

171 159 12 0 

 

Відділ «Петриківське 

бюро правової 

допомоги» 

222 208 14 0 

5. Разом по МЦ 1318 1239 79 0 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

інші цивільні -223 (16,92%),  

сімейних питань - 356 (27,02%),  

соціального забезпечення - 137 (10,39%),  

спадкових - 125 (9,48%),  

житлових - 102 (7,74%),  

земельних - 48 (3,64%),  

неправових - 2 (0,16%),  



договірних — 32 (2,43%),  

адміністративних -34 (2,58%),  

з інших питань -118 (8,96%),  

трудових - 79 (5,99%),  

з питань виконання судових рішень -59 (4,47%),   

медичних питань -3 (0,22 %). 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ 

 
  

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА СТАТТЮ 

 

 
 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА ВІКОМ 
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трудове; 5,99% 
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питання; 0,16% 

інше; 8,96% 

Чоловіки 
31,34% 

Жінки 
68,66% 

Название диаграммы 



 
 

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) - 48 (63,16%), інвалідам, які отримують пенсію 

менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб – 14 (18,42%), внутрішньо 

переміщеним особам -3 (3,93%), ветеранам війни та особам, які підпадають під дію Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» -8 (10,53%), діти, у 

тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування - 2 (2,64%), громадянам 

України –власникам земельних ділянок 1 (1,32%) тощо. 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

ОТРИМАННЯ БВПД 

 
 

 

 

До 18 років; 
0,84% 

від 18 до 35 
років 

включно; 
26,93% 

від 35 до 60 
років 

включно; 
50,76% 

понад 60 
років; 21,47% 

особи, які перебувають 
під юрисдикцією 

України, якщо їхній 
середньомісячний дохід 

не перевищує двох 
розмірів прожиткового 

мінімуму 
63,16% 

 інваліди 
18,42% 

внутрішньо 
переміщені особи 

3,93% 

діти 
2,64% 

ветерани 
10,53% 

громадяни України-
власники земельних 

ділянок 
1,32% 



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

період було: 

- здійснено та забезпечено діяльність 8 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 0 

осіб. 

- розміщено у ЗМІ 287 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

- проведено 16 правопросвітницьких заходів онлайн. 

- надано 0 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: 

8/0 0 5 0 

2. Верхньодніпровське 

бюро правової 

допомоги 

0/0 0 2 0 

3. Вільногірське бюро 

правової доп6оги 

0/0 0 2 0 

4. Криничанське бюро 

правової допомоги 

0/0 0 2 0 

5. Петриківське бюро 

правової допомоги 

0/0 0 4 0 

 

 


