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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

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

Протягом IІ кварталу 2020 року (01.04.2020 – 30.06.2020) працівники центрального офісу 

Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі 

Місцевий центр) спільно з фахівцями Бюро правової допомоги, що є відокремленими 

підрозділами Місцевого центру,  активно виконували покладені на них обов`язки та 

завдання. 

За звітний період працівниками Місцевого центру було проведено ряд 

правопросвітницьких онлайн/офлайн та інформаційних заходів, забезпечено роботу 

дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, здійснено 

вуличне інформування населення, розміщено інформацію про діяльність Місцевого 

центру в засобах масової інформації, прийнято участь в робочих зустріч, семінарах та 

круглих столах. 

Так, на виконанні квартального плану діяльності Бердянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги на IІ квартал 2020 року та відповідно 

пріоритетним напрямкам діяльності були проведені наступні заходи. 

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

1.1. Ранній доступ та інклюзивність 

1.1.1.Проведення регіональних «круглих» столів з суб`єктами подання інформації з метою 

обговорення питання забезпечення права затриманих осіб на безоплатну правову 

допомогу, у т.ч.:обговорення випадків порушення прав людини на захист та напрямків 

співпраці щодо шляхів вирішення проблемних питань 

3 червня 2020 року директор Місцевого центру Євген Сухомлин провів зустріч за 

допомогою Skype - зв’язку з керівництвом Бердянської виправної колонії №77. 

1.1.2. Організація  та участь з залученням адвокатів  місцевих центрів  з надання БВПД та 

фахівців різних галузей права у тематичних «гарячих» телефонних лініях на базі 

організації партнера – КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної 

ради задля надання правової інформації і консультацій мешканцям територіальних громад 

з нагальних правових питань з метою допомоги в реалізації та захисті їх прав та свобод 

У звітному періоді не було залучено. 

1.1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів в установах 

виконання покарань, в органах пробації, в слідчих ізоляторах, з актуальних правових 

питань та питань, пов’язаних з наданням БВПД 

4 червня 2020 року за допомогою Skypе-зв’язку директор Місцевого центру Євген 

Сухомлин спільно із заступником начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги (далі відділ надання правової допомоги) Юлією 
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Кононенко провели онлайн-правопросвітницький захід для засуджених до позбавлення 

волі у виправній колонії «77. 

 
22 червня 2020 року головним спеціалістом відділу надання правової допомоги Вікторією 

Донцовою проведено правопросвітницький захід для осіб, що стоять на обліку в 

Бернському міськрайонному відділі Державної установи «Центр пробації» у Запорізькій 

області. 

   
25 травня 2020 року заступником начальника відділу «Більмацьке бюро правової 

допомоги» (далі Більмацьке бюро) Оленою Дем’яненко проведено онлайн-зустріч за 

месенджеру Viber з Більмацьким районним сектором філії державної установи «Центр 

пробації» у Запорізькій області стосовно обговорення найбільш актуальних питань у 

суб’єктів пробації та порядок надання БПД та БВПД в період карантину. 

 
9 червня 2020 року головний спеціаліст відділу «Гуляйпільське бюро правової допомоги» 

(далі Гуляйпільське бюро) Дар`я Самарська з використанням ZOOM провела 

правопросвітницький захід для осіб, що стоять на обліку в Гуляйпільському районному 

секторі філії державної установи  «Центр пробації» в Запорізькій області. 

4 червня 2020 року в приміщенні Пологівської районного відділу з питань пробації 

головним спеціалістом  відділу «Пологівське бюро правової допомоги»  (далі Пологівське 

бюро) Надією Тарановою проведено робочу зустріч на тему: «Відповідальність 

неповнолітніх» 
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27 травня 2020 року в приміщенні Пологівської районної філії Запорізького обласного 

центру зайнятості начальником Пологівського бюро Наталією Дерменжи спільно з  

фахівцями Пологівської районного відділу з питань пробації прийнято участь в онлайн - 

зустрічі  з використанням ZOOM на тему: «Відповідальність за адміністративні 

правопорушення» . 

 
1.1.4. Розвиток мережі партнерів центрів та налагодження якісної співпраці з існуючими 

партнерами, в тому числі з регіональною організацію Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Українське товариство глухих», громадськими організаціями осіб з 

інвалідністю шляхом поширення інформаційних матеріалів, проведення 

правопросвітницьких та комунікативних  заходів 

11 червня 2020 року за ініціативою  заступника начальника Гуляйпільського бюро Ольги 

Куторницької відбулась робоча зустріч в комунальному закладі «Центр соціальних 

послуг» Гуляйпільської міської ради з Рой Іриною Валеріївною  та іншими її 

працівниками щодо розвитку мережі партнерів центрів та налагодження якісної співпраці. 

 
16 червня 2020 року в приміщенні Всеукраїнської громадської організації інвалідів 

«Українське товариство глухих» начальником Пологівськоо бюро Наталією Дерменжи 

проведено робочу зустріч на тему: «Суб’єкти права на БВПД» 
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16 червня 2020 року головний спеціаліст  відділу «Приморське бюро правової допомоги»  

(далі Приморське бюро) Тетяна Дем`янова прийняла участь у засіданні чергової сесії 

Приморської районної ради Запорізької області з  метою налагодження якісної співпраці в 

тому числі щодо продовження дії договору оренди приміщення для розміщення 

«Приморського бюро правової допомоги» 

 
1.1.5. Організація та участь у спільних заходах за участю представників органів 

виконавчої влади, військових частин Збройних Сил України, місцевого самоврядування, 

установ та організацій, які надають БПД 

27 травня 2020 року головний спеціаліст відділу надання правової допомоги Вікторія 

Донцова прийняла участь у роботі робочої групи щодо реалізації Програми ООН з 

відновлення та розбудови миру на базі Бердянської платформи «Правопросвітницький дім 

права» 

 
27 травня 2020 проведено онлайн зустріч за допомогою месенджеру «Viber» зі службою у 

справах дітей Більмацької районної  державної адміністрації Запорізької області на тему: 

«Захист прав, свобод та інтересів дітей».  
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1.1.6. Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та засобах масової 

інформації: друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня реклама (соціальна реклама) 

міського типу, та актуальної правової інформації (у т.ч. правові консультації, статті, 

витяги з законодавчої бази тощо) на інформаційних сайтах партнерів (органів державної 

влади, ОМС, неурядових організацій) 

01.04.2020 року - сторінка Більмацької об`єднаної територіальної громади у Facebook 

«Роз’яснення щодо видів відпусток на які має право працівник під час карантину»; 

02.04.2020 року - Офіційний youtube PRAVOKATOR Правовий клуб "Спрощене 

провадження, або як швидко вирішити справу»; 

02.04.2020 року - Еженедельнек ЮГ- информ № 14 «Переваги та недоліки безоплатної 

правової допомоги»; 

02.04.2020 року – офіцини веб-сайт Розівської селищної ради «Роз’яснення щодо видів 

відпусток на які має право працівник під час карантину»; 

02.04.2020 року - офіцини веб-сайт Смирновської громади 

Запорізької області, Більмацького району «Роз’яснення щодо видів відпусток на які має 

право працівник під час карантину»; 

04.04.2020 року - Розівська районна газета "ЮГ-Інформ" №14 (1288) "У зв`язку із 

карантиними заходами, спрямованими на запобігання та поширення в Україні 

короновірусу COVID-19, прийом громадян для отримання первинної правової допомоги 

буде здійснюватися дистанційно»; 

07.04.2020 року офіційний веб-сайт Смирновської громади 

Запорізької області, Більмацького району «Відповідальність за порушення правил 

карантину»; 

08.04.2020 року -  гучномовець в смт Більмак «Аудіозапис щодо відповідальності за 

порушення правил карантину»; 

11.04.2020 року - Розівська районна газета "ЮГ-Інформ" №15(1289)  «Увага! Інформує 

відділ "Більмацьке бюро правововї допомоги" Бердянського місцевого центру з надання 

безопалтної вторинної правової допомоги!!! Відповідальність за порушення карантину»; 

12.04.2020 року – сторінка Новости Бердянска pro.berdiansk у Facebook «Чи можна ловити 

рибу в період карантину – думка юристів Бердянська»; 

12.04.2020 року – інформаційний портал Рro.berdiansk.biz «Чи можна ловити рибу в період 

карантину – думка юристів Бердянська»; 

12.04.2020 року - сторінка Бердянск online - главные новости у Facebook «Чи можна 

ловити рибу в період карантину – думка юристів Бердянська»; 

12.05.2020 року  - Суспільно-політична газета "Нива" №38 (10602) «Нові правила 

грошових переказів. Зміни від 28 квітня 2020 року. Що нового?»; 

09.06.2020 року – офіційний веб-сайт Смирновської громади 

Запорізької області, Більмацького району «До Всесвітнього дня донора відділ «Більмацьке 

бюро правової допомоги»»; 

09.06.2020 року – сторінка Південно-Східного міжрегіонального управління з ПВКП МЮ 

«В Бердянській виправній колонії (№77) було проведено відео консультування з надання 

безоплатної правової допомоги»; 

20.06.2020 року - інформаційний портал Рro.berdiansk.biz «ОСМД Бердянска учили, как 

оградить жильцов от штрафов за неуплату коммуналки» 

1.1.7. Здійснення «вуличного» інформування населення з питань доступу до безоплатної 

правової допомоги для жителів територіальних громад (до дня дитини, дня міста, дня БПД 

тощо) та поширення інформаційних роздаткових матеріалів. 

За звітний період із додержанням всіх рекомендацій МОЗ працівниками Бюро правової 

допомоги було проведено вуличне інформування громадян. 



6 

 

   
1.1.8. Інформаційно-роз’яснювальні  виступи та участь у постійно діючих  програмах, 

правових програмах,  рубриках на ТБ, радіо 

01.04-30.04.2020  року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Вам складно 

самостійно впоратися з оформленням юридичних документів? Вам потрібна правова 

допомога?; 

01.04-30.04.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Тебе ображаюсь 

у школі? Тобі потрібна правова допомога»; 

01.04-30.04.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» Ви переживаєте 

домашнє насилля? Вам терміново потрібна правова допомога; 

01.04-30.04.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Як оформити 

відпустку на період карантину»; 

01.04-30.04.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Як отримати 

правову допомогу дистанційно»; 

02.04.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «30-03-20 ОСББ: Хто в 

домі господар? – Провайдери»; 

13.04.2020 року – ТРК –ЮГ «БЕРДЯНСК 13 04 2020 «Заборонена риболовля» 

13.04.2020 року – офіційний youtube канал ТРК-ЮГ «Заборонена риболовля» 

18.05-23.05.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Як отримати 

правову допомогу дистанційно»; 

01.05-05.05.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Тебе ображаюсь 

у школі? Тобі потрібна правова допомога»; 

01.05-31.05.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Вам складно 

самостійно впоратися з оформленням юридичних документів? Вам потрібна правова 

допомога?; 

01.05-05.05.05.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Як оформити 

відпустку на період карантину»; 

01.06-30.06.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Вам складно 

самостійно впоратися з оформленням юриличних документів? Вам потрібна правова 

допомога?»; 

01.06-30.06.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Ви переживаєте 

домашнє насилля? Вам терміново потрібна правова допомога»; 

01.06-15.06.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Як оформити 

відпустку на період карантину» 

01.06-16.06.2020 року - Бердянська міська телекомпанія «ТБ-Бердянськ» «Як отримати 

правову допомогу дистанційно». 

1.1.9. Організація та участь у виїзних прийомах громадян в приміщеннях міських, 

сільських, селищних рад 

15 червня 2020 було організовано виїзне консультування спільно з головою Чернігівської 

сільської об`єднаної територіальної громади до Широкоярського старостинського округу. 
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1.1.10. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів з правової 

освіти для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, 

осіб з інвалідністю, пенсіонерів 

22 квітня 2020 року заступником начальника Більмацького бюро Оленою Дем`яненко  

підготовлено правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці 

Місцевого центру у Facebook на тему: «Обмеження для людей 60 років і більше в період 

карантину» 

 
23 квітня 2020 року начальником Чернігівського бюро Оленою Пушкарь підготовлено 

правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці Місцевого центру 

у Facebook на тему: «Оформлення спадкового права в умовах карантину» 

 
30 квітня 2020 року заступником начальника відділу надання правової допомоги Юлією 

Кононенко підготовлено правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній 

сторінці Місцевого центру у Facebook на тему: «Контракт для вчителів-пенсіонерів». 

 
1.1.11. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів: 

а) в підрозділах служби пробації; 

б) в установах виконання покарань; 

в) у профільних громадських організаціях ветеранів та учасників АТО, шпиталях; 

г) у приміщеннях військових частин Збройних Сил України в рамках реалізації завдань 

Меморандуму про наміри щодо співробітництва між Міністерством оборони України та 

Координаційним центром з надання правової допомоги; 

ґ) будинках-інтернатах та притулках, службах у справах дітей органів місцевого 

самоврядування; 

д) в притулку для жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства; 
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е) в лікувальних закладах; 

є) в громадських  організаціях інвалідів, будинках для літніх людей, УТОГах, УТОСах. 

22 червня 2020 року проведено особистий прийом громадян на базі Бердянської 

міськрайонної філії Державної установи «Пробація України» Запорізька область; 

1 червня 2020 року проведено особистий прийом громадян у приміщенні  в 

Гуляйпільському районному секторі філії Державної Установи «Центр пробації» в 

Запорізькій області. 

4 червня 2020 року проведено особистий прийом осіб, що засуджені до позбавлення волі у 

Бердянській виправній колонії №77 за допомогою Skype-зв’язку. 

5 червня 2020 року - проведено особистий прийом громадян на базі Притулку для осіб, що 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.  

1.1.12. Відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними 

можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього 

насильства або насильства за ознакою статті, на базі загальних та спеціальних служб 

підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам БПД 

У звітний період не було необхідності.  

1.1.12. Розробка, виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів 

Корисні інформаційні плакати розміщено на дошках об`яв Місцевого центру. 

1.1.13. Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин, шляхом проведення 

правопросвітницьких заходів та виїзного консультування 

11 травня 2020 року заступником начальника Більмацького бюро Оленою Дем’яненко 

проведено прийом громадян в Комиш-Зорянській об`єднаній територіальній громаді 

Більмацького району Запорізької області. 

 
1.2. Розвиток довідково - інформаційної платформ правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

1.2.1. Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку для 

наповнення до довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid». 

15 травня 2020 року заступником начальника Більмацького бюро Оленою Дем’яненко 

розроблено консультацію на тему: «Тимчасове посвідчення громадянина України» та 

погоджено з Координаційним центром з надання правової допомоги розміщення даної 

статті на правовій платформі «WikiLegalAId.  

1.2.2. Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані правових консультацій, 

розміщених на довідково-інформаційній платформі правових консультацій 

«WikiLegalAid». 

Здійснюється на постійній основі не рідше 2 разів на місяць. 

1.2.3. Популяризація довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

17 червня 2020 року головним спеціалістом відділу надання правової допомоги Майєю 

Хом’яковою було підготовлено та висвітлено на офіційній сторінці Місцевого центру  у 

Facebook інформаційну статтю на тему: «WikiLegalAid – всім відома нам Вікіпедія». 

1.3. БПД он-лайн 
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3.1.1 Оновлення та підтримання в актуальному стані бази даних стейкхолдерів 

Здійснюється на постійній основі. 

1.4. Механізм перенаправлення 

1.4.1. Укладення  додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в частині 

перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги 

У звітному періоді необхідності не виявлено. 

1.4.2. Розвиток мережі партнерів Центру та налагодження якісної співпраці з існуючими 

партнерами, в тому числі з метою перенаправлення клієнтів між місцевим центром з 

надання БВПД та партнерами для отримання комплексної допомоги 

26 травня 2020 року на базі Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури 

проведено робочу зустріч з метою налагодження якісної співпраці та перенаправлення 

клієнтів для отримання комплексної допомоги. 

 
6 травня 2020 начальником відділу «Чернігівське бюро правововї допомоги» (далі 

Чернігівське бюро) Оленою Пушкарь було проведено робочу зустріч за допомогою 

відеоконференцзв’язку з Чернігівським районним відділом державної виконавчої служби 

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

час зустрічі обговорено питання подальшої співпраці в період карантину та узгоджено 

питання пере направлення клієнтів між Бюро та відділом ДВС для отримання правової 

допомоги. 

 
[1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

2.1. Peer review Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам БПД 

2.1.1. Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з метою 

аналізу практики надання БВПД, обміну досвідом та обговорення проблемних питань 

співпраці 

25 червня 2020 року проведено чергову зустріч з адвокатами, що співпрацюють із 

системою безоплатної правової допомоги. 



10 

 

 
2.1.2. Здійснення інтерв’ювання та анкетування клієнтів РЦ та МЦ щодо якості отриманих 

послуг 

Здійснюється на постійній основі. 

2.1.3. Підготовка та висвітлення інформації щодо кращих практик захисту 

Було підготовлено та направлено позитивні практики до Координаційного центру з 

надання правової допомоги для висвітлення на офіційному сайті на теми: «Фахівці 

Бердянського місцевого центру з надання БВПД запобігли повторному стягненню 

заборгованості за кредитним договором», «Догляд за дитиною – це й чоловіча справа», 

«Фахівець відділу Приморське бюро правової допомоги Бердянського місцевого центру 

допоміг захисти право землевласника та припинити договір оренди землі в досудовому 

порядку». 

2.1.4. Проведення перевірок дотримання процедури та якості надання безоплатної  

правової допомоги (первинної і вторинної) працівниками місцевих центрів,  підготовка 

висновків та рекомендацій за результатами моніторингу  щодо запобігання  виявлених 

недоліків 

Відповідно до доручення Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях від 24.03.2020 №687  про 

усунення недоліків в КІАС було організовано роботу по виявленню та усуненню помилок 

та недоліків внесеної інформації до Комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги. 

2.1.5. Проведення регулярного моніторингу діяльності Пологівського бюро правової 

допомоги силами центрального офісу МЦ 

17 червня 2020 року директор Місцевого центру Євген Сухомлин провів перевірку 

Приморського бюро. 

2.2. Strategic Litigation 

2.1.1.Виявлення актуальних правових проблем «масового» характеру, підготовка та 

розробка заходів реагування 

У зв’язку із карантинними заходами із запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19" громадяни  масово стикнулись із порушенням трудового та 

цивільного права.  

 [1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх 

прав 

3.1. Відновне правосуддя. Забезпечення доступу до медіації 

3.1.1. Надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання навичкам медіації 

За звітний період не було необхідності. 

3.1.2. Налагодження співпраці з установами, які надають послуги з медіації, з метою 

перенаправлення клієнтів 

За звітний період не було необхідності. 

3.1.3. Інформаційна кампанія з пошуку та залучення медіаторів, зацікавлених осіб 

За звітний період з метою реалізації пілотного проєкту «Програма відновлення для 

неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину» від 21 січня 2019 р. № 172/5/10 

було розроблено Реєстр партнерів, які надають психологічну допомогу. 
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3.1.4. Проведення інформаційно - роз’яснювальних заходів для цільової аудиторії 

стосовно можливості врегулювання питань в досудовому порядку 

4 червня 2020 року головним спеціалістам Гуляйпільського бюро Дар`єю Самарською 

було підготовлено правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці 

Місцевого центру у Facebook на тему: «Досудове врегулювання спору». 

 
3.2. Незалежні провайдери 

3.2.1. Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню результатів 

роботи та напрацюванню нових підходів до надання БПД. Налагодження механізмів 

співпраці з правовими інституціями, БО та ГО, що опікуються проблематикою захисту 

цільових груп 

25 червня 2020 року директор Місцевого центру Євген Сухомлин прийняв участь у 

засіданні  робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості на базі 

платформи «Правопросвітницький дім права». 

 
3.2.2. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для 

категорій осіб, які мають право на БВПД 

19 травня 2020 року головним спеціалістом відділу надання правової допомоги Майєю 

Хом`яковою підготовлено правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній 

сторінці Місцевого центру у Facebook на тему: «Права та пільги переселенців із Криму». 

 
18 червня 2020 року заступником начальника Більмацького бюро Оленою Дем’яненко 

підготовлено правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці 

Місцевого центру у Facebook на тему: «Права та обов’язки біженців і осіб, які потребують 

додаткового захисту». 

  
25 травня 2020 року заступником начальника Більмацького бюро Оленою Дем’яненко  

проведено онлайн зустріч за допомогою скайпу з Комунальним закладом «Розівська 

центральна районна бібліотека» Розівської районної  ради Запорізької області щодо 
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обговорення пом’якшення умов карантину та отримання безоплатної правової допомоги в 

період карантину дистанційно. 

  
5 травня 2020 року головним спеціалістом Гуляйпільського бюро Дар`єю Самарською 

підготовлено правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці 

Місцевого центру у Facebook на тему: «Запобігання та протидія булінгу». 

 
17 червня 2020 року головним спеціалістом Гуляпільського бюро Дар`єю Самарською 

проведено правопросвітницький захід для осіб, що перебувають на обліку в  

Гуляйпільській районній філії Запорізького обласного центру зайнятості на тему: 

«Ведення електронних трудових книжок». 

 
20 травня 2020 року головним спеціалістом Пологівського бюро Надією Тарановою  за 

допомогою ZOOM  було проведено правопросвітницький захід для учнів 7-б класу 

Пологівської спеціалізованої різнопрофільної школи №2 І-ІІІ ступенів Пологівської 

міської ради на тему:  «Карантин це не канікули». 

8 травня 2020 року головним спеціалістом Приморського бюро Тетяною Дем’яновою 

підготовлено правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці 

Місцевого центру у Facebook на тему: «Захист честі, гідності та ділової репутації» 

 
24 квітня 2020 року начальником Чернігівського бюро Оленою Пушкарь підготовлено 

правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці Місцевого центру 

у Facebook на тему: «Загальні питання спадкування». 
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30 квітня 2020 року начальником Чернігівського бюро Оленою Пушкарь підготовлено 

правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці Місцевого центру 

у Facebook на тему: «Спадкування за заповітом». 

 
3.2.3. Організація та проведення робочих зустрічей, «круглих» столів з органами 

місцевого самоврядування, організаціями-партнерами, громадськими об’єднаннями з 

питань взаємодії щодо забезпечення надання безоплатної правової допомоги 

9 червня 2020 року директор Місцевого Центру Євген Сухомлин прийняв участь у 

«круглому» столі з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статті на базі Бердянської райдержадміністрації.  

 
26 травня 2020 року заступником начальника Більмацького бюро Оленою Дем’яненко  

проведено онлайн зустріч за допомогою месенджеру «Вайбер» з начальником відділу з 

надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на тему: «Захист 

прав, свобод та інтересів дітей». 

 
26 травня 2020 року начальником Пологівського бюро Наталією Дерменжи проведено 

робочу зустріч з представниками Тарасівської сільської ради на тему: «Виконання умов 

договору оренди» 
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29 травня 2020 року начальником Пологівськогое бюро Наталією Дерменжи  проведено 

робочу зустріч з представниками Федорівської сільської ради на тему: «Підстави 

розірвання договору оренди». 

 
11 червня 2020 року за попередньою домовленістю у приміщенні Управління «Центр 

надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради 

відбувся круглий стіл з працівниками ЦНАПу та заступника начальника Гуляйпільського 

бюро на тему: «Особливості отримання правової допомоги на час карантину». 

 
17 червня 2020 на базі Чернігівського бюро було проведено робочу зустріч з фахівцями 

Чернігівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління 

ПФУ в Запорізькій області, підчас якої обговорювали подальшу співпрацю у 2020 році у 

період карантину, зміни в пенсійному законодавстві, а саме щодо запровадження нового 

онлайн-сервісу Пенсійного фонду України – електронних трудових книжок та порядку 

надання громадянам бпд та бвпд. 

 
3.2.4. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами місцевого 

самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм надання БПД, 

залучення у якості їх виконавців як найширшого кола громадських організацій 

відповідного профілю 

На засіданні 21 сесії VII скликання  Новоолексіївської сільської ради Приморського 

району Запорізької області від 01.04.2020 року за ініціюванням відділу «Приморське бюро 

правової допомоги»  Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
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правової допомоги було прийнято рішення № 96 «Про затвердження Програми розвитку 

та функціонування системи безоплатної правової допомоги для мешканців 

Новоолексіївської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки». 

 
3.2.5. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання випадкам 

домашнього насильства 

25 травня 2020 року головним спеціалістом відділу надання правової допомоги Тетяною 

Тумановою за допомогою ZOOM було проведено правопросвітницький захід для учнів 

9го класу Бердянського муніципального ліцею на тему: «Запобігання та протидія 

домашньому насильству». 

22 червня 2020 року головним спеціалістом Більмацького бюро Катериною Половинкіною 

підготовлено правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці 

Місцевого центру у Facebook на тему: «Підстави та порядок звернення із заявою про 

видачу обмежувального припису». 

 
9 червня 2020 року працівниці Гуляйпільського бюро відвідали  співробітників 

Гуляйпільського районного сектору філії Державної Установи «Центр пробації» в 

Запорізькій області де провели невеликий семінар для 7 осіб на тему: «Терміновий 

заборонний припис/Обмежувальний припис». 

 
12 червня 2020 року головним спеціалістом Чернігівського бюро спільно з працівниками 

Чернігівського районного сектору з питань пробації проведено інформаційну лекцію для 

суб’єктів пробації.  Під час зустрічі обговорювались питання гендеру, домашнього 

насильства та відбулась презентація фільму Ролана Бикова «Я більше сюда не вернусь». 

Даний захід було організовано з метою підвищення правової обізнаності підоблікових 

Чернігівського районного сектору, та для запобіганню скоєнню злочинів, пов’язаних з 

насильством. 
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3.2.6. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 

злочинності 

20 травня 2020 року головним спеціалістом відділу надання правової допомоги Тетяною 

Тумановою за допомогою ZOOM було проведено правопросвітницький захід для учнів 4-а 

класу Бердянської спеціалізованої школи №16. 

29 травня 2020 року головним спеціалістом відділу надання правової допомоги Вікторією 

Донцовою підготовлено правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній 

сторінці Місцевого центру у Facebook на тему: «Відповідальність за куріння в 

громадських та заборонених місцях». 

 
27 травня 2020 року головним спеціалістом Пологівського бюро Надією Тарановою за 

допомогою ZOOM  було проведено правопросвітницький захід для учнів 7-б класу 

Пологівської спеціалізованої різнопрофільної школи №2 І-ІІІ ступенів  Пологівської 

міської ради на тему: «Запобігання вчинення злочинів. Відповідальність неповнолітніх в 

Україні». 

2 червня 2020 року начальником Пологівського бюро Наталією Дерменжи підготовлено 

правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці Місцевого центру 

у Facebook на тему: «Права та обов’язки дітей і батьків: відповідальність за порушення 

прав дитини». 

 
3.2.7. Проведення тематичних семінарів, лекцій, зустрічей для цільової аудиторії громадян 

(заходи, присвячені Дню Конституції України, Дню протидії торгівлі людьми, Дню знань, 

Дню юриста, Дню захисника України, Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», 

Дню захисту прав людини та ін.) 

З нагоди відзначення 10 травня дня матері головним спеціалістом відділу надання 

правової допомоги Вікторією Донцовою було підготовлено правопросвітницький 

відеоролик для розміщення на офіційній сторінці Місцевого центру у Facebook на тему: 

«Умови призначення і виплати допомоги при народженні дитини». 



17 

 

 
З нагоди відзначення 31 травня Всесвітнього дня без тютюну заступником та головним 

спеціалістом Більмацького бюро Оленою Дем’яненко та Катериною Половинкіною було 

проведено онлайн зустріч  за допомогою месенджеру «Вайбер»  з КЗ «Більмацька 

публічна бібліотека» Більмацької селищної ради Більмацького району Запорізької області 

на тему: «Відповідальність за куріння в заборонених місцях». 

 
З нагоди відзначення 15 червня Всесвітнього дня поширення інформації 

щодо зловживань стосовно літніх людей (День захисту літніх людей)  головним 

спеціалістом Гуляйпільського бюро Дар`єю Самарською за допомогою ZOOM було 

проведено правопросвітницький захід для осіб, що стоять на обліку в Гуляйпільській 

районній філії Запорізького обласного центу зайнятості на тему: «Особливості договору 

дарування, договору довічного утримання та заповіту». 

З нагоди відзначення 28 червня Дня Конституції України начальником Пологівського 

бюро Наталією Дерменжи було підготовлено правопросвітницький відеоролик для 

розміщення на офіційній сторінці Місцевого центру у Facebook на тему: «Захист 

конституційних прав та свобод людини і громадянина». 

 
З нагоди відзначення 15 травня Міжнародного дня сім'ї головним спеціалістом 

Приморського бюро Тетяною Дем’яновою було підготовлено правопросвітницький 

відеоролик для розміщення на офіційній сторінці Місцевого центру у Facebook на тему: 

«Правове регулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі». 

 
З нагоди відзначення 14 червня Всесвітнього дня донора крові начальником 

Чернігівського бюро Оленою Пушкарь було підготовлено правопросвітницький 

відеоролик для розміщення на офіційній сторінці Місцевого центру у Facebook на тему: 

«Права, гарантії та пільги, які надаються донорам крові та її компонентів». 
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3.2.8. Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах 

позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти 

28 квітня 2020 року начальником відділу надання правової допомоги Мариною Златєвою  

за допомогою ZOOM було проведено правопросвітницький захід  для батьків учнів 

Бердянської гімназії №3 «Сузір`я» на тему: «Батьківська конференція «Робота системи 

БПД в період карантину». 

3.2.9. Проведення інформаційних заходів в закладах Державної служби зайнятості 

27 травня 2020 року головним спеціалістом відділу надання правової допомоги Вікторією 

Донцовою за допомогою ZOOM було проведено правопросвітницький захід для осіб, що 

стоять на обліку в Бердянському міськрайонному центрі зайнятості на тему: «Легальна 

зайнятість в умовах карантину» 

 
2 червня 2020 року головним спеціалістом Більмацького бюро Катериною Половинкіною 

за допомогою мессенджер Viber було проведено правопросвітницький захід для осіб, що 

стоять на обліку в Більмацькій районній філії Запорізького обласного центру зайнятості на 

тему: «Переваги легального працевлаштування». 

11 червня 2020 року головним спеціалістом Більмацького бюро Катериною Половинкіною 

за допомогою мессенджеру Viber було проведено правопросвітницький захід для осіб, що 

стоять на обліку в Більмацькій районній філії Запорізького обласного центру зайнятості на 

тему: «Легальне працевлаштування та відмінність трудового договору від цивільно-

правового» 

5 червня 2020 року головним спеціалістом Пологівського бюро Надією Тарановою за 

допомогою ZOOM було проведено правопросвітницький захід для осіб, що стоять на 

обліку в Пологівській районній філії Запорізького обласного центру зайнятості на тему 

«Сучасні джерела пошуку роботи». 

27 травня 2020 року головним спеціалістом Чернігівського бюро Альоною Андрущак за 

допомогою мессенджер Viber було проведено правопросвітницький захід для осіб, що 

стоять на обліку в Чернігівській районній філії Запорізького обласного центру зайнятості  

на тему: «Порядок отримання безоплатної правової допомоги в умовах карантину». 
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1 червня 2020 року начальником Чернігівського бюро  Оленою Пушкарь за допомогою 

месенджеру  Viber було проведено правопросвітницький захід для осіб, що стоять на 

обліку в Чернігівській районній філії Запорізького обласного центру зайнятості  на тему: 

«Поновлення особистого прийому громадян у Бюро правової допомоги та український е-

сервіс державних послуг «ДІЯ». 

 
3.2.11. Проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціального захисту 

населення. 

23 травня 2020 року в Управлінні соціального захисту населення Більмацької районної 

державної адміністрації розміщено інформаційні матеріали для громадян. 

5 червня 2020 року начальником Пологівського бюро Наталією Дерменжи проведено 

робочу зустріч з фахівцями Управлінні соціального захисту населення Пологівської 

районної державної адміністрації на тему: «Пільги учасникам АТО». 

 
3.2.12. Проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з 

найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних 

послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних ділянок, стягнення 

аліментів, позбавлення батьківських прав, отримання інвалідності, громадської безпеки, 

тощо із залученням партнерів МЦ з числа громадських організацій, державних установ та 

комунальних установ органів державної влади та місцевого самоврядування, та інших 

відповідно до потреби 

27 квітня 2020 року начальник відділу надання правової допомоги Мариною Златєвою за 

допомогою Facebook проведено вебінар на тему: «Виконання судових рішень та рішень 

інших органів (посадових осіб)  в період карантину. 
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18 червня 2020 року на базі платформи «Правопросвітницький дім права» було  проведено 

зустріч депутатів міської ради, представників виконавчої служби, юристів Місцевого 

центру з головами та членами ОСББ Бердянська. 

На порядку денному було обговорення законопроекту №3613 щодо вдосконалення 

порядку погашення заборгованості споживачів, який посилює відповідальність за борги за 

житлово-комунальні послуги (ЖКП). 

 
1 травня 2020 року начальником Чернігівського бюро Оленою Пушкарь було підготовлено 

правопросвітницький відеоролик для розміщення на офіційній сторінці Місцевого центру 

у Facebook на тему: «Спадкування за законом». 

 
3.2.13.Проведення інформаційних заходів в лікувальних закладах 

24 червня 2020 року  головним спеціалістом Гуляйпільського бюро Дар’єю Самарською 

проведено інформаційний захід у  Комунальному Некомерційному Підприємстві 

«Центральна районна лікарня»  на тему: «Медичне страхування». 

 
3.2.14. Створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад 

Проведення ряд зустрічей на базі Бердянської об’єднаної міської територіальної громади. 

3.3. Мережа волотів/Амбасадорів БАД 

3.3.1. Проведення робочих зустрічей з метою розбудови мережі доступу до БПД. 

Проведення інформаційної компанії щодо залучення та виявлення авторитетних осіб з 

неповною виличною або вищою освітою та території громад, міст, селищ, сіл. Для 

залучення їх у якості волонтерів/амбасадорів 

Проведення ряд зустрічей на базі Бердянської районної державної адміністрації. 

3.4.Визначення правових потреб громадян 

3.4.1. Визначення першочергових спільних правових потреб територіальних громад, 

органів територіальної самоорганізації населення, насамперед, проблемних питань у їх 

взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної юрисдикції 

(формування та підтримка в актуальному стані «карти правових потреб) 

Аналіз проводиться. 
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[1.4] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

4.1. Вдосконалене управління системою БПД 

4.1.1. Виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань працівників центрів, 

формування графіку його проведення, тем тощо. 

З нагоди відзначення 5ї річниці з відкриття Місцевих центрів та підведення підсумків 

роботи за перше півріччя 2020 року до Місцевого центру завітали фахівці підзвітних Бюро 

правової допомоги. 

 
4.1.2. Проведення навчань, семінарів, тренінгів  для працівників Регіонального центру та 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (надання БППД та 

БВПД, земельні правовідносини, робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, 

аналіз діяльності, ІТ, комунікації) 

Заступником начальника відділу надання правової допомоги Юлією Кононенко спільно з 

Правовим клубом PRAVOKATOR Дніпро проведено вебінар для співробітників системи 

безоплатної правової допомоги на тему: «Спрощене провадження, або як швидко 

вирішити справу». 

 
4.2. Оптимізовані витрати 

4.2.1. Здійснення обліку та узагальнення інформації щодо виданих Регіональним та 

місцевими центрами доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

звітування за отриманими дорученнями адвокатів 

Співробітниками відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

роботи з її надавачами  здійснюється облік та узагальнення інформації щодо виданих 

Місцевим центром доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

звітування за отриманими дорученнями адвокатів.  

4.2.2. Проведення аналізу фактів відмов адвокатів від прийняття доручень для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на адвокатів 

За результатами проведеного аналізу зазначених фактів відмови не встановлено. 

4.2.3. Участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань безоплатної 

правової допомоги в межах компетенції 

За звітний період пропозиції не надходили  

4.2.4. Аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за виданими адвокатам  

дорученнями та виплачених коштів адвокатам 

Здійснювався своєчасно. 

4.2.5. Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та підпорядкованих 

йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ 

З нагоди відзначення 5ї річниці від початку роботи місцевих центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги по всій території України, на офіційній сторінці Місцевого 

центру у Facebook було опубліковано презентацію на тему: «Публічна презентація 
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діяльності Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за І півріччя 2020 року». 

 
4.2.6. Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ процесуальних документів 

Здійснено своєчасно. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За IІ квартал 2020 року Місцевим центром та Бюро було зареєстровано 2320 звернень 

клієнтів, 2218 особам було надано правову консультацію, 102 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 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 

798 748 50 0 

2 Відділ «Більмацьке 

бюро правової 

допомоги» 

 

 

 

311 305 6 0 

3 Відділ 

«Гуляйпільське 

бюро правової 

допомоги» 

379 365 14 0 

4 
Відділ 

«Пологівське бюро 

правової допомоги» 

 

432 420 12 0 

5 
Відділ 

«Приморське бюро 

правової допомоги» 

241 227 14 0 
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6 
Відділ 

«Чернігівське бюро 

правової допомоги» 

159 153 6 0 

 Разом по МЦ 2320 2218 102 0 

 

Протягом звітного періоду винесено 36 наказів щодо припинення надання БВПД 

громадянам, які звернулися до Місцевого центру за допомогою, у зв’язку із повним 

виконанням адвокатами та штатними працівниками Місцевого центру своїх функцій щодо 

надання правової допомоги. 

За звітний період, за результатами розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 99 рішення про надання БВПД та видано 67 доручень, 51 довіреностей 

адвокатам та працівникам Місцевого центру для надання БВПД, скасовано 0 доручень. 

Також видано 32 наказів штатним працівникам (представництво клієнтів в суді або 

оформлення процесуальних документів). По 4 письмовим зверненням було надано 

відмову у наданні БВПД. 

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інші питання - 4 %, 

сімейне право - 13 %, житлове право - 9 %, цивільне право - 12%, спадкове право - 10 %, 

цивільний процес - 9 %, земельне право - 2 %, трудове право - 6 %, пенсійне право - 5  %, 

адміністративне право - 7 %, виконання судових рішень - 6 %, соціальне забезпечення -  

6%, адміністративне правопорушення - 4 %, кримінальне право - 2 %, податкове право - 

2%, кримінальний процес - 1 %. 
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Діаграма 2. Розподілу клієнтів за статтю 

В звітному періоді звертались за правовою допомогою переважно жінки - 66 %, чоловіки -

32 %. 

 

 
 

 

Діаграма 3. Розподілу клієнтів за віком 

В звітному періоді за правовою допомогою звертались клієнти віком до 18 років – 1 %, 

віком від 18 до 35 років – 252%, віком від 35 до 60 років – 38 %, віком понад 60 років - 

36%. 
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ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ  

До 18 років 18-35 років 35-60 років понад 60 років 
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Діаграма 4. Розподілу клієнтів Бердянського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД. 

За категорією суб’єктів звернення, за звітний період найбільше було прийнято звернень 

від малозабезпечених осіб, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму - 49 %, ветеранів війни та осіб на яких поширюється дія 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" – 19 %, осіб 

з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у 

розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - 15%, 

внутрішньо переміщених осіб – 13 %,  діти – 2 %,  жертв домашнього насильства 1 –  %, 

іноземці та особи без громадянства – 1 %. 

 
Крім цього, Бердянським місцевим центра з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у тому числі бюро правової допомоги за звітний період було: 

Здійснено 4 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 22 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 84 особа, в 

тому числі 22 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 62 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

46 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту. У звітному періоді  

методична допомога органам місцевого самоврядування не надавалась. Опрацьовано 59 

актів надання БВПД, що були подані адвокатами. Проведено 60 правопросвітницьких 

заходів та розміщено у ЗМІ 32 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

№ 

з/п 

 

Найменуванн

я МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

складених 

документів 

правового 

характеру 

Кількість 

проведени

й 

правопросв

ітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

1 Відділ 

правопросвіт

ництва та 

надання БПД 

2/10 21/61 26 16 20 

2 Відділ 

«Більмацьке 

бюро 

правової  

допомоги» 

0/0 1/1 10 12 10 

3 Відділ 

«Гуляйпільсь

ке бюро 

правової 

допомоги» 

1/9 0/0 16 6 8 

4 Відділ 

«Пологівське 

бюро 

правової 

допомоги» 

0/0 0/0 6 11 1 

5 Відділ 

«Приморське 

бюро» 

правової 

допомоги» 

0/0 0/0 5 5 2 

6 Відділ 

«Чернігівське 

бюро 

правової 

допомоги» 

1/3 0/0 16 10 5 

7 Разом по МЦ 4/22 22/62 79 60 46 

 

Таблиця 3 . Підсумки роботи відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами: 

Категорі

ї роботи  

Кількість за звітний період  (з 01.04.2020 – 30.06.2020 включно) 

Відділ 

організаці

ї надання 

безоплатн

Відділ 

«Більмацьк

е бюро 

правової 

Відділ 

«Гуляйпіль-

ське бюро 

правової 

Відділ 

«Полог-

івське бюро 

правової 

Відділ 

«Примор-

ське бюро 

правової 

Відділ 

«Черні-

гівське 

бюро 
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ої 

вторинної 

правової 

допомоги  

та роботи 

з її 

надавача

ми 

допомоги» допомоги» допомоги» допомоги» правової 

допомоги» 

Прийнят

о 

письмов

их 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

50 6 14 12 14 6 

Прийнят

о рішень 

про 

надання 

БВПД 

48 5 14 13 13 6 

Прийнят

о рішень 

про 

відмову 

в 

наданні 

БВПД 

3 0 0 0 1 0 

Видано 

доручен

ь 

39 3 12 4 9 0 

Видано 

наказів 

штатним 

працівн

икам  

16 2 2 2 4 6 

Видано 

довірено

сті на 

представ

ництво 

інтересі

в осіб, 

яким 

надаєтьс

я БВПД 

35 3 1 4 8 0 

Видано 

наказів 

про 

заміну 

2 0 0 0 0 0 
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адвокаті

в, які 

надають 

БВПД 

Розглян

уто заяв 

про 

відмову 

від 

адвокаті

в 

надання 

БВПД 

2 0 0 0 0 1 

 

В.о. директора                                                                                                   М.Є. Златєва 

 

 

10.07.2020 

 


