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РОЗДІЛ І. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП ДО БПД 

 

[1.1.] Ранній доступ та інклюзивність  

 

    Протягом звітного кварталу Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведена організація та здійснено моніторинг звернень клієнтів, 

котрі звернулися до центру та бюро правової допомоги протягом ІІ кварталу 2020 року, з метою 

виявлення актуальних правових питань місцевих жителів. 

16.06.2020 року директор центру спільно із з суб’єктами подання  інформації, редакторами 

міського сайту «Гід Маріуполь», провели робочу зустріч з метою обговорення питання 

забезпечення права затриманих осіб на безоплатну правову 

допомогу та напрямків співпраці щодо шляхів вирішення 

проблемних питань за допомогою ЗМІ. 

04.06.2020 року у приміщенні Центрального відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області 

фахівцем відділу правопросвітництво та надання безоплатної 

правової допомоги проведено 

інформаційно-просвітницький захід на 

тему: «Запобігання злочинності». 

05.06.2020 року у приміщенні Нікольського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області фахівцем 

відділу «Нікольське бюро правової допомоги» проведено інформаційно-

просвітницький он-лайн захід на тему: «Доступ до системи БВПД». 

10.06.2020 року у приміщенні Приморського відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Донецькій області фахівцем відділу 

правопросвітництво та надання безоплатної правової 

допомоги проведено інформаційно-просвітницький 

захід на тему: «Права суб’єктів пробації на БВПД»  

12.06.2020 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги провела он-лайн лекцію, за допомогою 

мобільного додатку, для суб’єктів ювенальної пробації на тему: «Судимість 

та її наслідки». 

16.06.2020 року з нагоди відзначення 

Всесвітнього дня біженців фахівцями відділу 

«Покровське бюро правової допомоги» 

проведено правопросвітницький захід на тему «Права біженців» у 

приміщенні Покровського міського відділу пробації. 

04.06.2020 року спеціалістами відділу 

«Нікольське бюро правової допомоги» 

проведено он-лайн зустріч з фахівцями Нікольського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації в Донецькій області». Поінформовано  

фахівців про роботу бюро, заплановано проведення спільних заходів. 

02.06.2020 року з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей 

спеціалісти відділу «Нікольське бюро правової допомоги» Маріупольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

допомоги спільно із представниками служби у справах 

дітей  відвідали дітей, які знаходяться в складних життєвих 

обставинах та перебувають на обліку в службі у справах 

дітей Нікольської райдержадміністрації. 
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17.06.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро правової допомоги» провела для 

співробітників Волноваського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації»  в 

Донецькій області  та  для працівників Докучаєвського міського 

відділу ДРАЦС інформаційно-роз'яснювальний захід, 

присвячений Всесвітньому дню біженців на тему: «Права та 

обов'язки біженців та осіб, які потребують додаткового захисту». 

25.06.2020 року напередодні 

Дня Конституції України спільно 

з громадськими омбудсменами з 

виборчих прав обговорили 

спільні дії щодо захисту 

виборчих прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп у 

приміщенні Регіонального центру. 

01.04.2020 року на сторінці партнерів на facebook Вугледарський 

Міський Вдвс розміщено публікацію на тему: « Система БПД 

призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно». 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=821259358354158&id=100014103044441 

01.04.2020 року у  друкованій пресі  Газета "Зоря Приазов`я"  розміщено оголошення. 

 https://drive.google.com/file/d/138RBkGvNN6fIhwsVsS07F5Y5QHLR3JJ4/view?usp=sharing 

01.04.2020 року на самостійному інтернет-ЗМІ  Mista.ua розміщено статтю на тему: «Гендерне 

насильство та протидія йому». https://bit.ly/2SxQoP5 

02.04.2020 року на самостійному інтернет- ЗМІ Ugledar.info розміщено статтю на тему: «Цивільні 

процесуальні строки». https://ugledar.info/czivilni-proczesualni-stroki/ 

02.04.2020 року у  друкованій пресі Газета "Маяк" розміщено публікацію на тему: « Система 

БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно». 

 https://drive.google.com/file/d/17Ut8J0WvppcbyXzmBbCJaf0-xHQfnlid/view?usp=sharing 

02.04.2020 року на  сторінці партнерів на facebook  Мангушський Районний Сектор розміщено 

статтю на тему: «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу 

дистанційно».  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=224572058603544&id=100031522552734 

03.04.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Mista.ua розміщено статтю на тему: «Які 

категорії пенсіонерів та інших громадян разово отримають по 1 тис. грн.». https://bit.ly/2VYt2nV 

06.04.2020 року на  веб-сайті організації Великоновосілківська селищна рада  розміщено статтю 

на тему:«Право довічного успадковуваного володіння земельними ділянками МОЖЕ 

успадковуватись (ВС/ВП № 368/54/17 від 20.11.2019)». 

https://vnps.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=29

3 

06.04.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Ugledar.info розміщено статтю на тему: 

«Присвоєння кадастрового номеру».   https://ugledar.info/prisvo%d1%94nnya-kadastrovogo-

nomeru-na-zemelnij-paj/ 

06.04.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Mista.ua розміщено статтю на тему: «Заборони 

з 6 квітня 2020 р. задля захисту населення щодо поширення корона вірусу».  

https://bit.ly/2WkTpTX 

07.04.2020 року на веб сайті організації  Вугледарська міська рада(офіційний сайт)  розміщено 

статтю на тему: «Присвоєння кадастрового номеру на земельний пай».  https://bit.ly/3decqOC 

10.04.2020 року на  самостійному інтернет ЗМІ Ugledar.info розміщено статтю на тему: 

«Порядок розірвання шлюбу ВПО».  https://ugledar.info/news/poryadok-rozirvannya-shlyubu-

osoboyu-vpo/ 

13.04.2020 року на самостійному інтернет ЗМІ  Ugledar.info розміщено статтю на тему: «Строки 

позивної давності у кридитних зобов`язаннях (стягнення заборгованності)». 

https://bit.ly/3fhTpwA 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=821259358354158&id=100014103044441
https://drive.google.com/file/d/138RBkGvNN6fIhwsVsS07F5Y5QHLR3JJ4/view?usp=sharing
https://bit.ly/2SxQoP5
https://ugledar.info/czivilni-proczesualni-stroki/
https://drive.google.com/file/d/17Ut8J0WvppcbyXzmBbCJaf0-xHQfnlid/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=224572058603544&id=100031522552734
https://bit.ly/2VYt2nV
https://vnps.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=293
https://vnps.gov.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=293
https://ugledar.info/prisvo%d1%94nnya-kadastrovogo-nomeru-na-zemelnij-paj/
https://ugledar.info/prisvo%d1%94nnya-kadastrovogo-nomeru-na-zemelnij-paj/
https://bit.ly/2WkTpTX
https://bit.ly/3decqOC
https://ugledar.info/news/poryadok-rozirvannya-shlyubu-osoboyu-vpo/
https://ugledar.info/news/poryadok-rozirvannya-shlyubu-osoboyu-vpo/
https://bit.ly/3fhTpwA
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14.04.2020 року  на  самостійному інтернет-ЗМІ Mista.ua розміщено статтю на тему: « Он-

лайн консультування з правових питань». https://bit.ly/3b1anfv 

15.04.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Mista.ua розміщено статтю на тему:  «Доступ 

до безоплатної правової допомоги».  https://mistaua.com/Новини/Події/доступу-до-безоплатної-

правової/152387/?setcity=702 

15.04.2020 року на  сторінці партнерів на facebook  Міська Рада Вугледар розміщено статтю на 

тему: « Строки позовної давності у кредитних зобов’язаннях (стягнення заборгованості)». 

https://bit.ly/2YtmAXH 

15.04.2020 року на  веб сайті організації  Міська Рада Вугледар (офіційний сайт) розміщено 

статтю на тему: «Строки позовної давності у кредитних зобов’язаннях (стягнення 

заборгованості)».  https://bit.ly/2zOHPZD 

15.04.2020 року на самостійному інтернет-ЗМІ  Gidmariupol розміщено статтю на тему: 

«Перепустка в період карантину».  http://news.gidmariupol.com/view/news/id/19509 

21.04.2020 року на сторінці партнерів Міська Рада Вугледар у facebook розміщено інформацію на 

тему: «Встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні». https://bit.ly/2KV5nOX  

22.04.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info розміщено статтю на тему: «Отримання 

допомоги матері-одиначки». https://ugledar.info/news/otrimannya-dopomogi-materi-odinachki/ 

23.04.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info розміщенно статтю на тему: 

«Встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні». https://bit.ly/3d90I84 

24.04.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info розміщено статтю на тему: «Порядок 

стягнення аліментів». https://ugledar.info/news/poryadok-styagnennya-alimentiv/ 

24.04.2020 року у друкованій прес-газеті Зоря Приазов`я розміщена стаття на тему: «Арешт 

коштів. Що потрібно знати?».  

https://drive.google.com/file/d/1javFTmziIOQJ6Pi-t4pMKmR5Ya1UN7Zw/view?usp=sharing 

24.04.2020 року на сторінці партнерів Великоновосілківський районний відділ у facebook 

розміщенно інформацію на тему: «Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову 

допомогу дистанційно». https://bit.ly/2KUJbnZ 

27.04.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info розміщенно статтю на тему: «Вихід на 

пенсію на пільгових умовах». https://bit.ly/2VXXq1z 

29.04.2020 року на сторінці парнерів Великоновосілківський Районний Вдвс у facebook 

розміщенна стаття на тему: «Оформленні допомоги на поховання». https://bit.ly/3fhgHTh 

04.05.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info розміщенно статтю на тему: «Виїзд 

дитини за кордон, у тому числі без згоди одного із батьків». https://bit.ly/2Zr7dzH 

05.05.2020 року на сторінці партнерів Великоновосілківський районний відділ у facebook 

розміщенно статтю на тему: «Порядок отримання земельної ділянки безоплатно». 

https://bit.ly/2Xhi0K5 

05.05.2020 року на веб-сайті Курахівська міська рада розміщено оголошення на тему:«Тимчасове 

припинення роботи Курахiвського бюро правової допомоги». http://gorsovet.org.ua/?p=35442 

06.05.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info розміщенно статтю на тему: «Пенсія у 

зв’язку з втратою годувальника». https://bit.ly/2WJE2pE 

07.05.2020 року на інформаційному порталі Gurt розміщенно статтю на тему: «Індексація та 

перерахунок пенсії». https://gurt.org.ua/news/informator/59847/ 

08.05.2020 року на сторінці партнерів Мар'їнський районний відділ у facebook розміщенно 

оголошення на тему: «Тимчасове припинення роботи Курахівського бюро». https://bit.ly/2zPntjd 

13.05.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info розміщенно статтю на тему: 

«Оспорювання батківства». https://ugledar.info/news/osporyuvannya-batkivstva/ 

13.05.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info розміщенно статтю на тему: «Порядок 

стягнення аліментів». https://ugledar.info/news/poryadok-styagnennya-alimentiv/   

13.05.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info розміщенно статтю на тему:  

«Отримання допомоги матерям одиначкам». https://ugledar.info/news/otrimannya-dopomogi-

materi-odinachki/  

https://bit.ly/3b1anfv
https://mistaua.com/Новини/Події/доступу-до-безоплатної-правової/152387/?setcity=702
https://mistaua.com/Новини/Події/доступу-до-безоплатної-правової/152387/?setcity=702
https://bit.ly/2YtmAXH
https://bit.ly/2zOHPZD
http://news.gidmariupol.com/view/news/id/19509
https://bit.ly/2KV5nOX
https://ugledar.info/news/otrimannya-dopomogi-materi-odinachki/
https://bit.ly/3d90I84
https://ugledar.info/news/poryadok-styagnennya-alimentiv/
https://drive.google.com/file/d/1javFTmziIOQJ6Pi-t4pMKmR5Ya1UN7Zw/view?usp=sharing
https://bit.ly/2KUJbnZ
https://bit.ly/2VXXq1z
https://bit.ly/3fhgHTh
https://bit.ly/2Zr7dzH
https://bit.ly/2Xhi0K5
http://gorsovet.org.ua/?p=35442
https://bit.ly/2WJE2pE
https://gurt.org.ua/news/informator/59847/
https://bit.ly/2zPntjd
https://ugledar.info/news/osporyuvannya-batkivstva/
https://ugledar.info/news/poryadok-styagnennya-alimentiv/
https://ugledar.info/news/otrimannya-dopomogi-materi-odinachki/
https://ugledar.info/news/otrimannya-dopomogi-materi-odinachki/
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14.05.2020 року на інформаційному порталі Gurt розміщенно статтю на тему: «Подовження 

строку виплати державних соціальних допомог на період карантину». 

https://gurt.org.ua/news/informator/60000/ 

19.05.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info розміщенно статтю на тему: «Надання 

безоплатної правової допомоги, робота системи БПД». https://ugledar.info/news/pro-sistemu-

bezoplatno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi/ 

21.05.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Gurt розміщено статтю на тему: «Захист прав та 

інтересів дитини».  https://gurt.org.ua/news/informator/60180/ 

24.05.2020 року на самостійному інтернет-ЗМІ Волноваха.City  розміщено статтю на тему: «Як 

отримати кадастровий номер на земельну ділянку: роз'яснення від Бюро правової допомоги». 

https://bit.ly/3dqbOpW 

25.05.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Ugledar.info розміщено статтю на тему: 

«Цивільні процесуальні строки». https://bit.ly/3cpvNDB 

25.05.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Mista.ua розміщено статтю на тему: «Порядок 

укладення договору оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». https://bit.ly/2Bv0Am1 

25.05.2020 року на самостійному інтернет-ЗМІ Mista.ua розміщено статтю на тему: 

«Відповідальність за порушення режиму карантину».  https://bit.ly/3eINUGb 

27.05.2020 року у друкованій пресі  Газета «Зоря Приазов`я» розміщено статтю на тему: 

«Право довічного успадкованого володіння земельними ділянками може успадковуватись». 

https://bit.ly/2Bv1IWN 

29.05.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Волноваха.City розміщено публікацію на тему: 

«Карантин і домашнє насильство: Олена Сеніч розповіла, як протидіяти кривдникам». 

https://bit.ly/2ZX3lqi 

24.06.2020 року у  друкованій пресі  Газета «Зоря Приазов`я» розміщено статтю на тему: « В 

якому випадку строк для прийняття спадщини не застосовується». 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZgvxiwGhvSZlm0qPobM8cLIHU7AOp4bw 

26.06.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Gurt розміщено публікацію на тему: 

«Додатковий строк на прийняття спадщини». https://gurt.org.ua/news/informator/60962/ 

26.06.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Mista.ua розміщено статтю на тему: 

«Процедура перерахунку стажу та розміру пенсії».  https://bit.ly/2VBar0B 

30.06.2020 року на  сторінці парнерів у  facebook Управління соціального захисту населення 

Нікольської РДА  розміщено публікацію -  « Відеоролік КЦ».  http://surl.li/dtow 

30.06.2020 року на  самостійному інтернет-ЗМІ Mista.ua розміщено статтю на тему: «Допомога 

по частковому безробіттю на період карантину».  https://cutt.ly/9owKD6X 

19.06.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро правової 

доромоги»  здійснила «вуличне» інформування населення з питань 

доступу  до БВПД  та поширення інформаційних роздаткових 

матеріалів.  

22.06.2020 року з метою підвищення правової 

обізнаності начальником відділу «Мангушське 

бюро правової допомоги» здійснено вуличне інформування громадян з питань 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

22.06.2020 року з метою підвищення правової обізнаності головним 

спеціалістом відділу «Нікольське бюро правової допомоги» здійснено вуличне 

інформування громадян з питань доступу до безоплатної правової допомоги. 

25.06.2020 року з метою підвищення правової обізнаності, головним 

спеціалістом відділу «Покровське бюро правової допомоги» здійснено 

інформування громадян з питань доступу до безоплатної правової допомоги мешканців 

Покровська та  територіальних громад. 

  

https://gurt.org.ua/news/informator/60000/
https://ugledar.info/news/pro-sistemu-bezoplatno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi/
https://ugledar.info/news/pro-sistemu-bezoplatno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi/
https://gurt.org.ua/news/informator/60180/
https://bit.ly/3dqbOpW
https://bit.ly/3cpvNDB
https://bit.ly/2Bv0Am1
https://bit.ly/3eINUGb
https://bit.ly/2Bv1IWN
https://bit.ly/2ZX3lqi
https://drive.google.com/drive/folders/1ZgvxiwGhvSZlm0qPobM8cLIHU7AOp4bw
https://gurt.org.ua/news/informator/60962/
https://bit.ly/2VBar0B
http://surl.li/dtow
https://cutt.ly/9owKD6X
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26.06.2020 року з метою підвищення правової обізнаності, головним спеціалістом відділу відділу 

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» 

Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної  правової допомоги, здійснено інформування 

громадян з питань доступу до безоплатної правової 

допомоги мешканців. 

До цетру звертаються коресподенти телеканалу Тв7 

Маріуполь, пропонують участь у різних правових рубриках 

та фахівці Маріупольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  завжди 

виступають з ро`зяснювальною  інформацією.  

Коментарі фахівців:  

15.04.2020 року на You Tube - каналі розміщено коментар фахівця Центру. 

https://www.youtube.com/watch?v=zlJlavjhg0E 

30.06.2020 року на You Tube - каналі розміщено коментар фахівця Центру 

https://www.youtube.com/watch?v=EQmQO_DBzxU&list=UUGA2M-AX80-

1xrTjtK4_WGQ&index=21 

09.06.2020 року фахівчинями відділу «Нікольське бюро правової допомоги» у 

приміщені Нікольської районної ради проведено 

прийом громадян та надані юридичні консультації. 

 11.06.2020 року головним спеціалістом відділу 

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» 

Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  

правової допомоги, спільно із фахівцями Великоновосілківської селищної 

ради проведено виїзний прийом громадян. 

18.06.2020 року начальник Волноваського 

бюро правової допомоги  провела виїзний 

прийом громадян у приміщенні  Бугаської  

сільської ра́ди. 

18.06.2020 року фахівчинею відділу «Нікольське бюро  правової 

допомоги» проведено виїзний прийом громадян у приміщенні  

Старченківської  сільської ра́ди. 

13.05.2020 року начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги  провела правопросвітницький захід за 

допомогою запису відео на тему: «Захист прав осіб з інвалідністю». 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1557880524377116 

14.05.2020 року начальник відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» 

провела правопросвітницький захід за допомогою запису відео на тему: 

«Порядок стягнення аліментів на утримання дитини». 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/videos/379258576298178/ 

15.05.2020 року головний спеціаліст відділу «Нікольське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід за допомогою запису відео на 

тему: «Обов'язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків». 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/videos/273171197188413/ 

04.06.2020 року головним спеціалістом відділу «Маріупольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги» проведено 

інформаційно-роз`яснювальний захід для ВПО на тему: «Пенсійний  вік для 

призначення пенсії та страховий стаж», у приміщенні Управління соціального 

захисту населення. В ході лекції  обговорювалися питання право громадян на 

пенсію,  види пенсії та інші питання. 

https://www.youtube.com/watch?v=zlJlavjhg0E
https://www.youtube.com/watch?v=EQmQO_DBzxU&list=UUGA2M-AX80-1xrTjtK4_WGQ&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=EQmQO_DBzxU&list=UUGA2M-AX80-1xrTjtK4_WGQ&index=21
https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1557880524377116
https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/videos/379258576298178/
https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/videos/273171197188413/
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10.06.2020 року заступником начальника відділу «Покровське бюро правової допомоги» 

проведено лекцію на тему: «Пільги багатодітним сім’ям та жінкам, які мають 

статус «Мати-героїня» у приміщенні Управління соціального захисту 

Покровської міської ради Донецької області. 

02.04.2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги проведено он-лайн консультування 

суб`єктів пробації Центрального районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області. 

07.04.2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги проведено он-лайн консультування 

суб`єктів пробації Приморського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області. 

09.04.2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги проведено он-лайн 

консультування суб`єктів пробації Кальміуського районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області. 

10.04.2020 року заступником начальника відділу «Покровське бюро 

правової допомоги» проведено он-лайн консультування суб`єктів 

пробації Селидівського сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій області. 

13.04.2020 року заступником начальника відділу «Покровське бюро правової допомоги» 

проведено он-лайн консультування суб`єктів пробації 

Новогродівського сектору філії Державної установи «Центр пробації» 

в Донецькій області. 

15.04.2020 року заступником начальника відділу «Покровське бюро 

правової допомоги» проведено он-лайн консультування суб`єктів 

пробації Покровського сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій області. 

15.04.2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної правової допомоги проведено он-лайн консультування суб`єктів пробації 

Лівобережного районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій 

області. 

21.04.2020 року начальником Волноваського бюро правової допомоги проведено он-лайн 

консультування суб`єктів пробації Волноваського районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області. 

04.05.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро правової допомоги» 

проведено он-лайн консультування суб`єктів пробації Мар`їнського  районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області. 

07.05.2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги проведено он-лайн консультування суб`єктів пробації Центрального 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області. 

14.05.2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги проведено он-лайн консультування суб`єктів пробації Кальміуського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області. 

18.05.2020 року фахівцями відділу «Нікольське бюро правової допомоги» проведено он-лайн 

консультування суб`єктів пробації Нікольського районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області. 

20.05.2020 року  головним спеціалістом відділу правопросвітництва  та надання безоплатної 

правової допомоги, забезпечено  роботу дистанційної точки он-лайн доступу до системи 

безоплатної правової допомоги з  Лівобережним районним сектором філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області.  
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28.05.2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва  та надання безоплатної 

правової допомоги, забезпечено  роботу дистанційної точки он-лайн 

доступу до системи безоплатної правової допомоги з  Маріупольським 

міським центром зайнятості в Донецькій області. 

01.06.2020 року заступником начальника Покровського бюро правової 

допомоги забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи 

безоплатної правової допомоги у приміщенні Покровського міського 

відділу ДРАЦС у Донецькій області. 

01.06.2020 року у приміщенні  Великоновосілківського районного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним спеціалістом 

відділу «Великоновосілківське бюро правової допомоги», забезпечено  роботу дистанційної точки 

доступу до системи безоплатної правової допомоги. 

04.06.2020 року у приміщенні Центральному районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним 

спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги, забезпечено роботу дистанційної точки доступу до 

системи безоплатної правової допомоги. 

10.06.2020 року у приміщенні Приморського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги, забезпечено роботу дистанційної 

точки доступу до системи безоплатної правової допомоги. 

11.06.2020 року  у приміщенні Кальміуського районного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій області головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги, забезпечено  роботу дистанційної точки доступу до системи 

безоплатної правової допомоги. 

17.06.2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва  та надання безоплатної 

правової допомоги, забезпечено роботу дистанційної точки он-лайн доступу до системи 

безоплатної правової допомоги з Лівобережним районним сектором філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області. 

02.06.2020 року начальником  Вугледарського бюро безоплатної правової допомоги  у приміщенні 

Волноваського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області 

забезпечено мобільний пункт доступу до системи безоплатної правової допомоги.  

02.06.2020 року заступником начальника  Покровського бюро правової допомоги  у приміщенні 

Об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області у м. Покровськ, 

забезпечено мобільний пункт досттупу до системи безоплатної правової допомоги. Особам 

надано інформаційні буклети, залишено  контакти бюро та надано відповіді на питання. 

12.06.2020 року  головним спеціалістом відділу «Великонвосілківське бюро правової допомоги» 

Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги у 

приміщенні Великоновосілківського об’єднаного пенсійного фонду Донецької області забезпечено  

роботу мобільної точки доступу до системи безоплатної правової допомоги. 

16.06.2020 року заступником начальника відділу «Покровське бюро правової допомоги» 

проведено консультування громадян у приміщенні Об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України в Донецькій області у  м. Покровськ. 

17.06.2020 року фахівчиня відділу «Нікольське бюро правової допомоги» провела консультування 

громадян у приміщенні Нікольського об’єднанного управління Пенсійного фонду України. 

17.06.2020 року головним спеціалістом відділу «Покровське бюро правової допомоги» проведено 

консультування громадян у приміщенні Об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 

Донецькій області у  м. Покровськ. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД на 

лінії розмежування КПВВ «Мар`їнка» та КПВВ «Новотроїцьке» було припинено, у зв’язку з 

карантинними обмеженнями. Консультування надавалися дистанційно. 
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Через карантинні обмеження захист прав громадян у сфері земельних відносин, здійснювався 

шляхом письмових консультацій. 

  

 

[1.2.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

29.04.2020 року створено статтю на тему: «Проведення профілактичної роботи щодо кривдника, 

який вчинив домашнє насильство».  https://cutt.ly/SoV3YNO 

29.06.2020 року створено / суттєве редагування статті на тему: «Порядок оскарження постанов у 

справах про порушення митних правил». https://cutt.ly/7oV8khR 

Протягом IІ кварталу виконувалося редагування та підтримка в актуальному стані правових 

консультацій «WikiLegalAid».   

1. 22.04.2020 року - Оформлення біометричних документів для громадян, які раніше 

документувались на територіях, що є тимчасово окупованими (з урахуванням 

зауважень). https://cutt.ly/voV5DGu 

2. 24.04.2020 року - Накладення грошового стягнення у кримінальному провадженні. 

https://cutt.ly/ioV6RTr 

3. 29.04.2020 року - Позбавлення права на спадкування. https://cutt.ly/coV6CER 

4. 12.05.2020 року - Розголошення державної таємниці та втрата документів, що містять 

державну таємницю. https://cutt.ly/5oBqi7n 

5. 30.06.2020 року - Оформлення посвідки на тимчасове проживання на території України. 

https://cutt.ly/BoBqI94 

6. 30.06.2020 року - Порядок зняття з реєстрації громадянина України, що помер за 

кордоном. https://cutt.ly/0oBq31Z 

7. 30.06.2020 року - Індексація грошового забезпечення військовослужбовцям. 

https://cutt.ly/soBwW34 

8. 30.06.2020 року  - Дисциплінарне провадження щодо державного службовця. 

https://cutt.ly/EoBwL4l 

9. 30.06.2020 року - Порушення митних правил та відповідальність за них. 

https://cutt.ly/noBeEnd 

10. 30.06.2020 року - Звільнення з роботи за прогул. https://cutt.ly/loBeMuQ 

 

23.06.2020 року у приміщенні Нікольської районної ради під час мобільного пукту доступу 

начальником відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги для всіх бажаючих громадян проведено лекцію на 

тему: «Користування довідково - інформаційною платформою правових 

консультацій WikiLegalAid».   

  

[1.3.] БПД он-лайн 

 

Протягом ІІ квартала 2020 року бази даних стейкхолдерів підтримуються  в  актуальному стані. 

 

 [1.4.] Механізм перенаправлення 

 

12.06.2020 року головний спеціаліст відділу правопросвітництво та 

надання безоплатної правової допомоги спільно із фахівчинею  

Кальміуського районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій області провели робочу зустріч щодо 

налагодження якісної співпраці, з метою перенаправлення клієнтів для 

отримання комплексної правової допомоги.            

 

https://cutt.ly/SoV3YNO
https://cutt.ly/7oV8khR
https://cutt.ly/voV5DGu
https://cutt.ly/ioV6RTr
https://cutt.ly/coV6CER
https://cutt.ly/5oBqi7n
https://cutt.ly/BoBqI94
https://cutt.ly/0oBq31Z
https://cutt.ly/soBwW34
https://cutt.ly/EoBwL4l
https://cutt.ly/noBeEnd
https://cutt.ly/loBeMuQ
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РОЗДІЛ ІІ. КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ БПД  

 

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

системи БПД                                

                

З метою оцінки діяльності центру та бюро правової допомоги спеціалісти пропонують 

громадянам, які звертаються за допомогою до центру/бюро, заповнити анкети-опитувальники 

якості надання послуг. В подальшому ці анкети  передаються відділу моніторингу діяльності 

місцевих центрів у Донецькій області Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях. 

15.06. 2020 року проведено робочу зустріч з адвокатами. 

Протягом IІ кварталу 2020 року під час проведення моніторингу роботи працівників відділів 

Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

директором центру визначено потребу у навчанні. 

Проведення МЦ перевірок дотримання процедури та якості надання правової допомоги, 

підготовка висновків та рекомендацій за результатами моніторингу щодо запобігання виявлених 

недоліків. 

У червні 2020 року директором Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено моніторинг, щодо дотримання порядку надання БВПД 

Нікольським бюро правової допомоги.  

 

[2.2.] Strategic Litigation 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ  

 

[3.1.] Відновне правосуддя  

05.05.2020 року на інформаційному порталі Ugledar.info  розміщенно оголошення на тему: 

«Оголошено відбір серед адвокатів для навчання та участі у пілотному проекті з відновного 

правосуддя». https://bit.ly/2LKXYlz 

05.05.2020 року на веб-сайті Селидівська міська рада розміщено оголошення на тему: 

«Оголошено відбір серед адвокатів для навчання та участі у пілотному проекті з відновного 

правосуддя». https://bit.ly/2TnHZhF 

06.05.2020 року у друкованій прес-газеті Зоря Приазов`я розміщено оголошення на тему: 

«Оголошено відбір серед адвокатів для навчання та участі у пілотному проекті з відновного 

правосуддя». https://bit.ly/3bIfjpP  

16.06.2020 року головний спеціаліст відділу «Нікольське бюро правової 

допомоги» провела інформаційно–роз’яснювальний захід для пенсіонерів 

стосовно можливості врегулювання питань в досудовому порядку. 

 

[3.2.]Незалежні провайдери 

 

12.06.2020 року фахівчиня відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги спільно із 

фахівцями Ювінальної превенції Донецької 

області провели робочу зустріч по обговоренню результатів роботи 

та напрацюванню нових підходів до надання БПД, а саме обрали 

дистанційний спосіб надання правових консультацій. 

29.04.2020 року фахівчиня відділу «Нікольське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід за допомогою запису 

https://bit.ly/2LKXYlz
https://bit.ly/2TnHZhF
https://bit.ly/3bIfjpP
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відео на тему: «Пільгове перевезення громадян». 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1545591318939370 

15.05.2020 року заступник начальника відділу «Волноваське бюро правової допомоги» провів 

правопросвітницький захід за допомогою запису відео на тему: «Порядок встановлення факту 

родинних відносин».  https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1563401987158303 

26.05.2020 року фахівець відділу «Покровське бюро правової допомоги" провів 

правопросвітницький захід за допомогою запису відео на тему: «Права та пільги переселенців із 

Криму».  https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1569157723249396 

03.06.2020 року начальником відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» проведено 

інформаційно-роз’яснювальний захід у приміщенні Управління соціального захисту населення в м. 

Вугледар особам, що мають право на БВПД питання стосувалось 

отримання та оформлення субсидії на 2021 рік. 

09.06.2020 року начальником відділу «Мангушське бюро правової 

допомоги» проведено правопросвітницький захід в Першотравневому 

районному військовому комісаріаті з нагоди Всесвітнього дня донора крові. 

А також роз’яснено яка категорія осіб має право на БВПД. 

09.06.2020 року з  нагоди відзначення 

Всесвітнього дня донора крові  фахівчинями 

відділу "Нікольське бюро правової допомоги" у приміщені Нікольської 

районної ради проведено правопросвітницький  захід  на тему: 

"Права, гарантії та пільги, які надаються донорам крові та її 

компонентів". 

10.06.2020 року головним спеціалістом 

відділу «Великоновосілківське бюро правової допомоги» 

Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної  правової допомоги, спільно із фахівцем Служби у 

справах дітей Великоновосілківської районної державної 

адміністрації Донецької області 

проведено правопросвітницький захід 

на тему: «Право дитини на 

самореалізацію».            

15.06.2020 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня захисту літніх 

людей у приміщенні Покровського бюро правової допомоги,  

заступник начальника відділу «Покровське бюро 

правової допомоги» провела правопросвітницьку 

зустріч для пенсіонерів на тему: «Особливості договору дарування та заповіту». 

19.06.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро 

правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, у приміщенні «Центру надання  адміністративних 

послуг», проведений правопросвітницький захід присвячений «Дню біженців» 

на тему: «Права та обов'язки біженців і осіб, які 

потребують додаткового захисту».  

23.04.2020 року директор Маріупольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно із 

заступницєю директора Регіонального центру провели он-лайн 

захід на тему: «Протидія домашньому 

насильству». https://moc.ac/26dt5TY 

 https://moc.ac/26dt5TY 

24.06.2020 року директор Маріупольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги провела робочу зустріч з 

головою Нікольської районної ради обговорили можливість затвердження 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1545591318939370
https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1563401987158303
https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1569157723249396
https://moc.ac/26dt5TY
https://moc.ac/26dt5TY


Маріупольський місцевий центр з надання БВПД IІ квартал 
2020 року 

 

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

програм та ознайомилися з проектом програми. 

28.04.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро правової допомоги» провела 

правопросвітницький захід за допомогою запису відео на тему: «Протидія домашньому 

насильству». https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1544933369005165 

10.06.2020 року  головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро правової допомоги» 

Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової допомоги, спільно 

із фахівцями Центру соціальних служб дітей та молоді 

Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької 

області проведений лекція спрямований на запобігання випадкам 

домашнього насилля на тему: «Насилля в сім'ї».               

11.06.2020 року головним спеціалістом Покровського бюро 

правової допомоги проведена лекція на тему: 

«Домашнє насильство» у приміщенні 

Покровського районного відділу ДРАЦС в 

Донецькій області. 

12.06.2020 року заступником начальника Покровського бюро правової 

допомоги у приміщенні Покровського міського відділу ДРАЦС у Донецькій 

області проведено лекцію на тему: «Насильство у період карантину, куди 

звертатися?». 

16.06.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро 

правової допомоги» провела для співробітників та 

відвідувачів Волноваського районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій області, для працівників Докучаєвського міського відділу 

ДРАЦС інформаційно-роз'яснювальний захід на тему 

«Домашнє насильство». 

17.06.2020 року головним спеціалістом відділу 

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» 

Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у приміщенні 

Великоновосілківського об’єднаного Пенсійного фонду Донецької області 

проведено інформаційно-роз’яснювальний захід на тему: «Протидія домашнього 

насильства».   

22.06.2020 року головним спеціалістом відділу «Нікольське бюро 

правової допомоги» проведено правопросвітницьку лекцію на тему: 

«Запобігання випадкам домашнього насильства» для відвідувачів 

Нікольської районної ради. 

30.06.2020 року начальником відділу «Мангушське бюро правової 

допомоги»  проведено правопросвітницьку лекцію на тему: 

«Запобігання випадкам домашнього насильства» для відвідувачів бюро. 

29.05.2020 року головний спеціаліст відділу «Волноваське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід за допомогою запису відео на 

тему: «Відповідальність за куріння в громадських та заборонених місцях».   

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1571539023011266  

12.06.2020 року  у приміщенні Покровського міського відділу з питань 

пробації Донецької області головним спеціалістом відділу «Покровське бюро 

правової допомоги» проведено лекцію на тему: «Запобігання злочинності». 

15.06.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро 

правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, спільно із фахівцями Мар`їнського районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій області проведений правопросвітницький захід за допомогою засобів 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1544933369005165
https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1571539023011266
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зв`язку Zoom, з актуальних правових питань та питань пов’язаних з наданням БВПД на тему: 

«Попередження злочинності».               

17.06.2020 року у приміщені Центрального відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Донецькій області фахівцем відділу 

правопросвітництво та 

надання безоплатної правової 

допомоги проведено 

інформаційно-просвітницький захід на тему: «Усунення 

причин та умов здійснення злочину». 

19.06.2020 року начальником Волноваського бюро правової 

допомоги в режимі «online» за допомогою сервісу «ZOOM» 

проведено інформаційно-просвітницький захід, спрямований на 

запобігання злочинності для осіб, які знаходиться на обліку у  

Волноваському районному відділі філії Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій області. 

23.06.2020 року  у приміщенні Покровського міського відділу з питань 

пробації Донецької області головним 

спеціалістом відділу «Покровське 

бюро правової допомоги» проведено захід спрямований на 

запобігання злочинності, на тему: «Недопущення конкретних 

злочинів». 

26.06.2020 року у приміщені 

Нікольського відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Донецькій 

області фахівчинями відділу «Нікольське бюро правової допомоги» 

проведено інформаційно-просвітницький захід на тему «Злочин та його 

наслідки». 

01.06.2020 року фахівцями Маріупольського міського 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведена зустріч з вихователями 

Дитячого садочка №163 м. Маріуполь, з нагоди 

святкування Дня захисту дітей та передали подарунки і привітали дітлахів зі 

святом. 

01.06.2020 року начальник відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» 

провела правопросвітницький захід за допомогою запису відео на тему: «Як  

отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів?».  

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Ai

d/posts/1573392979492537 

26.06.2020 року головним спеціалістом 

відділу «Великоновосілківське бюро 

правової допомоги» Маріупольського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної  правової допомоги у 

приміщенні Великоновосілківського центру надання адміністративних 

послуг, проведений правопросвітницький захід приурочений до дня 

Конституції України, на тему: «Основні права громадянина України». 

26.06.2020 року з нагоди відзначення Дня Конституції України фахівчині 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1573392979492537
https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1573392979492537
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відділу «Нікольське бюро правової допомоги» провели правопросвітницький захід у приміщенні 

Нікольської районної ради на тему: «Захист конституційних прав та 

свобод людини і громадянина». 

02.06.2020 року головним спеціалістом відділу 

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної  правової допомоги, спільно із 

фахівцем Служби у справах дітей 

Великоновосілківської районної державної адміністрації провели 

правопросвітницький захід присвячений «Дню захисту дітей» на тему: 

«Права дітей та їх захист» у Великоновосілківському притулкуок 

служби у справах дітей.  

18.06.2020 року у приміщенні Покровського бюро правової допомоги 

заступником начальника відділу, проведено лекцію в он-лайн режимі для 

студентів Донецького Національного Технічного Університету. Під час лекції, 

роз’яснила та підвищила загальну правову обізнаність 

студентів. Була акцентована увага на можливості 

отримати безоплатну правову допомогу в системі БПД. 

24.06.2020 року у приміщенні Дистанційної точки 

доступу Покровського бюро правової допомоги у 

м.Селидово, головним спеціалістом проведена лекція 

в онлайн-режимі для студентів Донецького Національного Технічного 

Університету на тему: «Хто має право на відстрочку від служби в армії та 

який термін служби в українській армії для призовників, які мають 

диплом бакалавра». 

26.06.2020 року фахівцями відділу «Нікольське бюро правової допомоги» проведено для дітлахів 

та вихователів закладу дошкільної освіти онлайн-лекцію на тему: 

«Права дітей».  

30.06.2020 року начальником відділу «Мангушське бюро правової 

допомоги» проведено он-лайн захід для випускників Мангушської 

загальноосвітньої школи на тему: «Пільги для абітурієнтів». 

30.06.2020 року начальником Волноваського бюро правової 

допомоги в режимі «online» за допомогою сервісу «ZOOM»  

проведено лекцію для дітей віком 13-14 років на тему : «Права 

дитини». 

30.06.2020 року фахівці системи безоплатної правової допомоги завітали до місця проведення 

ЗНО-2020 у м.Маріуполь та розповідали учасникам ЗНО, які права мають абітурієнти під час 

вступу до ВУЗу. 

15.05.2020 року у приміщенні Покровського міського центру 

зайнятості Донецької області заступником начальника відділу 

«Покровське бюро правової допомоги» проведена лекція для 

безробітних громадян які відвідали Цент зайнятості, на тему: 

«Який порядок виплати допомоги по 

безробіттю?». 

10.06.2020 року  головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське 

бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної  правової допомоги проведено у приміщенні 

Великоновосілківського районного центру зайнятості 

правопросвітницький захід, з нагоди відзначення Всесвітнього дня 

боротьби із дитячою працею, на тему: «Особливості прийняття на роботу 

та оплата праці неповнолітніх працівників».           
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19.06.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське 

бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної  правової допомоги проведено у 

приміщенні Великоновосілківського районного центру зайнятості 

правопросвітницький захід на тему: «Механізми 

зменшення кількості безробітних».  

22.06.2020 року фахівчиня відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги за допомоги інтернет-зв`язку провела інформаційно-

роз'яснювальний захід  з  Маріупольським міським центром зайнятості на тему:  

«Доступ до безоплатної правової допомоги». Було повідомлено щодо суб'єктів 

БВПД, види правової допомоги, які надає  системи.      

24.06.2020 року у приміщенні Покровського міського центру 

зайнятості Донецької області головним спеціалістом відділу 

«Покровське бюро правової допомоги» проведена лекція для 

безробітних на тему: «Що треба для отримання допомоги з безробіття?». 

26.06.2020 року  заступником начальника відділу «Покровське бюро правової 

допомоги» проведено правопросвітницький он-лайн 

захід, за допомогою Skype -зв'язку для осіб які 

перебувають на обліку в Центрі Зайнятості з нагоди 

відзначення Дня Конституції України на тему: «Захист 

конституційних прав та свобод людини і громадянина». 

26.06.2020 року з нагоди відзначення Дня 

Конституції України начальник відділу «Волноваське 

бюро правової допомоги» провела інформаційно-роз'яснювальний захід на тему 

«Захист конституційних прав та свобод людини і громадянина» у приміщенні 

Волноваського районного центру зайнятості. 

30.06.2020 року фахівцями відділу «Нікольське бюро 

правової допомоги» проведено правопросвітній он-лайн 

захід для відвідувачів Нікольського районного центру 

зайнятості, за допомогою мобільного відео-зв`язку  на тему:  «Захист 

трудових прав ВПО». 

30.06.2020 року головним спеціалістом відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» у 

приміщенні Вугледарського міського центру зайнятості проведено правопросвітницький захід на 

тему: «Стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати» для осіб, які 

тимчасово перебувають на обліку. 

30.06.2020 року під час заходу фахівці Маріупольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної  правової допомоги розповіли про систему 

безоплатної правової допомоги та спільно з фахівцями профорієнтації 

Маріупольського міського центру зайнятості провели майстер-клас для шукачів 

роботи зі складання та просування власного Портфоліо з відеорезюме. 

30.06.2020 року заступник начальника відділу «Волноваське бюро правової 

допомоги» провів інформаційно-роз'яснювальний захід у Волноваському 

районному центрі зайнятості на тему: «Доступ до безоплатної правової 

допомоги». 

27.04.2020 року начальник відділу «Вугледарське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід за допомогою запису відео 

на тему: «Додатковий строк  на вступ у спадщину». 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1544153989083103 

30.04.2020 року начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги провела правопросвітницький захід за допомогою запису відео на тему: «Захист 

трудових прав працівників». 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1544153989083103
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https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1546491568849345 

14.05.2020 року начальник відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» провела 

правопросвітницький захід за допомогою запису відео на тему: «Порядок стягнення аліментів на 

утримання дитини». 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/videos/379258576298178/ 

18.05.2020 року начальник відділу «Мангушське бюро правової допомоги» 

провів правопросвітницький захід за допомогою запису відео на тему: 

«Допомога при народженні дитини». 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1562186850613150 

10.06.2020 року фахівчиня відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги завітала та провела правопросвітню зустріч  на тему: 

"Донорство в Україні: права, гарантії та пільги" у приміщенні КНП "Станція 

переливання крові м.Маріуполь". 

19.06.2020 року фахівчинею відділу «Нікольське бюро  правової допомоги» проведено робочу 

зустріч у приміщенні Старченківської  сільської ра́ди, з метою створення незалежного провайдера 

на рівні територіальних громад. 

30.06.2020 року у приміщенні Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги директор центру спільно із заступником голови Громадської організації «Ліга 

жінок-виборців» проведення робочу зустріч та обговорили спільну роботу щодо 

правопросвітництва (підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 

громади); надання правової інформації, консультацій, роз’яснень з 

правових питань; забезпечення складання заяв, скарг та інших 

документів правового характеру; сприяння в доступі особи до 

безоплатної вторинної правової допомоги (прийняття звернень про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги і направлення їх до 

бюро правової допомоги), що в своєю чергу 

стане ще одним із кроків назустріч 

територіальним громадам та сприятиме отриманню мешканцями 

віддалених сіл, селищ, фахової правової допомоги та правової 

інформації. 

17.06.2020 року начальник відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Маріупольського місцевого центру з 

надання БВПД за допомогою Skype провела навчально-тренінговий 

захід для студентів Юридичної клініки «Феміда»  на тему: «Земельні питання та 

ринок землі».   

  

[3.3.] Мережа волонтерів БПД\Амбасадори  БПД 

 

25.06.2020 року начальником відділу «Нікольське бюро правової допомоги» 

проведено робочу онлай-зустріч з метою розбудови мережі доступу до БПД з 

юристом Управління Державної казначейської служби України у Нікольському 

районі Донецької області та домовились про залучення їх у якості волонтерів. 

 

[3.4.] Визначення правових потреб громадян 

 

Протягом ІІ кварталу визначалися першочергові спільні правові потреби 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, а 

також проблемниі питання у їх взаємодії з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у 

межах територіальної юрисдикції. 

18.06.2020 начальником відділу «Волноваське бюро правової допомоги» відбувся 

https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1546491568849345
https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/videos/379258576298178/
https://www.facebook.com/Mariupol.Legal.Aid/posts/1562186850613150
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виїзд до Бугаської сільської ради Волноваського району для визначення конкретних 

першочергових спільних правових потреб даної територіальної громади. Начальник мала зустріч 

з головою ради та мешканцями громади, які прийшли на прийом. Встановлені першочергових 

потреб у мешканців. Карта правових потреб сформована та підтримується в актуальному стані.   

 

 

РОЗДІЛ ІV. СИСТЕМА НАДАННЯ БПД Є НЕЗАЛЕЖНОЮ, КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЮ, 

ІННОВАЦІЙНОЮ, ЕФЕКТИВНОЮ  

 

[4.1.] Вдосконалення управління системою надання БПД 

 

    У зв’язку із карантиними обмеженнями протягом ІІ кварталу працівники Маріупольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щотижнево приймали 

участь у вебінарах для підвищення своєї правової обізнаності.  

13.05.2020 року Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено навчання для фахівця відділу «Нікольське бюро правової допомоги», щодо 

використання порядку надання безоплатної правової допомоги та внесення інформації до КІАС. 

15.05.2020 року представники Мангушського, Вугледарського, Великоновосілківського, 

Покровського бюро правової допомоги пройшли онлайн - навчання, з 

метою  підвищення кваліфікації та обміну досвідом з працівниками 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Донецької області та прийняття участі у тренінгу на тему: «Практичні 

аспекти надання правової допомоги ВПО та постраждалому від 

збройного конфлікту населенню». 

 

24.06.2020 року у приміщенні Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відбулась робоча зустріч з в.о.директора Координаційного Центру та 

директором Регіонального Центру. Фахівці центру представили результати роботи і поділились 

досвідом організації роботи центру у період карантинних обмежень. 

 

[4.2.] Оптимізовані витрати 

  

    Щопонеділка спеціалісти центру подають узагальнену інформацію щодо виданих доручень для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування за отриманими дорученнями 

адвокатів. 

   Здійснюється аналіз фактів відмов адвокатів від прийняття доручень та скарг на адвокатів.   

У звітному періоді було здійснено аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за 

виданими дорученнями та виплачених коштів адвокатам. А також, аналіз кількості та якості 

складених процесуальних документів.             

 

24.06.2020 року у приміщенні Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги під час робочої зустрічі із в.о.директора 

Координаційного Центру та директором Регіонального Центру, фахівці 

цетру представили показники та результати діяльності за І півріччя 2020 

року за допомогою презентації.         
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Розділ V. Результативні показники діяльності 

 

За період з 01.04.2020 року по 30.06.2020 року (звітний квартал) місцевим центром з 

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

підрозділами, було зареєстровано 4469 звернень клієнтів, 4238 особам було надано правову 

консультацію, 231 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 

1 Відділ правопросвітництва 

та надання безоплатної 

правової допомоги 

1107 954 153 

2 Волноваське бюро 

правової допомоги 

1123 1108 15 

3 Мангушське бюро 

правової допомоги 

138 134 4 

4 Вугледарське бюро 

правової допомоги 

684 671 13 

5 Нікольське бюро правової 

допомоги 

570 552 18 

6 Великоновосілківське 

бюро правової допомоги 

197 193 4 

7 Курахівське бюро 

правової допомоги 

0 0 0 

8 Покровське бюро правової 

допомоги 

650 627 23 

Разом 4469 4238 231 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 217 рішеннь про 

надання БВПД та надано 82 доручення адвокатам та 72 наказа штатним працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів), 63 надано бюро на 

представників. 

 

Видано 82 доручення адвокатам, з них: 71- на адвокатів МЦ, 11 - на адвокатів бюро. 

Відділ представництва місцевого центру - 72 наказ,  відділ «Мангушське бюро правової 

допомоги» було видано 4 наказа, в Покровському 11, в Курахівському 0, в 

Великоновосілківському 3, в Волноваському 13, в Вугледарському 13, в Нікольському 19. По 

письмовим зверненням надано відмов у наданні БВПД - 11. 

 

Крім того, було прийнято 20 рішень про заміну: адвокатів МЦ - 17; представників МЦ - 3, 

адвокатів бюро -0. 
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В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального 

забезпечення - 220 (5%), іншого цивільного - 767 (17%), сімейного - 484 (11%), 

спадкового - 315 (7%),  житлового - 310 (7%), адміністративного - 456 (10%), земельного 

- 226 (5%), трудового - 215 (5%), договірного – 0 (0%), з інших питань - 1360 (30%), з 

питань виконання судових рішень - 110 (3%), медичних - 0 (0%). 

 

 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 

категорією питань 

 

 

 

 
 

У звітному періоді до Маріупольського місцевого центру (включно з бюро правової 

допомоги) звернулось: : 912 (65%) - жінок; 495 (35%) - чоловіків 

 

Діаграма 3. Кругова даіграма щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком 

  

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

категорією осіб 

 

 
 

 

 

 

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

було: 

 Здійснено 10 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 522 

особи, в тому числі 27 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 
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роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 495 осіб до дистанційних пунктів 

доступу до БПД; 

 методична допомога органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

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

допомоги - не надавалася протягом ІІ квартала 

 проведено 65 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 54 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (у тому 

числі реклама міського типу). 

 не надано жодному клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро 

 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниц

ьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформац

ійних 

матеріалі

в, 

розміщен

их у ЗМІ 

1 Маріупольський 

МЦ з надання 

БВПД 

0/0 

 

6/55 0 15 0 4 

2 Волноваське 

бюро правової 

допомоги 

1/3 

  

3/200 

 

0 10 0 6 

3 Мангушське 

бюро правової 

допомоги 

0/0 1/0 0 4 0 1 

4 Вугледарське 

бюро правової 

допомоги 

1/3 

 

1/111 0 6 0 21 

5 Нікольське бюро 

правової 

допомоги 

3/8 1/6 

 

0 10 0 6 

6 Покровське бюро 

правової 

допомоги 

3/7 6/116 
0 

 

12 0 7 

7 Великоновосілків

ське бюро 

правової 

допомоги 

2/5 

 

2/7 

 

0 8 0 9 

8 Курахівське бюро 

правової 

допомоги 

0/0 

 

2/0 

 

0 0 0 0 

Разом 10/27 22/495 0 65 0 54 
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

 


