
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання  

Павлоградським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги річного плану діяльності на 2020 рік у II кварталі 
 

ЗМІСТ 

 

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

[1.1.]  Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 

Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав. 

Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованною, інноваційною, ефективною. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.1.]  Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД. 



Павлоградський МЦ 

Співробітниками Павлоградського МЦ проведено роботу по створенню 

відеороликів на теми: «Права, пільги та гарантії учасників бойових дій», «Права, пільги та 

гарантії учасників війни», «Права та обов’язки чоловіка та жінки, які спільно проживають, 

але не перебувають у зареєстрованому шлюбі», «Запобігання та протидія торгівлі дітьми», 

«Відповідальність за втягнення дітей до жебракування», відеоконсультація до Дня донора, 

«До дня біженців: хто є біженцями, як отримати статус біженця» 

Васильківське БПД 

Васильківським БПД проведено роботу з розповсюдження змісту основних реформ, 

що здійснює Уряд, шляхом поширення інформаційного матеріалу в місцевих друкованих 

та інтернет-виданнях на теми: «Як розірвати договір оренди земельної ділянки, до 

закінчення строку його дії?», «Який пакет документів подати для реєстрації договору 

оренди земельної ділянки»; «Як працює система БПД в умовах карантину», «Де отримати 

правову допомогу мешканцям Васильківського району?»; «Як оформити спадщину на 

земельну ділянку (пай) за відсутності кадастрового номера?», «Як оскаржити штраф 

дорожньої поліції?». 

Васильківським БПД прийнято участь у засіданні комісії у справах дітей 

Васильківської ОТГ. 

 
 

Петропавлівське БПД 

Співробітником Петропавлівського БПД проведено роботу з розповсюдження змісту 

основних реформ, що здійснює Уряд, шляхом поширення інформаційного матеріалу в 

місцевих друкованих та інтернет-виданнях на теми: Стягнення аліментів на повнолітніх 

дочку, сина, які продовжують навчання; Визнання батьківства за спільною заявою батьків; 

Зміна прізвища дитини в одноособовому порядку; Встановлення порядку побачення з 

дитиною; Сплата аліментів та стягнення заборгованості по сплаті аліментів під час 

карантину; Електронний цифровий підпис: як швидко підтвердити право на безоплатну 

вторинну правову допомогу; Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія);  



Як в Україні захищають права дітей?; Поновлення батьківських прав; Встановлення факту 

спільного проживання. 

Співробітником Петропавлівського БПД для осіб, що перебувають на обліку у 

Петропавлівському міськрайонному секторіфілії Державний центр пробації у 

Дніпропетровській області, проведено право просвітницький захід на тему: Порядок 

отримання безоплатної правової допомоги: поняття первинної та вторинної безоплатної 

правової допомоги, суб’єкти права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. 

 

 

Першотравенське БПД 

 

Співробітниками Першотравенського БПД проведено роботу з розповсюдження 

змісту основних реформ, що здійснює Уряд, шляхом поширення інформаційного 

матеріалу в місцевих друкованих та інтернет-виданнях на теми: Відповідальність за 

поширення фейків про короновірус; Про посилення заходів щодо протидії поширенню 

вірусної хвороби COVID-19 та розширення переліку заборон; Роз’яснення щодо обмежень 

на період карантину для людей від 60 років; Звільнення під час карантину; Про булінг. 

Павлоградське БПД 

 Співробітником Павлоградського  БПД проведено роботу з розповсюдження змісту 

основних реформ, що здійснює Уряд, шляхом поширення інформаційного матеріалу в 

місцевих друкованих та інтернет-виданнях на теми:«Карантин. Перші рішення», «Як 

визнати фізичну особу безвісно відсутньою, оголосити померлою??? Правові наслідки??»,  

«Як визнати виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню», «Порядок встановлення 

факту родинних відносин», «Протидія домашньому насиллю», «Обов’язок дітей 

утримувати своїх батьків, які потребують матеріальної підтримки», «Хто має право на 

отримання первинної та вторинної правової допомоги», «Чи правомірне зменшення 

заробітної плати під час карантину і чи можуть звільнити ?», «Дистанційна робота. Правові 

аспекти», «Що треба знати про ринок землі», «Покарання за керування автомобілем в 

нетверезому стані»,  «Орендар не сплачує орендну плату згідно договору оренди земельної 

ділянки. Що робити?», «Порядок встановлення факту смерті на тимчасово окупованій 

території України», «Порядок встановлення факту народження на тимчасово окупованій 

території України», «Порядок укладення договору дарування», «Відсутністьучасті у 



вихованнідитини через проживання одного з батьків на окупованійтериторії не 

можесвідчити про зліснеухиленнявідвихованнядитини», «Порядок 

виїздунеповнолітньоїдитини за кордон без згоди одного з батьків», «Порядок повернення 

судового збору», «Відстрочення та розстроченнясплати судового збору, 

зменшенняйогорозміру, абозвільненнявідйогосплати», «Де неможна курити в Україні», 

«Опіка та піклування. Порядок встановлення опіки та піклування», «Спадкування за 

заповітом», «Збільшення розміру аліментів. Стягнення додаткових витрат на дитину», 

«Спадкування. Усунення від права на спадкування», «Відповідальність та 

наслідкизловживаннянаркотичнимизасобами». 

 

[1.2.]    Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

30 червня 2020 р. в приміщенні Павлоградського місцевого центру з надання БВПД 

проведено робочу зустріч з адвокатами, які працюють за контрактом з Павлоградським 

місцевим центром надання БВПД  на тему: «Зміни до КПК України».  

Зокрема обговорювалось питання набрання з 01.07.2020 р. чинностіЗаконом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 р. 

№2617-VIII, а саме зміненню поняття «злочин» у кримінальному законодавстві, яке 

вживатиметься лише у вузькому значенні, та заміною поняття «злочинність» 

словосполученням «кримінальна протиправність». А також впливу вищезазначених змін 

на оформлення розрахунків розміру винагороди адвокатів за надання БВПД. 

  

Петропавлівське БПД 

Співробітником Петропавлівського БПД проведено виїзний прийом на базі 

Петропавлівського міськрайонного сектору філії Державної установи центр пробації у 

Дніпропетровській області. 

 

Павлоградське БПД 

Співробітником Павлоградського  БПД в рамках роботи дистанційного пункту 

доступу до БПД спільно з працівником Покровського районного сектору Філії Державної 

установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області Ляшенко М.О. проведено  



консультування за допомогою Skype-зв»язкуосіб, які перебувають на обліку, під час якого 

надано консультації з правових питань 3 особам. 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 За період з 01квітня 2020 р. по 30 червня 2020 р. Павлоградським місцевим центром 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленим структурними підрозділами, було зареєстровано 1150 звернень клієнтів, 

1067 особам було надано правову консультацію, 83 із них написали письмову заяву про 

надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів: 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

1 Відділ 

правопросвітництва 

та надання  

безоплатної 

правової допомоги 

696 637 59 

2 Відділ 

“Васильківське 

бюро правової 

допомоги” 

58 57 1 

3 Відділ 

“Першотравенське 

бюро правової 

допомоги” 

153 142 11 

4 Відділ 

“Петропавлівське 

бюро правової 

допомоги” 

86 83 3 

5 Відділ 

“Павлоградське 

бюро правової 

допомоги” 

157 148 9 

6 Разом по МЦ 1150 1067 83 

 



 В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  82 рішення 

про надання БВПД, видано 8 доручень адвокатам та 67 наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 

 В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: іншого 

цивільного права- 343 (29,8 %), сімейного- 210 (18,3 %), соціального забезпечення 182- 

(15,8 %), спадкового- 71 (6,2 %), з інших питань- 65 (5,7 %),житлового 66- (5,7 

%),трудового- 57 (5,0 %), адміністративного- 54 (4,7 %),виконання судових рішень- 55 

(4,7 %), договірного- 34 (3,0 %),з питань земельного- 13 (1,1 %), медичне- 0 (0%), з 

неправових питань- 0 (0 %).  

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма. 3 Щодо розподілу клієнтів за статтю. 
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Діаграма. 4 Щодо розподілу клієнтів за віком. 

 

  

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних 

рішень було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній 

середньомісячний сукупний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму – 

50 (61,0 %), по ВПО- 15 (18,3 %), ветеранам війни — 15 (18,3 %), по інвалідам-2 (2,4 %). 

 

Діаграма. 5 Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за II кварталі 

2020 р. було: 

 1. здійснено 0 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 24 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

2. загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 

виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала  8 осіб, в 

тому числі 0 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз”яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 8 осіб звернулося до дистанційного пункту доступу 

до БПД; 

3. проведено  17правопросвітницьких заходів; 

4. розміщено у ЗМІ 69 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

5. 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 

консультаційних 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/ осіб, що 

отримали 

Кількість ОМС 

та установ-

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

Кількість 

проведених 

правоосвітни

Кількість 

клієнтів 

яким надано 

доступ до 

Кількість 

інформаційн

их  

ветерани війни та 
учасники бойових дій 

18,3%

інваліди
2,4%

внутрішньо 
переміщені особи

18,3%

малозабезпечені 
особи 

(середньомісячний 
сукупний дохід яких 
нижчий суми  двох 

прожиткових 
мінімумів) 

61,0%



пунктів/ осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

правову 

допомогу 
методичну 

допомогу 
цьких 

заходів 
електронних 

сервісів МЮ 
матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в тому 

числі: 

0/0 24/8 0 17 0 69 

2 Павлоградський МЦ 0/0 4/0 0 16 0 6 

3 Васильківське БПД 0/0 6/0 0 0 0 14 

4 Першотравенське БПД 0/0 4/0 0 0 0 5 

5 Петропавлівське БПД 0/0 5/5 0 1 0 8 

6 Павлоградське БПД 0/0 5/3 0 0 0 36 

 


