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ЗМІСТ 
 
         Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за 
пріоритетами: 
 

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

         [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД  

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

[1.4.] Система надання БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною 

 

          Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
 

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

Завдання 1.1. Ранній доступ та інклюзивність 
 

          Захід 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 
 
          1) 09 квітня 2020 року головний спеціаліст відділу 
«Торецьке бюро правової допомоги» Краматорського місцевого 
центру з надання БВПД Грачова Н.С провела право 
просвітницький захід у режимі Skype за участі представників 
командирів збройних частин з залученням адвоката системи 
БПД Ігора Бідашко до заходу на тему: «Порядок несення 
військової служби під час карантинних заходів».  
 
         Захід 1.1.2.  
         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 
 
          1) 20 квітня 2020 року начальник відділу «Торецьке 
бюро правової допомоги» Краматорського місцевого центру з 
надання БВПД  Казакова С.О. провела інформаційно – 
роз’яснювальний захід з представниками Торецького МВ з 
питань пробації на тему: «Попередження злочинності серед 
неповнолітніх осіб»  
 
          2) 05.05.2020 у приміщенні Слов’янського міськрайонного відділу філії 
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області, спільно із співробітниками 

та заступником начальника відділу «Слов’янське бюро правової 
допомоги» Лілією Гусейновою проведено робочу зустріч щодо 
роз’яснення основних змін у Законі України «Про безоплатну 
правову допомогу», обговорено, які особи мають право на 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги, а які на 
первинну та яким чином громадяни мають можливість 
отримати безоплатну правову допомогу під час карантину. 
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    3) 14.05.2020 року начальник відділу «Лиманське бюро 
правової допомоги» Артем Воронов провів інформаційно 
роз’яснювальний захід за допомогою скайп-зв’язку для 
працівників та клієнтів Лиманського відділу «Центр пробації» на 
тему зміни в законодавстві в зв’язку з введенням карантинних 
обмежень. 
 

           4) 14.05.2020 заступник начальника відділу 
«Добропільське бюро правової допомоги», Андрій Шумара в 
приміщенні Добропільського МВ філії ДУ «Центр пробації» в 
Донецькій області спільно з представниками центру провів 
комунікативний захід з актуальних питань, пов’язаних з 
наданням БПД підобліковим особам з метою їх правового захисту.    
           
           5) Приймаючи низку рішень стосовно запобігання поширенню COVID-19, 
парламент нашої держави вніс зміни до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (КУпАП). Зокрема, з’явилася нова стаття 44-3, згідно з якою 
передбачається накладення штрафу як на громадян так і на посадовців.  Так, задля 
підвищення правової обізнаності з цього питання, 27 квітня 2020 року головний 
спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової допомоги», Тетяна Вечірко 
ініціювала проведення інформаційно-роз’яснювального заходу шляхом відео-
конференції за допомогою Zoom для суб’єктів пробації, які знаходяться на обліку 

у Олександрівському районному секторі філії Державної установи 
«Центр пробації» в Донецькій області. У заході прийняв участь 
начальник Олександрівського районного сектору, майор 
внутрішньої служби Ігор Пономаренко. 
 
 

            6) 06.05.2020  головний спеціаліст Авдіївського бюро 
правової допомоги Юлія Яшина за допомогою Skype зв’язку 
провела інформаційно-роз’яснювальний захід разом з начальником 
Авдіївського  міського сектору філії ДУ “Центр пробації” в 
Донецькій області, для засуджених, які перебувають на обліку. 
Юлія Яшина зазначила, що не всі громадяни знають, які 
перебувають в конфлікті з законом, що вони можуть звернутися за 
безоплатною правовою допомогою. Забезпечуючи рівний доступ 
до правосуддя, ми постійно проводимо консультування, роз’яснення, адже ця 
категорія потребує постійної уваги. Фахівець бюро пояснила, що таке первинна 
правова допомога і вторинна та хто має право на останню. 
 

        Захід 1.1.3.  
        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 
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       1) Взаємодія з ВГОІ « Правозахисна спілка інвалідів», а саме: надання БППД 
особі з інвалідністю за перенаправленням із зазначеної організації, узгодження об’єму 
та методів надання допомоги даній  особі за розподілом компетенцій та повноважень  
та враховуючи особисте спілкування з заявником (особою з інвалідністю). Складання 
та направлення 12.04.2020 р. листа до ВГОІ « Правозахисна спілка інвалідів» із 
зазначенням функцій та контактів відділу бюро правової допомоги. 
        
       2) 07 квітня 2020 року начальник відділу «Торецьке бюро 
правової допомоги» Краматорського місцевого центру з надання 
БВПД Казакова С.О. прийняла участь у засіданні робочої групи з 
громадської безпеки та соціальної згуртованості, яке пройшло у 
режимі відеоконференції Skype. Під час зустрічі обговорювалися 
питання забезпечення роботи міста Торецьк та селища 
Новгородське в умовах пандемії. У ході засідання робочої групи було наголошено на 
важливості достовірного інформування населення щодо заходів карантину, зокрема 
щодо особливості притягнення осіб до адміністративної відповідальності, 
передбаченої ст. 44-3 КУпАП та розповіла про практику. 
 
       3) 25.06.2020 заступник начальника «Костянтинівське бюро 
правової допомоги» Марина Янинович, разом із керівницею ГО          
«Відродження та розбудова міста Костянтинівка» Віолетою 
Сухановою та керівницею ГО «Імпульс» Оленою Голощаповою 
зібрались в студії «Класного радіо» міста Костянтинівка задля того, 
щоб розповісти мешканцям міста про реєстрацію нової громадської 
організації «Спілка жінок  Костянтинівки», до складу якої входять активні, розумні та 
компетентні жінки, які мають на меті «змінити світ» в рамках рідного міста. Мова 
йшла також про  співпрацю громадських організацій та державних установ заради 
взаємодії, перенаправлення та надання комплексних та якісних послуг в області 
юриспруденції, психології, а також організації  культурного життя.  
       Марина Янинович, в свою чергу, як представник системи правової допомоги, 
розповіла про намір підписання меморандуму з ГО «Спілка жінок Костянтинівки» для 
розширення доступу до  правової допомоги через взаємодію та розширення 
технічних, логістичних ті інших можливостей. 
 
       Захід 1.1.4.  
       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 
 
        1) 06 квітня 2020 року начальник відділу «Торецьке бюро 
правової допомоги» Краматорського місцевого центру з 
надання БВПД Казакова С.О. для  робочої групи з громадської 
безпеки презентувала відео презентацію на тему: «Сплачуй 
комунальні послуги онлайн».  
 
       2) 23.04.2020 – працівниками центрального офісу 
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Місцевого центру прийнято участь у засіданні «круглого столу» з представниками 
Датської Ради у справах біженців. Тема заходу: «Встановлення інвалідності внаслідок 
поранень або інших ушкоджень здоров’я одержаних від вибухових речовин, 
боєприпасів і військового озброєння».  
 
       Захід 1.1.5.  
       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) 
 

       1) Отримання захисника під час адміністративного затримання 
військовослужбовця. Посилання: https://bit.ly/3cZPYJ5 
 
       2) Запобігання та протидія домашньому насильству. Посилання: 
https://bit.ly/3eZUKIe 
 
       3) Уряд посилює заходи безпеки для боротьби з коронавірусом. Посилання: 
https://bit.ly/2Vu3QFs 
 
          4) УВАГА! ВІДДІЛ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ" 
КРАМАТОРСЬКОГО МЦ З НАДАННЯ БВПД ІНФОРМУЄ!!!! Посилання: 
https://bit.ly/2xHQRY0 
 

5) Увага! Важлива інформація! Уряд посилює заходи безпеки для боротьби з 
коронавірусом. Посилання: https://bit.ly/3axwZE9 
 

6) Домашнє насильство: як захиститися від кривдника. Посилання: 
https://bit.ly/2WagUip 
 

7) Діючим законодавством передбачені спеціальні заходи щодо протидії 
домашньому насильству (правова інформація). Посилання: https://bit.ly/2VSszCF 
 

8) Олександрівське бюро правової допомоги Краматорського МЦ з надання 
БВПД інформує щодо домашнього насильства. Посилання: https://bit.ly/2wXwDsD 
 

9) За час карантину до поліції стали частіше звертатись жертви домашнього 
насилля. Посилання: https://bit.ly/2YdJ26W 
 

10) Порядок надання населенню субсидій. Підстави для припинення надання 
раніше призначеної субсидії. Посилання: https://bit.ly/2xmgbCA 
 

11) Правова допомога в Україні. Посилання: https://bit.ly/3aMBzhS 
 

https://bit.ly/3cZPYJ5
https://bit.ly/3eZUKIe
https://bit.ly/2Vu3QFs
https://bit.ly/2xHQRY0
https://bit.ly/3axwZE9
https://bit.ly/2WagUip
https://bit.ly/2VSszCF
https://bit.ly/2wXwDsD
https://bit.ly/2YdJ26W
https://bit.ly/2xmgbCA
https://bit.ly/3aMBzhS
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12) "Відділ «Олександрівське бюро правової допомоги» Краматорського МЦ з 
надання БВПД надає корисні юридичні поради. Як учасникам АТО отримати статус 
особи з інвалідністю внаслідок війни?". Посилання: https://bit.ly/3bs3zZi 
 

13) Як карантин вплинув на домашнє насильство. Посилання: 
https://bit.ly/2xZOznd 
  

14) ВІДДІЛ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» 
КРАМАТОРСЬКОГО МЦ З НАДАННЯ БВПД НАДАЄ КОРИСНІ ЮРИДИЧНІ ПОРАДИ Як 
учасникам АТО отримати статус особи з інвалідністю в наслідок війни. Посилання: 
https://bit.ly/2yx54H6 
 

15) "БІЗНЕС НА КАРАНТИНІ. Як держава підтримує підприємців та чи це 
допомагає". Посилання: https://bit.ly/3aNvHEY 
 

16) "Відділ «Олександрівське бюро правової допомоги» Краматорський 
місцевий центр з надання БВПД ІНФОРМУЄ!!! Кабмін спростив отримання адресної 
допомоги ВПО на період карантину". Посилання: https://bit.ly/2VuCbUX 
 

17) ВІДДІЛ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» 
Краматорського МЦ з надання БВПД ІНФОРМУЄ!!! https://bit.ly/2Ksxyoa 
 

18) ІНФОРМУЄ ДРУЖКІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ Краматорського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
https://bit.ly/3f0ho3s 
 

19) Семінар у Торецькому міському центрі зайнятості. Посилання: 
https://bit.ly/2VMXph6 
20) "Безоплатна правова допомога. Порядок надання та особливості". Посилання: 
https://bit.ly/3aJ6VpP 
 

21) ПЕНСІЯ ПО ВТРАТІ ГОДУВАЛЬНИКА. Посилання: https://bit.ly/2VNJAyN 
 

22) Ваш банківський рахунок заарештовано, що робити? Звернутись до 
Лиманського бюро правової допомоги. Посилання: https://cutt.ly/DyCJVSf 
 

23) Продаж земель сільськогосподарського призначення (ринок землі). 
Посилання: https://bit.ly/3dhyZST 
 

24) "Успішні практики". Посилання: https://bit.ly/2WWdcJU 
 

25) "Успішний пенсійний кейс Дружківського бюро правової допомоги". 
Посилання: https://bit.ly/3cCfCnm 
 

26) "Успішні практики Дружківського бюро правової допомоги". Посилання: 
https://bit.ly/3dIxsVS 

https://bit.ly/3bs3zZi
https://bit.ly/2xZOznd
https://bit.ly/2yx54H6
https://bit.ly/3aNvHEY
https://bit.ly/2VuCbUX
https://bit.ly/2Ksxyoa
https://bit.ly/3f0ho3s
https://bit.ly/2VMXph6
https://bit.ly/3aJ6VpP
https://bit.ly/2VNJAyN
https://cutt.ly/DyCJVSf
https://bit.ly/3dhyZST
https://bit.ly/2WWdcJU
https://bit.ly/3cCfCnm
https://bit.ly/3dIxsVS
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27) Чи відбулось порушення правил карантину під час торгівлі в Бахмуті? 

Посилання: https://cutt.ly/myCLBad 
 

28) Чи відбулось порушення правил карантину під час торгівлі в Бахмуті? 

Посилання: https://bit.ly/3047Tew 
 

29) "Як відновити судове провадження, що залишилось на окупованій території 
та захистити право на свободу пересування?» Посилання: https://cutt.ly/ZyCL0rY 
 

30) Як громадянину України використати своє право на безкоштовне 
отримання земельної ділянки? Покрокова інструкція. Посилання: 
https://cutt.ly/CyUKlCc 
 

31) УВАГА! ВІДДІЛ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» 
КРАМАТОРСЬКОГО МЦ З НАДАННЯ БВПД ІНФОРМУЄ! Як безкоштовно отримати 
земельну ділянку. Посилання: https://cutt.ly/EyULHAr 
 

32) Щодо питань права власності на землю та норм безоплатної передачі 
земельних ділянок. Посилання: https://bitly.su/awIFBpb 
 

33) Праця неповнолітніх: прийняття на роботу і звільнення, обмеження. 
Посилання: https://bit.ly/3gnSAmz 
 

34) Праця неповнолітніх: оплата, відпустка, пільги та гарантії. Посилання: 
https://bit.ly/3d5dWTB 
 

35) Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Посилання : 
https://bit.ly/3dzxyQ7 

 
36) Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Посилання: 

https://bit.ly/2Y3de2W 
 

37) "Твої права- твій надійний захист!" Посилання: https://bit.ly/2TZ8F8O 
 

38) "Надання соціальних послуг онлайн". Посилання: https://bit.ly/2UawKJN 
 

39) На підтримку підприємницьких ініціатив. Посилання: https://cutt.ly/vodq2Yu 
 

40) "Про послуги бюро правової допомоги у період карантину". Посилання: 
https://bit.ly/3ff0qgY 
 

41) Планування власної справи – онлайн. Посилання: https://cutt.ly/codqA6b 
 

42) Працівниця Краматорського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги домоглася внутрішньо переміщеній особі похилого віку 

https://cutt.ly/myCLBad
https://bit.ly/3047Tew
https://cutt.ly/ZyCL0rY
https://cutt.ly/CyUKlCc
https://cutt.ly/EyULHAr
https://bitly.su/awIFBpb
https://bit.ly/3gnSAmz
https://bit.ly/3d5dWTB
https://bit.ly/3dzxyQ7
https://bit.ly/2Y3de2W
https://bit.ly/2TZ8F8O
https://bit.ly/2UawKJN
https://cutt.ly/vodq2Yu
https://bit.ly/3ff0qgY
https://cutt.ly/codqA6b
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встановити факт родинних відносин з її померлою сестрою та стягнути грошові 
кошти, набуті в порядку спадкування. Посилання: https://bit.ly/3fRUivE 
 

43) Успішний кейс Дружківського бюро правової допомоги. Посилання: 
https://bit.ly/2BymYus 
 

44) "Успішний кейс Дружківського бюро правової допомоги". Посилання: 
https://bit.ly/31HdxnR 
 

45) Призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Посилання: 
https://bit.ly/3gAlkYJ 
 

46) Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги на захисті прав пенсіонерів ВПО! Посилання: https://bit.ly/3gAltLL 
 

47) Домашньому насильству - НІ! Посилання: https://bit.ly/2W6PdIr  
 

         Захід  1.1.6.  
         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. 
 

 
1-2) 22.06.2020 та 25.06.2020  головним 
спеціалістом відділу «Добропільське бюро правової 
допомоги», Антоном Тарасенко, здійснено 
«вуличне» інформування населення м. Добропілля з 
питань доступу до БПД, серед яких поширено 
відповідні інформаційно-роздаткові матеріали 
 
 
 
3-4) 24.06.2020 та 30.06.2020 року начальником відділу «Лиманське 
бюро правової допомоги» Артемом Вороновим було проведене 
вуличне інформування мешканців Лиманської ОТГ з питань доступу 
до БПД та поширено інформаційні правопросвітницькі матеріали. 
 

 
5) 25.06.2020 з метою підвищення рівня правової 

спроможності громадян, поширення інформації про безоплатну 
правову допомогу працівницями Костянтинівського бюро правової 
допомоги було проведено вуличне інформування громадян. 
Також, вздовж торгових рядів розміщено інформаційні плакати з 
контактною інформацією про Бюро та гарячу лінію правової 

https://bit.ly/3fRUivE
https://bit.ly/2BymYus
https://bit.ly/31HdxnR
https://bit.ly/3gAlkYJ
https://bit.ly/3gAltLL
https://bit.ly/2W6PdIr
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допомоги. 
 

         6) 25.05.2020 року з метою підвищення рівня правової 
спроможності громадян, поширення інформації про безоплатну 
правову допомогу працівниками Бахмутського бюро правової 
допомоги було проведено вуличне інформування громадян м. 
Бахмут. Також, було розповсюджено інформаційні буклети з 
контактною інформацією про Бюро. 

 
        7) 24.06.2020 року фахівці Дружківського бюро правової 
допомоги провели вуличне інформування громадян м. Дружківка. 
Метою заходу є підвищення рівня правової спроможності громадян, 
поширення інформації про безоплатну правову допомогу.  
 
          Захід 1.1.7.  

          Інформаційно-роз’яснювальні  виступи та участь у постійно діючих  
програмах, правових програмах,  рубриках на ТБ, радіо 
 
          1) 01.04.2020 - заступник директора Краматорського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Акіншин Олександр прийняв 
участь у програмі Антикризисного медіа – центру «Зміни» на тему: «Чи обмежує 
карантин трудові права громадян та як на це вплинути?». Детальніше за посиланням:   

https://bit.ly/37N5CGv 
 

2) 02.04.2020 з метою підвищення правової культури та 
доведення до всіх верств населення життєво необхідної інформації, яка 
висвітлює важливі аспекти теми запобігання та протидії домашньому 
насильству заступник начальника відділу «Костянтинівське 
бюро_правової_допомоги» Марина Янинович виступила в ефірі 
Класного радіо (104.4 FM), де, зокрема, розповіла і про порядок 
звернення за отриманням безоплатної правової допомоги для 
отримання роз’яснень та рекомендацій щодо захисту своїх прав, а також реалізації 
права на безоплатну вторинну правову допомогу. Запис ефіру можна прослухати за 
посиланням: 
https://bit.ly/3dmS7yn  
 
         3) 05.04.2020 року, начальником відділу «Бахмутське 
бюро правової допомоги» Краматорського місцевого центру з 
надання БВПД взято участь в створенні репортажу від UA 
Donbass щодо випадку домашнього насильства в Бахмуті. 
Посилання: https://bit.ly/2Z2YPEK 
 

        4) 15.04.2020 року у обговоренні теми дня: «Як карантин 
вплинув на домашнє насильство? Яке покарання очікує на 
людей, що чинять домашнє насильство?» на інтернет-сайті UA 
Donbass взяла участь Оксана Болотюк, начальник відділу 
«Бахмутське бюро правової допомоги» Краматорського МЦ з 

https://bit.ly/37N5CGv
https://bit.ly/3dmS7yn
https://bit.ly/2Z2YPEK
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надання БВПД. Посилання: https://bit.ly/2zRlPxI 
 
         5) Про захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, роз'яснює 
начальниця Бахмутського бюро правової допомоги, Оксана Болотюк. Детальніше за 
посиланням: https://cutt.ly/Juku5zV 
 
         6) 09.06.2020 начальником відділу «Дружківське бюро 
правової допомоги» Інною Куракіною прийнято участь у 
прямому ефірі в рамках проекту «Кризовий медіа-центр», 
який реалізується в межах Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, 
Швейцарії та Швеції під час якого говорили про безоплатну 
правову допомогу, статистику звернень до Дружківського 
бюро правової допомоги та про проєкт «Є-Малятко»! 
 
          Захід 1.1.8.   
          Організація та участь у виїзних прийомах громадян в приміщеннях 
міських, сільських, селищних рад 
 
           Захід 1.1.9.  
          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; 
         е) в лікувальних закладах; 
         є) в громадських  організаціях інвалідів, будинках для літніх людей, 
УТОГах, УТОСах. 
 
          а) 11.06.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи 
надання БПД у Бахмутському відділі пробації; 
          07.04.2020, 21.04.2020, 19.05.2020, 02.06.2020, 03.06.2020 - забезпечено 
роботу дистанційного пункту доступу до системи надання БПД у Дружківському 
відділі пробації; 
          04.05.2020, 01.06.2020 -  забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до 
системи надання БПД у Авдіївському відділі пробації; 
           01.06.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи 
надання БПД у Добропільському відділі пробації; 

https://bit.ly/2zRlPxI
https://cutt.ly/Juku5zV
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           06.04.2020, 04.05.2020, 01.06.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту 
доступу до системи надання БПД у Олександрівському відділі пробації; 
           14.04.2020, 05.05.2020, 07.05.2020, 02.06.2020, 04.06.2020 - забезпечено 
роботу дистанційного пункту доступу до системи надання БПД у Слов’янському відділі 
пробації. 
            є) 22.05.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи 
надання БПД у ГО «Авдіївське міське товариство інвалідів «Переборення». 
 

 

            Захід 1.1.10.  

            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 

 

             1) 01.04.2020 головною спеціалісткою  відділу 
«Костянтинівське бюро правової допомоги» було здійснено 
черговий виїзд до клієнтки БВПД,  яка з огляду на фізичні вади та 
стан здоров’я не має можливості звернутись до бюро та надано  
адресну правову допомогу з питання щодо обов’язковості 
проходження незалежної медичної експертизи стосовно аналізу 
психічного стану.   
  
             2) 10.06.2020 року начальником відділу «Лиманське бюро 
правової допомоги» Артемом Вороновим було здійснено 
відвідування особи, яка наразі проходить лікування в Лимані в 
обласній травматологічній лікарні та не має можливості самостійно 
прибути до бюро за отриманням безоплатної правової допомоги. 
Від неї було прийнято заяву про надання БВПД стосовно стягнення 
заборгованості по пенсійним виплатам. 
 
             3) 02 червня 2020 року головний спеціаліст відділу «Олександрівське бюро 

правової допомоги» Тетяна Вечірко разом із представниками 
партнерських організацій відвідали мешканку села Золоті Пруди, яка 
постраждала від домашнього насильства задля проведення 
роз’яснювальної бесіди і ознайомлення із правом на захист, як жертви. 
Також Тетяна Вечірко відвідала мешканку смт. Олександрівка, яка 
потребувала роз’яснення щодо питання зняття з реєстрації 

співвласника квартири, який не мешкає більше 10-ти років та вступу у спадок після 
смерті чоловіка. 
 
             Захід 1.1.11.    
             Розробка, виготовлення та поширення інформаційних матеріалів 
для клієнтів 
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             1) Начальником та заступником начальника відділу «Слов’янське бюро 
правової допомоги» Оленою Солошенко та Лілією Гусейновою  розроблено 4 
інформаційних матеріалів щодо земельного законодавства. Переглянути можна за 
посиланням: https://bit.ly/3f4gpi5  
 

             Захід 1.1.12.  

             Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до БПД на лінії 

розмежування КПВВ «Майорськ» 

 

            Захід 1.1.13.  

            Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин, 

шляхом проведення правопросвітницьких заходів та виїзного 

консультування 

 

          1) 27.04.2020 головна спеціалістка відділу «Костянтинівське бюро правової 
допомоги» Валерія Тіщенко виступила  в прямому ефірі Благодійного фонду 
"Посмішка дитини" в якості експертки та провела лекцію на тему "Безоплатне 
отримання земельної ділянки", в ході якої висвітлила  такі питання, як:  
         - як отримати земельну ділянку 
         - порядок та алгоритм дій.  Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3hPttKk  
 
          2) 12 червня 2020 року начальник Торецького 
бюро правової допомоги Краматорського МЦ з надання 
БВПД Світлана Казакова провела семінар для учасників 
бойових дій на тему: "Захист земельних прав громадян". 
Захід пройшов на території дислокації військової 
комендатури міста Торецьк. 
 
          3) Аби забезпечити захист прав громадян у сфері земельних правовідносин та 
підвищити рівень правової обізнаності громадян у сфері земельних 
відносин, начальником Бахмутського бюро правової допомоги, 
Оксаною Болотюк, щотижня для безробітних, які перебувають на 
обліку в Бахмутському міському центрі зайнятості проводяться 
вебінари,  на тему: "Безоплатна передача земельної ділянки із 
земель державної та комунальної власності". 
         Під час вебінарів учасники отримують інформацію про право громадян на 
отримання 6 земельних ділянок різного цільового призначення у власність, 
процедуру звернення із клопотанням до ОВС та ОМС, порядок розроблення та 
погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власність, а 
також реєстрації земельної ділянки в Держземкадастрі, порядок затвердження 
проекту землеустрою та реєстрації права власності на земельну ділянку. 
 
         4) 03 червня 2020 року задля посилення захисту прав 
громадян у сфері земельних відносин головний спеціаліст відділу 

https://bit.ly/3f4gpi5
https://bit.ly/3hPttKk


Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

ІІ квартал  

2020 року 

 

14 | І н ф о р м а ц і й н а  д о в і д к а  
 

«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко за допомогою Zoom - 
зв’язку ініціювала проведення правопросвітницької лекції з зазначеного питання для 
мешканців віддаленого села Високопілля Високопільського старостинського округу. 
Фахівець бюро роз’яснила, що згідно з остаточною версією законопроекту про 
відкриття ринку землі, в перші три роки можна буде купувати не більше 100 гектарів 
в одні руки. І лише з 2024 року - до 10 тисяч гектарів. З 2021 до 2024 року право на 
купівлю землі буде тільки у фізичних осіб. Юридичним особам купувати землю 
сільськогосподарського призначення в цей період заборонено, вони зможуть 
купувати її лише з 2024 року. Передбачене переважне право орендаря на купівлю 
землі, яку він орендував і обробляв. Також заборонено продавати землю, яка 
перебуває у державній власності, що на продаж державних земель буде накладений 
мораторій. Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути 
нижчою від їхньої нормативної грошової оцінки. Ця норма буде діяти лише до 1 січня 
2030 року. 
 
          5) 09 червня 2020 року головний спеціаліст відділу 
«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко завітала до 
Олександрівського професійного ліцею де провела правопросвітницьку 
лекцію для працівників зазначеного закладу з тематики безкоштовного 
отримання земельної ділянки та права на захист у випадку відмови у наданні 

земельної ділянки. Тетяна Вечірко пояснила, що Законодавством 
передбачена можливість для громадян України набути права власності 
на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель 
державної і комунальної власності. Також обговорили розміри 

земельних ділянок, які можна отримати ті інші важливі моменти щодо даної тематики.  
 
          6) 10 червня 2020 року головний спеціаліст відділу 
«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко завітала 
до Олександрівського районного відділення поліції Краматорського 
ВП ГУНП Донецької області де провела правопросвітницьку лекцію 
для особового складу відділення. Фахівець бюро розповіла про порядок передачі 
земельних ділянок державної або комунальної власності у власність учасникам АТО 
(ООС). Надала для ознайомлення покрокову інструкцію з роз’ясненнями. 
 

          7) 10.06.2020  Головний спеціаліст Авдіївского 
бюро правової допомоги Юлія Яшина в приміщенні  Авдіївського 
міського центру зайнятості для працівників даного закладу 
провела правопросвітницький захід, спрямований на захист 
прав громадян у сфері земельних відносин. Фахівець бюро 
поінформувала учасників заходу, що згідно ст..152 Земельного 
кодексу України держава забезпечує громадянам та юридичним 
особам рівні умови захисту прав власності на землю, а також що власник земельної 
ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав 
на землю, навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння 
земельною ділянкою і відшкодування завданих збитків. 
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Завдання 1.2.  

Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

 

Захід 1.2.1.  

Складення та розміщення правових консультацій у встановленому 

порядку для наповнення довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

 

1) Складено та розміщено правову консультацію у встановленому порядку для 
наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«Wikilegalaid» на тему: «Порядок продажу земельних ділянок державної та 
комунальної власності або прав на них». Посилання: https://bit.ly/2V9Vnaa  
 

Захід 1.2.2.  

Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані правових 

консультацій, розміщених на довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

 

1-2) 16 квітня 2020 року головний спеціаліст відділу «Торецьке бюро правової 
допомоги» Краматорського місцевого центру з надання БВПД Грачова Н.С. 
переглянула та відредагувала дві правові консультації на інформаційній платформі 
WikiLegalAid на теми: 

1) Трудові пенсії.  
2) Праця жінок: пільги, гарантії.  

  
 3) 21.05.2020 головним спеціалістом відділу «Олександрівське бюро правової 
допомоги» Тетяною Вечірко вВідредаговано правову консультацію на тему: 
«Нотаріальне засвідчення вірності перекладу» на довідково-інформаційній платформі 
правових консультацій «WikiLegalAid». 
 
 4) 26.06.2020 Відредаговано правову консультацію «Оформлення посвідки на 
тимчасове проживання на території України» на довідково-інформаційній платформі 
правових консультацій «WikiLegalAid».  
 

5)28.06.2020 Відредаговано правову консультацію «Експертиза у сфері 
інтелектуальної власності» на довідково-інформаційній платформі правових 
консультацій «WikiLegalAid». 
  
 6) 30.06.2020  відредаговано правову консультацію на тему: «Реструктуризація 
заборгованості із квартирної плати, плати за житлово – комунальні послуги, послуги 
за спожитий газ та електроенергію» на довідково-інформаційній платформі правових 
консультацій «WikiLegalAid». 

https://bit.ly/2V9Vnaa


Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

ІІ квартал  

2020 року 

 

16 | І н ф о р м а ц і й н а  д о в і д к а  
 

 

Захід 1.2.3.  

Популяризація довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

 

1) 29 травня 2020 року головний спеціаліст Торецького 
бюро правової допомоги Наталія Грачова за допомогою Skype-
зв’язку проінформувала осіб, які перебувають на обліку в 
Торецькому міському центрі  зайнятості про можливість 
отримання  необхідної правової інформації через довідково – 
інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalАid та 
роз’яснено порядок користування зазначеним сервісом.  
 

Завдання 1.3.  

БПД он-лайн  

 

         Захід 1.3.1.  

Оновлення  та підтримання    в актуальному стані бази даних 

стейкхолдерів 

 

База даних стейкхолдерів оновлено. На теперішній час вся інформація у 
зазначеній базі знаходиться в актуальному стані.  

 
Завдання 1.4.  

Механізм перенаправлення 

 

Захід 1.4.1.  

Укладення  додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в частині 

перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги 

 

У звітному кварталі потреби щодо укладення додаткових угод/меморандумів 
про співпрацю в частині перенаправлення клієнтів для отримання комплексної 
допомоги не виникало.   

 

 

 

Захід 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 
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1) 20.04.2020 – відбулась робоча зустріч з 
керівництвом юридичної кліники Слов’янського навчально – 
наукового інституту Університету державної фіскальної 
служби України з метою налагодження взаємодії щодо 
подальшої співпраці в частині проведення 
правопросвітницьких заходів та перенаправлення клієнтів з 
метою надання їм правової допомоги.  

 
 [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

Завдання 2.1 Peer review 
Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД 
 
Захід 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 

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

якості отриманих послуг  
 
За звітний квартал було здійснено 7 анкетувань клієнтів Місцевого центру 

щодо якості отриманих послуг.  
 
Захід 2.1.3. 
Підготовка та висвітлення інформації щодо кращих практик захисту 
 
До Регінального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Донецькій та Запорізькій областях з метою висвітлення інформації щодо кращих 
практик захисту направлено 5 успішних кейсів працівників Місцевого центру. 

 
Захід 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 

 
Протягом звітного кварталу було проведено перевірку процедури та якості 

надання правової допомоги відділу «Добропільське бюро правової допомоги». 
 
Захід 2.1.5.  
Проведення регулярного моніторингу діяльності відділів «Бюро 

правової допомоги» силами центрального офісу МЦ 
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Протягом звітного кварталу керівництвом Місцевого центру щомісячно 
проводився регулярний моніторинг діяльності відділів «Бюро правової допомоги» за 
допомогою скайп-нарад та онлайн - конференцій. 

 

Завдання 2.2. 
Strategic Litigation  
 

         Захід 2.2.1.  
Виявлення актуальних правових проблем «масового» характеру, 

підготовка та розробка заходів реагування  
 

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

Завдання 3.1. 
Відновне правосуддя. Забезпечення доступу до медіації 
 
Захід 3.1.1. Надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання 

навичкам медіації 
 
Необхідності надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання навичкам 

медіації не виникало.  
 
Захід 3.1.2. Налагодження співпраці з установами, які надають 

послуги з медіації, з метою перенаправлення клієнтів 
 
Потреби у налагодженні співпраці з установами, які надають послуги з медіації 

з метою перенаправлення клієнтів не виникало. 
 
Захід 3.1.3.  
Інформаційна кампанія з пошуку та залучення медіаторів, 

зацікавлених осіб 
 
06.05.2020 головна спеціалістка Костянтинівського бюро 

правової допомоги Валерія Тіщенко отримала підтримку і узгодила 
майбутню співпрацю з медіаторкою Наталією Коцар. 

Під час skype-спілкування Наталія розповіла про можливості 
подальшої співпраці, та методики її роботи. 

Фахівчинями було досягнуто домовленості у подальшому 
вирішенні нагальних проблем людей які звертаються за безоплатною правовою 
допомогою. 
 

Захід 3.1.4.  
Проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів для цільової 

аудиторії стосовно можливості врегулювання питань в досудовому порядку 
 
25.06.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Павло Дейнек у приміщенні Краматорського відділу 
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пробації провів інформаційно-роз’яснювальний захід  стосовно 
можливості врегулювання питань в досудовому порядку для 
працівників зазначеної установи.  

  
 
 
Завдання 3.2. 
Незалежні провайдери 
 
Захід 3.2.1.   
Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування 

щодо створення ними спеціалізованих установ з надання БПД або 
прийняття відповідних місцевих програм 

 
1-9) За звітний квартал працівниками 

Краматорського місцевого центру було розроблено та 
надано Методичні рекомендації щодо організації надання 
безоплатної первинної правової допомоги органами 
місцевого самоврядування та об’єднаними 
територіальними громадами  Олександрівській, 
Іллінівській, Миколаївській, Шахівській, Черкаській, 
Соледарській, Андріївській, Сіверській та Лиманській територіальній громаді.  

 
Захід 3.2.2.  
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 

 
1) 24.04.2020 головний спеціаліст Авдіївского бюро 

правової допомоги Юлія Яшина ініціювала і провела робочу 
зустріч з інспекторкою з ювенальної превенції Авдіївського ВП 
Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Тетяною Нестерук , 
яка відбулася в приміщенні бюро. 

 Тема обговорення стосувалася створення належних 
умов для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги дітей, які можуть 
стати або стали жертвами насильства в сім’ї. 

  У разі вчинення будь-якого виду домашнього насильства постраждалі 
мають право звернутися за допомогою до центрів надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, а також із відповідною заявою (повідомленням) як до органів 
поліції за місцем свого проживання (перебування), так і до виконавчих комітетів 
сільських і селищних рад, органів опіки та піклування, навчальних закладів (якщо 
постраждалі — діти), установ охорони здоров’я. Аби отримати захист, достатньо 
звернутися до будь-якого з цих органів. 
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2) 22.05.2020 Валерія Тіщенко головна спеціалістка Костянтинівського бюро 

правової допомоги провела зустріч з Оленою Шиян - інспекторкою 

кадрового забезпечення Костянтинівського відділення поліції, де були 

обговорені нюанси подальшої співпраці та роботи ДТД до БПД в 

умовах карантину, оскільки 90% з працівників поліції є учасниками 

бойових дій. Кожного дня вони несуть службу і не можуть покидати 

робоче місце. Працівницею бюро було зазначено, що дистанційно безоплатну 

правову допомогу можна отримати за допомогою телефону, Skype та ZOOM зв’язку.  

 

3) 24.06.2020 заступником начальника відділу 
«Добропільське бюро правової допомоги», Андрієм Шумарою, 
проведено робочу зустріч із партнером Бюро ГО «Громадський 
простір «Розвиток» по обговоренню результатів роботи та 
напрацюванню нових підходів до надання БПД з метою захисту 
ВПО та інших цільових груп населення 

 

Захід 3.2.3.  

Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів для категорій осіб, які мають право на БВПД 

 
1) 22.04.2020 - прямий ефір начальника відділу «Бахмутське бюро правової 

допомоги» Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, Оксани Болотюк, на сторінці Facebook БФ «Посмішка дитини» на 
тему: Запобігання та протидія домашньому насильству в період карантину. Як 
захистити себе та своїх близьких».  https://tinyurl.com/y8czbxey 

 
2) 02.06.2020 головний спеціаліст Авдіївського 

бюро правової допомоги Юлія Яшина разом з 
працівниками Територіального центру соціального 
обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської 
міської ради провели інформаційно-роз’яснювальний 
захід для категорій осіб, які мають право на БВПД. В 
свою чергу, фахівець бюро пояснила чим відрізняється надання безоплатної 
первинної правової допомоги  від надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Також усі присутні отримали інформацію щодо місця знаходження Авдіївського бюро 
правової допомоги, його функції та сферу діяльності. 

 
 
3) 16.06.2020 року начальником відділу «Лиманське бюро 

правової допомоги» Артемом Вороновим було проведено 
інформаційно-роз’яснювальний захід для відвідувачів Лиманського 
міського відділу РАЦС, в зв’язку з великою кількістю клієнтів цієї 
установи які потребують БВПД. 

 
 

 

https://tinyurl.com/y8czbxey
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Захід 3.2.4.  
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 

 
1) 14.04.2020 року організована та проведена 

робоча зустріч начальника відділу «Слов’янське бюро 
правової допомоги» Оленою Солошенко спільно із 
інспектором з ювінальної привенції Слов’янського відділу 
поліції ГУНП в Донецькій області майор поліції Наталією 
Язан. На зустрічі обговорено, що під час карантину, що 
запроваджений на всій території України у людей виникає багато юридичних 
запитань. Спільно із партнерами система безоплатної правової допомоги посилила 
роботу своїх дистанційних сервісів та за для надання відповідної, кваліфікованої 
правової допомоги розроблено спільні заходи, які передбачають саме дистанційну 
допомогу. 

 
2) 13.04.2020 року з метою розроблення практичних механізмів боротьби із 

насильством в сім'ї, начальником відділу «Бахмутське бюро правової допомоги» 
Краматорського місцевого центру з надання БВПД, Оксаною 
Болотюк, було взято участь в координаційній нараді робочої 
групи із протидії домашньому насильству разом із БФ 
«Слов'янське серце» із залученням представників Національної 
поліції, УВКБ ООН, громадських активістів, тощо. Під час заходу 
були розглянуті питання притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб за порушення обмежувального припису, збору доказів під час 
досудового розслідування в цій категорії справ, особливості роботи судової системи 
під час прийняття адміністративних протоколів за ст.173-2 КУпАП, судової практики 
притягнення кривдників до адміністративної відповідальності, особливості 
проведення судово-психіатричної експертизи в справах щодо вчинення домашнього 
насильства. Було досягнуто домовленості про щотижневе проведення подібних нарад 
задля налагодження ефективної співпраці між усіма суб'єктами, які здійснюють 
заходи із запобігання та протидії домашньому насильству. 

 
3) 21.04.2020 головний спеціаліст Авдіївського бюро правової допомоги 

прийняла участь у онлайн конференції  БФ «Слов’янське серце» з питання винесення 
тимчасових заборонених приписів. 

Загалом було визначено підстави винесення припису, які заходи має 
заборонний припис та порядок оформлення припису. 

 
4) 14.05.2020 р. начальник Дружківського бюро правової 

допомоги Інна Куракіна провела робочу зустріч з 
працівниками Дружківського міського відділу філії Державної 
установи «Центр пробації» в Донецькій області з питань взаємодії 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4R05dNcJAt1afvPn7fTejvwRI0-1zEgm1uBzTZJPXhtVkdqBZsCG1GQuexbRg-x8VeDkmsh8CXGFFWLHNKJxtZw1isiopWZTxTvVNcEQ8JxcozOh4-JyVTj-7KC0evuQq4N2XWwoh-ijxY8YeZr-goNkdRdmsdmQ7HDY9Jv_AjNx0mT0MTQq4qWBIE7XSA565adv64Sb9DJY-1lyb11Iz_FyIM4xGpLCfCWd9UaXA3fW5TOM7Ox_HTH8M91QJvNy1GMxEHxGnAL5_s4eTapdnLJ6jaWX5re2ooqfl_a7WwEjktb90xj1jbK0sa8mS2eR0qzLyjfHnuWfOLgNtZnPJJQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-622092301540958/?__tn__=K-R&eid=ARA-pkx4xjL-k2zceiQM4LpNgJcDh-67MuAUnvzflvaJDl_V-Q2pbGlmQmmxT2SvfbJRZ0UQEoHCycZ0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4R05dNcJAt1afvPn7fTejvwRI0-1zEgm1uBzTZJPXhtVkdqBZsCG1GQuexbRg-x8VeDkmsh8CXGFFWLHNKJxtZw1isiopWZTxTvVNcEQ8JxcozOh4-JyVTj-7KC0evuQq4N2XWwoh-ijxY8YeZr-goNkdRdmsdmQ7HDY9Jv_AjNx0mT0MTQq4qWBIE7XSA565adv64Sb9DJY-1lyb11Iz_FyIM4xGpLCfCWd9UaXA3fW5TOM7Ox_HTH8M91QJvNy1GMxEHxGnAL5_s4eTapdnLJ6jaWX5re2ooqfl_a7WwEjktb90xj1jbK0sa8mS2eR0qzLyjfHnuWfOLgNtZnPJJQ
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4R05dNcJAt1afvPn7fTejvwRI0-1zEgm1uBzTZJPXhtVkdqBZsCG1GQuexbRg-x8VeDkmsh8CXGFFWLHNKJxtZw1isiopWZTxTvVNcEQ8JxcozOh4-JyVTj-7KC0evuQq4N2XWwoh-ijxY8YeZr-goNkdRdmsdmQ7HDY9Jv_AjNx0mT0MTQq4qWBIE7XSA565adv64Sb9DJY-1lyb11Iz_FyIM4xGpLCfCWd9UaXA3fW5TOM7Ox_HTH8M91QJvNy1GMxEHxGnAL5_s4eTapdnLJ6jaWX5re2ooqfl_a7WwEjktb90xj1jbK0sa8mS2eR0qzLyjfHnuWfOLgNtZnPJJQ&__tn__=%2ANK-R
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щодо забезпечення надання безоплатної правової допомоги (БПД) суб'єктам пробації. 
В ході робочої зустрічі обговорювались проблемні питання надання правової 
інформації та консультацій суб'єктам пробації. Наприкінці заходу працівники пробації 
отримали інформаційні буклети, плакати БПД для подальшого розповсюдження серед 
суб'єктів пробації. 

 

5) 03.06.2020 працівники Місцевого центру за допомогою 
Skype-зв’язку прийняли участь у «круглому столі», який 
організований Представництвом Датської ради у справах 
біженців в Україні на тему: «Захист прав у сфері земельних 
відносин в Україні». Питання, які були обговорені під час 
заходу: 

 - земельна реформа в Україні. Новели в законодавстві; 
 - ринок землі (кадастрова карта; виправленя помилок в кадастровій 

карті); 
 - використання нерозподілених  та невитребуваних земельних ділянок і 

земельних часток (паїв). Переважне право оренди та викупу землі .  
 
6) 24.06.2020 заступником начальника відділу 

«Добропільське бюро правової допомоги», Андрієм Шумарою, 
проведено  «круглий» стіл з представниками юридичного 
відділу Добропільської міськради з питань подальшої взаємодії 
щодо забезпечення надання БПД мешканцям м. Добропілля. 

 
 
Захід 3.2.5.  
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 
 

Захід 3.2.6. 
Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на 

запобігання випадкам домашнього насильства 
 
1) Ізоляція та карантин важливі для того, щоб стримати 

поширення COVID-19, але цей період також носить і певні 
загрози, і особливо він стосується посилення сплеску домашнього 
насильства, тобто вчинення злочину стосовно близької людини. 
 Оскільки карантин це ні в якому разі виправдання для прояву 
агресивності і для зупинки роботи всіх структур в цьому 
напрямку. Насамперед, постраждалі мають точно знати куди звертатись у випадку 
застосування по відношенню до них насилля. 04 травня 2020 року головний 
спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової допомоги», Тетяна Вечірко 
ініціювала проведення круглого столу на зазначену тематику шляхом відео-
конференції за допомогою Zoom із начальником сектору превенції Олександрівського 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4R05dNcJAt1afvPn7fTejvwRI0-1zEgm1uBzTZJPXhtVkdqBZsCG1GQuexbRg-x8VeDkmsh8CXGFFWLHNKJxtZw1isiopWZTxTvVNcEQ8JxcozOh4-JyVTj-7KC0evuQq4N2XWwoh-ijxY8YeZr-goNkdRdmsdmQ7HDY9Jv_AjNx0mT0MTQq4qWBIE7XSA565adv64Sb9DJY-1lyb11Iz_FyIM4xGpLCfCWd9UaXA3fW5TOM7Ox_HTH8M91QJvNy1GMxEHxGnAL5_s4eTapdnLJ6jaWX5re2ooqfl_a7WwEjktb90xj1jbK0sa8mS2eR0qzLyjfHnuWfOLgNtZnPJJQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4R05dNcJAt1afvPn7fTejvwRI0-1zEgm1uBzTZJPXhtVkdqBZsCG1GQuexbRg-x8VeDkmsh8CXGFFWLHNKJxtZw1isiopWZTxTvVNcEQ8JxcozOh4-JyVTj-7KC0evuQq4N2XWwoh-ijxY8YeZr-goNkdRdmsdmQ7HDY9Jv_AjNx0mT0MTQq4qWBIE7XSA565adv64Sb9DJY-1lyb11Iz_FyIM4xGpLCfCWd9UaXA3fW5TOM7Ox_HTH8M91QJvNy1GMxEHxGnAL5_s4eTapdnLJ6jaWX5re2ooqfl_a7WwEjktb90xj1jbK0sa8mS2eR0qzLyjfHnuWfOLgNtZnPJJQ&__tn__=%2ANK-R
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відділення поліції Краматорського відділу ГУНП України Донецької області майором 
поліції Іваном Янатьєвим і особовим складом сектору. 

 
2) 27.04.2020 - для користувачів Facebook фахівці центрального офісу 

Місцевого центру підготували та провели лекцію на тему: «Протидія домашньому 
насильству». Детальніше за посиланням: https://bit.ly/2W5zND7 

 
 
 3) 23.06.2020 з метою розбудови мережі доступу до БПД та залучення 
авторитетних осіб з неповною вищою юридичною освітою в якості волонтерів, 
головна спеціалістка Костянтинівського бюро правової допомоги 
Валерія Тіщенко провела робочу  зустріч із  фахівчинею 
Безпечного хабу "ПравоPolice" з гендерної стратегії та 
запобіганню і протидії домашнього насилля Наталією Корчак, на 
якій вони  обговорили стратегію надання правової допомоги 
жінкам і чоловікам які потерпають від домашнього насильства у 
сільській місцевості.Під час зустрічі було досягнуто домовленості 
у співпраці і можливості  проведення спільних інформаційних кампаній. 
 

4) 25.05.2020 фахівці Костянтинівського бюро правової допомоги Марина 
Янинович та Валерія Тіщенко об'єднавшись з соціальними партнерами- 
представниками Костянтинівський міський центр зайнятості, Красного хреста України 
та поліції, виступили в якості спікерів в Zoom конференції для осіб, які наразі 
знаходяться на обліку як безробітні. Тема конференції була визначена як "Гендерна 
рівність на українському ринку праці. Насильство в сім'ї під час карантину". 

 
Захід 3.2.7.  
Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 

запобігання злочинності 
 
1) Злочинність неповнолітніх – це саме суспільне життя, точніше одна з його 

сторін, яку ми спостерігаємо через окремі його прояви – злочинну поведінку 
неповнолітніх. Наявність злочинності серед підлітків свідчать про недостатній рівень 
профілактичної роботи серед цієї вікової групи, в тому числі й індивідуальної. Тому 
12.05.2020 року начальником відділу «Слов’янське бюро правової допомоги» Оленою 
Солошенко проведено онлайн лекцію на тему: «Запобігання злочинності серед 
неповнолітніх». Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3bnOS8H 
 

2) 22.04.2020 за допомогою відеозв'язку Skype 
начальник Дружківського бюро правової допомоги Інна 
Куракіна провела правопросвітницький захід на тему 
«Запобігання злочинності» для суб`єктів пробації, які 
перебувають на обліку у Дружківському міському відділу 
філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій 
області. Під час заходу фахівець бюро роз`яснила: правове 
регулювання запобіганню злочинності; завданням яких 

https://bit.ly/2W5zND7
https://bit.ly/3bnOS8H
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органів є запобігання та припинення вчинення злочинів; заходи, які спрямовані на 
профілактику злочинності. Зауважено, що у цілому загальна профілактика 
злочинності спрямована на забезпечення гідного існування людини в суспільстві, 
створення умов для досягнення нормальних потреб (житло, матеріальний достаток, 
робота, дозвілля і відпочинок) законними засобами. Також, присутніх було 
ознайомлено із правовими наслідками, які чекають на них у разі скоєння повторних 
злочинів.  

 

3) 02 червня 2020 року начальник відділу Торецького 
бюро правової допомоги Світлана Казакова провела 
широкомасштабний правопросвітницький захід з актуальних 
питань для Торецької громади, зокрема щодо протидії 
домашнього насилля, попередження злочинності серед молоді, з 
захисту соціальних прав маломобільного населення, тощо. Захід 
пройшов в режимі ZOOM конференції. До участі у заході було залучено представники 
Торецького відділення поліції, Центр соціальних служб сім'ї та молоді, консультанта з 
гендерних питань ПР ООН, органів місцевого самоврядування, ГО "Імун", ГО "Центр 
адаптивного лідерства та територіального розвитку", ГО "Грунт" та незалежного 
експерта з медіації.  
 

4) 11.06.2020 року для підвищення рівня правової 
обізнаності неповнолітніх суб’єктів пробації продовжується 
сумісна робота працівників системи безоплатної правової 
допомоги (БПД) і сектору пробації. 
Тож, в приміщенні Бахмутського міськрайонного відділу Філії 
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області було проведено 
інформаційно-роз'яснювальний захід на тему: «Кримінальна відповідальність та види 
покарання за злочини». 
Інформування суб’єктів пробації провела начальниця Бахмутського бюро правової 
допомоги, Оксана Болотюк. 
Під час заходу було проінформовано осіб про наступне: 
- що таке кримінальна відповідальність; 
- вік, з якого особу можна притягнути до кримінальної відповідальності; 
- види покарання за злочини проти власності; 
- визначення власності відповідно до чинного законодавства України. 
Для підлітків була проведена правова вікторина, під час якої вони продемонстрували 
свої знання в сфері права і отримали базові юридичні знання, а також, після заходу, 
суб'єктам пробації було надано доступ до БПД і вони змогли отримати відповіді на 
свої правові питання. 
 

5) 09.06.2020 року задля підвищення рівня правової обізнаності суб’єктів 
пробації продовжується сумісна робота працівників системи 
безоплатної правової допомоги і сектору пробації. 
          Так, в приміщенні Бахмутського міськрайонного відділу Філії 
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області було 
проведено інформаційно-роз'яснювальний захід на тему: 
«Адміністративна відповідальність та види покарання за 
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адміністративні правопорушення». 
Інформування суб’єктів пробації провів головний спеціаліст Бахмутське бюро 

правової допомоги, Євген Страшко. Під час заходу було проінформовано осіб про 
наступне: 

1) що таке адміністративна відповідальність; 
2) вік, з якого особу можна притягнути до адміністративної відповідальності; 
3) види покарання за адміністративні правопорушення; 
4) профілактика адміністративних правопорушень. 

 
6) 04.06.2020 - питання запобігання злочинності, зміцнення законності, 

забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, 
суворого дотримання принципу соціальної справедливості ніколи не 
втрачають своєї актуальності. Саме тому, головний спеціаліст 
Авдіївського бюро правової допомоги Юлія Яшина сумісно з 
співробітниками Авдіївського міського сектору з питань пробації 
провела інформаційно-просвітницький захід спрямований на 
запобігання злочинності.  Під час заходу Юлія Яшина пояснила 
присутнім, що відповідно ст.59 Конституції України кожен має право на 
професійну правничу допомогу. У випадках передбачених законом, ця 
допомога надається безоплатно. Також присутні обговорили та проаналізували 
основні напрямки взаємодії та спланували спільні дії, спрямовані на підвищення рівня 
правової обізнаності громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну 
правову допомогу суб’єктів пробації, запобігання злочинності шляхом проведенння 
зустрічей, надання індивідуальних консультацій та iнших заходiв.   
 

7) 23.06.2020 заступником начальника відділу 
«Добропільське бюро правової допомоги», Андрієм 
Шумарою, в приміщенні Добропільської МРВ філії 
Держустанови «Центр пробації» у Донецькій області 
проведено інформаційно-просвітницький захід, з питань 
вжиття заходів на запобігання злочинності серед 
підоблікових осіб відповідного відділу.  
 

8) 29.06.2020 року начальником відділу «Лиманське 
бюро правової допомоги» Артемом Вороновим, спільно з ГО 
«УБД» було проведено круглий стіл, тема якого «Запобігання 
злочинності в Лиманській ОТГ» з керівництвом Лиманського 
відділення поліції Т.в.о.начальника Лиманського відділення 
полiцiї. майора поліції. Угнівенко Ігорем Миколайовичем та 
заступником начальника Лиманського відділення полiцiї. 
майора поліції Покотило Сергієм Сергійовичем. 
 

9) 26.06.2020 в сучасних умовах розвитку України як правової держави дедалі 
більшу роль відіграє створення нових, ефективних напрямів запобігання й 
попередження злочинів. Але даний процес можливий тільки за умови досконалого 
розуміння того суспільно небезпечного явища, якому буде протидіяти суспільство.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA8R4NChNy2OQfyoIVoCpL-QT6XXxjjLtixphvcKY1yGsXhDvl0EoUFA3O03N2KFfXby3H8DfLPHdkj7zNweKxdxgql6atnYmaCMgK9o2PNJwmDQszU2ZOIhdkKlWihWvj8AK7vJFxTXKWNWR36QIExDbisNlyxQj5kLAFvJxCmxhYRz4oX8kFvnmEaogduLp9OZy7cinJIZ-rexJbpkzKmvpt8nfYmqf6gj7WWrh7istZ3Zv3b-YQIu1aESPjVO-34rfqsGWm4L3xuCjRMEQd9sRBs8btcGAd5NWBpzAx489aGCwc_6JTTacI4S3a9XGthw5N8ZNQdTn19I3Pj9CG66A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA8R4NChNy2OQfyoIVoCpL-QT6XXxjjLtixphvcKY1yGsXhDvl0EoUFA3O03N2KFfXby3H8DfLPHdkj7zNweKxdxgql6atnYmaCMgK9o2PNJwmDQszU2ZOIhdkKlWihWvj8AK7vJFxTXKWNWR36QIExDbisNlyxQj5kLAFvJxCmxhYRz4oX8kFvnmEaogduLp9OZy7cinJIZ-rexJbpkzKmvpt8nfYmqf6gj7WWrh7istZ3Zv3b-YQIu1aESPjVO-34rfqsGWm4L3xuCjRMEQd9sRBs8btcGAd5NWBpzAx489aGCwc_6JTTacI4S3a9XGthw5N8ZNQdTn19I3Pj9CG66A&__tn__=%2ANK-R


Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

ІІ квартал  

2020 року 

 

26 | І н ф о р м а ц і й н а  д о в і д к а  
 

Головна спеціалістка Костянтинівського бюро правової допомоги Валерія Тіщенко 
разом з провідною фахівчинею Ольгою Зальвовською  для осіб, які перебувають на 
обліку у  "Центрі пробації" м. Костянтинівки, провели правопросвітницький захід, 
спрямований на протидію злочинності серед неповнолітніх. 
 
 10) 22.06.2020 з метою запобігання злочинності серед 
осіб, які перебувать на обліку в Краматорському відділі 
пробації, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Тетяна Михайлова 
провела правопросвітницький захід, спрямований на 
підвищення правових знань зазначених осіб щодо 
відповідальності за правопорушення, причин та умов, які 
сприяють їх вчиненню.  
 

Захід 3.2.8.  
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.) 
 

1) 17 квітня 2020 року начальник відділу «Торецьке бюро 
правової допомоги» Краматорського місцевого центру з надання 
БВПД  Казакова С.О. провела інформаційно – право 
просвітницький захід для Донецького зонального відділу 
військової служби правопорядку у режимі Zoom – конференції, 
який був присвячений до Дня військової служби правопорядку.  
 

2) 12.06.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Тетяна Михайлова провела правопросвітницький 
онлайн – захід з нагоди відзначення Дня донора крові тему: "Права, гарантії та 
пільги, які надаються донорам крові" Прямий ефір можна переглянути тут: 
https://bit.ly/2BccQrq  
 

3) 01.06.2020 року, з нагоди Міжнародного Дня захисту 
дітей, в Слов'янському міськрайонному відділі, за допомогою скайп 
зв'язку, начальник відділу «Слов’янське бюро правової допомоги» 
Оленою Солошенко інформувала щодо правових орієнтирів для 
кожної дитини.  
 

4) 1 червня 2020 року в Лиманському міському відділі пробації начальником 
відділу «Лиманське бюро правової допомоги» Артемом Вороновим 
було проведено просвітницький захід серед неповнолітніх суб’єктів 
пробації, який був приурочений до Міжнародного дня захисту дітей. 
В ході заходу неповнолітнім розповіли про: 
- Декларацію прав людини; 
-Конвенцію про права дитини з вибірковим декламуванням деяких 

https://bit.ly/2BccQrq
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прав та обов’язків дитини та їх роз’ясненнями. 
 

Захід 3.2.9.  
Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, 

закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти 
 

1) Право: що ми про нього знаємо та як реалізуємо. Так 
04.05.2020 року начальником відділу «Слов’янське бюро 
правової допомоги» Оленою Солошенко проведено онлайн 
урок з учнями 4 класу ЗОШ №12 на тему: «Захист прав 
неповнолітніх», на якому діти розповіли про свої права, а 
також на практичному завданні надали свої відповіді щодо 
порушеного та поновленого права.  
 

2) Згідно зі ст. 53 Конституції України, кожний громадянин має право на освіту. 
Державою гарантуються її загальна доступність, безкоштовність і обов'язковість. І в 
Конституції, і в Законі України «Про освіту» йдеться про те, що шкільна освіта є 
безкоштовною. Це означає, що якщо дитина навчається не в приватній, а в звичайній 
школі, то має повне право не здавати ніяких грошей. Саме з цієїї тематики, 05 травня 
2020 року, головний спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової допомоги», 
Тетяна Вечірко  ініціювала проведення правопросвітницької лекції за допомогою 
Skype – зв’язку для учнів 3 класу і педагогів Новодонецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №16 Добропільської міської ради Донецької області. 

 
3) 22.06.2020 року задля підвищення рівня правової обізнаності 

серед працівників та відвідувачів центру розвитку інтелекту 
«SMARTUM», головним спеціалістом Бахмутського бюро правової 
допомоги, Кароліною Кабаловою, було проведено лекцію на тему 
«STOP БУЛІНГ». 

Під час лекції присутніх осіб було проінформовано з наступних 
питань: 

- Що таке булінг (цькування) відповідно до чинного законодавства України; 
- Види булінгу (цькування); 
- Порядок притягнення до відповідальності за вчинення булінгу (цькування) в 

навчальних закладах; 
- Види покарань за вчинення булінгу (цькування) в навчальних закладах; 
Також, було розповсюджено інформаційні брошури та надано інформацію про 

роботу Бахмутського бюро правової допомоги. 
 

Захід 3.2.10.  
Проведення інформаційних заходів в територіальних органах 

управліннях Пенсійного фонду України 
 
25.06.2020 головним спеціалістом відділу «Добропільське бюро правової 

допомоги», Антоном Тарасенко, проведено правопросвітницький захід з 
відвідувачами Добропільського об’єднаного управління пенсійного фонду України в 
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Донецькій області з метою комунікативного спілкування для 
правової обізнаності населення, спрямований на роз`яснення 
законодавства, що стосуються пенсійного забезпечення. 

 
 
Захід 3.2.11.  
Проведення інформаційних заходів в управліннях праці та 

соціального захисту населення 
 

1) 12 травня  2020 року головний спеціаліст відділу «Торецьке 
бюро правової допомоги» Краматорського місцевого 
центру з надання БВПД Грачова Н.С. провела 
дистанційний правопросвітницькй захід в УСЗН для осіб, 
які постійно проживають в Територіальному центрі 
обслуговування громадян управління соціального 
захисту населення ВЦА м.Торецьк на тему: «Права та 
обов’язки громадян похилого віку в умовах карантину».   

 
2) 28.05.2020 року з метою підвищення правової обізнаності населення та 

інформування осіб про можливість отримання безоплатної правової 
допомоги, головний спеціаліст Бахмутського бюро правової 
допомоги, Євген Страшко, провів інформаційний захід в Управлінні 
праці та соціального захисту населення Бахмутської районної 
державної адміністрації Донецької області. 
Під час заходу громадяни отримали відповіді на питання щодо: 
- призначення тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка не набула права на пенсійні виплати; 
- порядок продовження соціальних виплат, термін дії яких 

закінчується під час карантину. 
 

3) 03.06.2020 Головний спеціаліст Авдіївского бюро 
правової допомоги Юлія Яшина в приміщенні  Управління 
соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації 
міста Авдіївка Донецької області провела інформаційний захід 
для осіб , які належать до основних соціальних і демографічних 
груп населення. Юлія Яшина  ознайомила з діяльністю бюро та 
послугами, які у ньому можна отримати, та  роз'яснила про 
можливість захисту порушених прав громадян в рамках системи надання безоплатної 
правової допомоги. 
 

4) 25.06.2020 головним спеціалістом відділу «Добропільське бюро правової 
допомоги», Антоном Тарасенко, проведено інформаційний захід 
працівникам УСЗН Добропільської міськради з питань дотримання 
мешканцям м. Добропілля соціальних гарантій, закріплених  
Конституцією України. серед яких також поширено відповідні 
інформаційно-роздаткові матеріали. 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARB57ftMBOkZRSgT4IxmPNdQvpnrPMwWKfkcPNqZyHnPWXPQjs9zLima83jr-Rlx_LGWA4J7JLIy7xQdKiHBBkRITt1DPCkpsvDT8x6x9WY17aQ4NMyYZeEHmtJcgG0zWJ3bWwjw63r9CaJYLXIsCq7lNmG-xmG2PknU9GQvDZ3pygfm6XAFQZNFBAcVqZxFtDKmAwkcHgDjVaA64yIEdIVssKeFIKqbqMTNaGe35x1FZ--w9vhyyNG3QeIUDZsNVnstk9chuDlLrssgIqnm72Fkm_K7wkUo6cS8XXSP7uLUAXbYZ1-QEcXxXLeTTPeAy5JSWAToPJO6bxX5roAIvkA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARB57ftMBOkZRSgT4IxmPNdQvpnrPMwWKfkcPNqZyHnPWXPQjs9zLima83jr-Rlx_LGWA4J7JLIy7xQdKiHBBkRITt1DPCkpsvDT8x6x9WY17aQ4NMyYZeEHmtJcgG0zWJ3bWwjw63r9CaJYLXIsCq7lNmG-xmG2PknU9GQvDZ3pygfm6XAFQZNFBAcVqZxFtDKmAwkcHgDjVaA64yIEdIVssKeFIKqbqMTNaGe35x1FZ--w9vhyyNG3QeIUDZsNVnstk9chuDlLrssgIqnm72Fkm_K7wkUo6cS8XXSP7uLUAXbYZ1-QEcXxXLeTTPeAy5JSWAToPJO6bxX5roAIvkA&__tn__=%2ANK-R
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Захід 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 
 

1) 13.04.2020 року, о 18:00 годині Оксана 
Болотюк, начальник відділу "Бахмутське бюро 
правової допомоги" Краматорського місцевого центру 
з надання БВПД провела прямий ефір на тему: 
"Соціальні, економічні гарантії для громадян, 
підтримка платників податків під час карантину. Зміни 
до законодавства прийняті українським парламентом. 
Як реалізувати свої права під час епідемії?» на сторінці 
у Facebook БФ «Посмішка дитини». Посилання:  https://bit.ly/2YPwC3O 
 

2) 22.04.2020 – для користувачів Facebook фахівці центрального офісу 
Місцевого центру підготували та провели правопросвітницьку лекцію на тему: 
«Права та обов’язки батьків». Детальніше за посиланням: https://bit.ly/2zT2OuX  
 

3) 27.04.2020 - для користувачів Facebook заступник директора Місцевого 
центру Олександр Акіншин провів правопросвітницьку лекцію на тему: «Чи має право 
роботодавець встановити неповний робочий час на період карантину». Детальніше 
за посиланням: https://bit.ly/3cOYvOQ  
 

4) 08.05.2020 - для користувачів Facebook фахівці центрального офісу 
Місцевого центру підготували та провели правопросвітницьку лекцію на тему: 
«Запобігання та протидія булінгу». Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3cqZ95x  
 

5) 27.04.2020 головна спеціалістка відділу: «Костянтинівське бюро правової 
допомоги» Валерія Тіщенко виступила  в прямому ефірі Благодійного фонду 
"Посмішка дитини" в якості експертки та провела лекцію на тему "Безоплатне 
отримання земельної ділянки", в ході якої висвітлила  такі питання, як:  

- як отримати земельну ділянку 
- порядок та алгоритм дій. 

 
6) 27.04.2020 року  начальник відділу «Торецьке 

бюро правової допомоги» Краматорського місцевого центру 
з надання БВПД  Казакова С.О. провела дистанційний 
семінар на базі Торецького міського центру зайнятості на 
тему: «Порядок отримання інвалідності» для відвідувачів 
установи.  

https://bit.ly/2YPwC3O
https://bit.ly/2zT2OuX
https://bit.ly/3cOYvOQ
https://bit.ly/3cqZ95x
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7) Карантин – це особливий період для громадян України, під час якого в 

законодавство внесено чимало змін. З цієї нагоди начальником відділу «Слов’янське 
бюро правової допомоги» Оленою Солошенко 05.05.2020 року проведено онлайн-
лекцію щодо порядку надання житлової субсидії під час карантину. Детальніше за 
посиланням: https://cutt.ly/3ykygyM  
 

8) 17.04.2020 – для користувачів Facebook проведено прямий эфір на тему: 
"Соціальні, економічні гарантії для громадян, підтримка платників податків під час 
карантину. Зміни до законодавства прийняті українським парламентом. Як 
реалізувати свої права під час епідемії?"».  Детальніше за посиланням: 
https://bit.ly/2YZZbvJ  
 

9) 08.05.2020 спільно з головою ГО «Учасники бойових дій у Донецькій 
області» та Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Донецькій та Запорізькій областях проведено правопросвітницький захід 
на тему: "Права, пільги та соціальні гарантії військовослужбовців та членів їх сімей" 
для учасників бойових дій та члени їх сімей. Детальніше за посиланням:  
bit.ly/3dE0C8L  
 

10) 24.04.2020 р. начальник Дружківського бюро правової 
допомоги Інна Куракіна підготувала відео-консультацію на тему: 
«Як фізичній особі отримати електронний цифровий підпис через 
систему Приват24». 
 

11) 01 червня 2020 року з нагоди відзначення 1 червня Дня 
захисту дітей, начальниця відділу "Торецьке бюроправової допомоги» 
Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Світлана Казакова 
провела прямий ефір на тему: "Права батьків і дітей на майно. 
Управління батьками майном дитини". Захід пройшов на сторінці у 
facebook Благодійного фонду «Посмішка дитини» . 
 

12) 01.06.2020 року з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, начальником 
Бахмутського бюро правової допомоги, Оксаною Болотюк, було здійснено 
правопросвітницький семінар за допомогою ZOOM із безробітними, які перебувають 

на обліку в Бахмутському міському центрі зайнятості на тему: 
"Запобігання та протидія булінгу у навчальних закладах. Як 
захистити дитину?". В заході взяли участь 7 осіб. Під час 
заходу були розглянуті поняття та види цькування, заходи із 
протидії цьому явищу з боку керівництва навчального 
закладу, адміністративна відповідальність за 
вчинення булінгу, Соціально-педагогічний патронаж у системі 

освіти. Також, присутнім було нагадано про основний зміст статей Конвенції ООН про 
права дитини від 20 листопада 1989 року.  
 

https://cutt.ly/3ykygyM
https://bit.ly/2YZZbvJ
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13) 11.06.2020 Головний спеціаліст Авдіївского бюро 
правової допомоги Юлія Яшина в приміщенні  Авдіївського 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
для  фахівців даного центру провела лекцію на тему 
«Позбавлення батьківських прав». 
  Недобросовісне виконання батьківських обов’язків, 
жорстоке ставлення до дитини, насильство та інші 
неправомірні дії можуть бути підставою для позбавлення батьківських прав.  
Фахівець бюро наголосила, що здійснення батьками своїх прав та виконання 
обов’язків мають  ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності. 
Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. 
 

Захід 3.2.13.  
Створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад 

 
Завдання 3.3. 
Мережа волонтерів БПД \Амбасадори  БПД 

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

БПД. Проведення інформаційної кампанії щодо залучення  та виявлення 
авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою освітою на території 
громад , міст, селищ, сіл для залучення їх у якості волонтерів/ амбасадорів 
 

28 травня 2020 року начальник Торецького бюро правової допомоги Світлана 
Казакова провела правопросвітницький захід, який пройшов у форматі активного 
діалогу для партнерів - гуманітарного штабу "Проліска" та 
військової комендатури міста Торецьк. Під час заходу 
обговорювалися питання земельного законодавства, 
розглянули практику місцевих та адміністративних судів у 
питаннях земельного законодавства. 
Наприкінці заходу з числа учасників було залучено до роботи 
бюро амбасадорів, які мають авторитет серед громади міста 
Торецьк для надання правової допомоги.  
 

Завдання 3.4.  
Визначення правових потреб громадян 

 
Захід 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) 
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26.06.2020 року начальником відділу «Лиманське бюро правової допомоги» 
Артемом Вороновим було проведено круглий стіл на тему: 
«Визначення першочергових спільних правових потреб 
Лиманської ОТГ» в ході якого було виявлено такі актуальні 
правові питання як стягнення аліментів, арешт банківських 
рахунків, право користування житловим приміщенням, 
виконання рішень суду, укладання договорів на комунальні 
послуги, тощо. 
 

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

Завдання 4.1.  
Вдосконалення управління системою надання БПД 

 
Захід 4.1.1.  
Виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань працівників 

центрів, формування графіку його проведення, тем тощо 
 

Станом на 30.06.2020 року проведено внутрішній моніторинг роботи 
працівників відділів Місцевого центру, відділів «Бюро правової допомоги» та 
визначено потребу в підвищенні кваліфікації деяких працівників. 
 

Захід 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) 
 

1) 22.05.2020 за допомогою ZOOM – зв’язку працівниками 
Місцевого центру прийнято участь у вебінарі, який організував  
БФ "Право на захист" на тему: «Практичні аспекти надання 
правової допомоги ВПО та постраждалому від збройного 
конфлікту населенню». Під час вебінару були розглянуті такі 
питання:  
 - особливості перетину лінї розмежування громадянами України, особами без 
громадянства та/або особами без документів, що посвідчують особу; 
 - ведення справ стосовно порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану 
території та виїзду з неї; 
 - аналіз практики Верховного Суду щодо питань внутрішнього переміщення; 
 - практика Верховного суду з питань компенсації за зруйноване внаслідок 
конфлікту майно.  
 

Захід 4.1.3.  
Обмін досвідом між працівниками РЦ та МЦ, МЦ та МЦ на базі 

Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 
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Завдання 4.2. Оптимізовані витрати 

 
Захід 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 
 

Щопонеділка Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги здійснював облік та узагальнення інформації щодо виданих 
доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування за 
отриманими дорученнями адвокатів. 
 

Захід 4.2.2. 
Проведення аналізу фактів відмов адвокатів від прийняття доручень 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на 
адвокатів  
 
Щомісячно Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги здійснює проведення аналізу фактів відмов адвокатів від прийняття 
доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на 
адвокатів. 
 
 

Захід 4.2.4. Аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів 
за виданими адвокатам  дорученнями та виплачених коштів адвокатам 
 

Щомісячно Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги здійснює аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів 
за виданими дорученнями та виплачених коштів адвокатам. 
 

Захід 4.2.5. Проведення публічної презентації результатів діяльності 
РЦ та підпорядкованих йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ 
 

1) У зв’язку з карантинними обмеженнями 29.05.2020 за 
допомогою партерів Антикризового медіа центру підготовлено відео-
презентацію, в якій розкриті дані щодо звернень клієнтів до Місцевого 
центру за статтю та які питання найбільше хвилюють жінок, а які 
чоловіків. Відео – презентацію можна переглянути за посиланням: 
https://bit.ly/2N6ef5o 
 
 

Захід 4.2.6. Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ 
процесуальних документів 
 

https://bit.ly/2N6ef5o
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Щомісячно Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги здійснює аналіз кількості та якості складених процесуальних 
документів працівниками МЦ. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 
За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року  Краматорським місцевим центром 

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

підрозділами, було зареєстровано 2769 звернень клієнтів, 2603 особам було надано 

правову консультацію, 165 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

Таблиця1. 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 

1 Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 

797 725 72 

2 Відділ «Бахмутське 
бюро правової 
допомоги» 

300 283 17 

3 Відділ «Авдіївське 
бюро правової 
допомоги» 

82 79 3 

4. Відділ 
«Добропільське 
бюро правової 
допомоги» 

262 244 18 

5. Відділ «Дружківське 
бюро правової 
допомоги» 

345 338 7 

6. Відділ 
«Костянтинівське 
бюро правової 
допомоги» 

235 221 14 

7. Відділ «Лиманське 
бюро правової 
допомоги» 

95 86 9 
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8. Відділ 
«Олександрівське 
бюро правової 
допомоги» 

207 201 6 

9. Відділ «Слов’янське 
бюро правової 
допомоги» 

136 134 2 

10. Відділ «Торецьке 
бюро правової 
допомоги» 

310 292 18 

 Разом по МЦ  2769 2603 165 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 164 

рішень про надання БВПД та надано 62 доручень адвокатам та 103 наказів штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 1 письмовому зверненню було надано відмову у наданні БВПД. 

 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: цивільного 

права 730 (26%), з інших питань 384 (14%), адміністративного 286 (10%), 

сімейного 283 (10%), житлового 191 (7%), соціального забезпечення 178 

(6%),трудового 191 (7%), з питань виконання судових рішень 165 (6%), спадкового 

157(6%), пенсійного 45(2%), земельного 43 (2%), кримінального 40(1%), 

договірного 38(1%), з неправових питань 25 (1%), медичного права 8(0%) та 

податкового права 5(0%). 
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Діаграма2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний 

квартал за категорією питань. Приклад: 

 

 
 

 

 

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 квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) – 80 (55%), внутрішньо 

переміщеним особам - 37(25%), особам, які постраждали від домашнього насильства 

- 10(7%), особам з інвалідністю - 9(6%), ветеранам війни - 7(5%), дітям, - 1(1%), 

дітям, позбавленим батьківського піклування - 1(1%), викривачам корупції - 1(1%). 

 

Діаграма 5. щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 
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Крім цього, Місцевим центром та підпорядкованими йому відділами «Бюро правової 

допомоги» за звітний квартал було: 

• здійснено 0 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 29 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 56 осіб, в 

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

мобільних консультаційних пунктів та 56 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

надано методичну допомогу 9 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 

допомоги;  

• проведено 83 правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 47 інформаційних матеріалів;  

• надано  86 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ – 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджен

о співпрацю 

Кількіст

ь 

проведе

них 

право-

просвіт

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформац

ійних 

матеріалі

в, 

розміщен

их у ЗМІ 

 

1 

Разом по МЦ, в 

тому числі: 0/0 29/56 9 83 86 47 

2 Краматорський 

МЦ 
0/0 2/0 9 12 30 5 

3 Торецьке бюро 0/0 3/0 0 11 6 2 

4 Олександрівсь

ке бюро 
0/0 2/12 0 6 12 11 

5 Костянтинівськ

е бюро 
0/0 6/0 0 9 0 1 

6 Слов’янське 

бюро 

0/0 1/7 0 6 6 7 
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7 Дружківське 

бюро 

0/0 
2/9 0 4 25 10 

8 Добропільське 

бюро 
0/0 1/3 0 8 5 0 

9 Бахмутське 

бюро 
0/0 3/19 0 11 0 9 

10 Лиманське 

бюро 
0/0 6/0 0 8 2 1 

11 Авдіївське 

бюро 

0/0 3/6 0 8 0 1 


