Інформаційна довідка
щодо виконання Запорізьким місцевим центром з надання
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діяльності на 2020 рік у ІІ кварталі
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами
І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД
1.1.Ранній доступ та інклюзивність.
1.1.1. Проведення регіональних «круглих» столів з суб’єктами подання інформації
з метою обговорення питання забезпечення права затриманих осіб на безоплатну правову
допомогу, у т.ч.: обговорення випадків порушення прав людини на захист та напрямків
співпраці щодо шляхів вирішення проблемних питань:
13.05.2020 року працівниками центру взято участь у он-лайн-конференції
присвяченій оцінці якості надання безоплатної правової допомоги та забезпечення
надання центрами письмових консультацій за участю Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях та
Координаційного центру з надання правової допомоги.
1.1.2. Організація та участь з залученням адвокатів місцевих центрів з надання
БВПД та фахівців різних галузей права у тематичних «гарячих» телефонних лініях на базі
організації партнера – КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької
обласної ради задля надання правової інформації і консультацій мешканцям
територіальних громад з нагальних правових питань з метою допомоги в реалізації та
захисті їх прав та свобод:
Тематичні «гарячі» лінії КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької
обласної ради не проводились відповідно до вимог постанови КМУ від 11.03.2020 № 211
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», постанови
КМУ від 20.05.2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».
1.1.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів в
установах виконання покарань, в органах пробації, в слідчих ізоляторах, з актуальних
правових питань та питань, пов’язаних з наданням БВПД:
У звітному періоді підготовлені та направлені листі щодо переведення особистих
прийомів засуджених до відбування покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження
волі до установ виконання покарань, які розміщені на території юрисдикції Запорізького
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги:
1.
«Софіївська виправна колонія (№ 55)».
2.
«Вільнянська виправна колонія (№ 20)».
3.
«Кам’янська виправна колонія (№ 101)».
4.
«Дружелюбівський виправний центр (№ 1)».
5.
«Оріхівська виправна колонія (№ 88)».
6.
«Біленьківська виправна колонія (№ 99)».
26.06.2020 року працівниками центру проведено он-лайн захід з Державною
установою «Вільнянська виправна колонія (№ 20)» для осіб, які відбувають покарання.
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:

24.04.2020 року заступником директора проведено офлайн правопросвітницький
захід для учасників бойових дій на тему «Компенсація за невикористану відпустку
учасникам бойових дій».
Захід розміщений за посиланням https://bit.ly/2A7UozA.
Захід має 231 перегляд.
16.06.2020 року працівниками відділу
«Оріхівське бюро правової допомоги» в
Оріхівському
районному
військовому
комісаріаті було проведено інформативний
захід
на
тему:
«Обов’язки
військовозобов’язаних і призовників з питань
військового обліку, мобілізаційної підготовки
та мобілізації». Під час заходу були розглянуті
питання про обов'язки громадян щодо
мобілізаційної підготовки та мобілізації, права
та обов'язки громадян України у сфері оборони,
військовий обов'язок, приписка громадян
України до призовних дільниць, призовний вік
та призов громадян України на строкову
військову службу та ін.
Під час заходу в Оріхівському районному
військовому комісаріаті
На заході були присутні 9 осіб.
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):
У квітні-червні 2020 року продовжено розміщення соціальної реклами Запорізького
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на білбордах у м.
Запоріжжі.

01.04.2020 року на офіційному веб-сайті Новомиколаївської районної ради
розміщено статтю: "Відповідальність за порушення правил карантину", посилання:
https://bit.ly/2YCv3b0.
01.04.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги»
розміщено консультацію на тему: «Спалах короновірусної хвороби та запровадження
карантину» на офіційному веб-сайті Преображенської об’єднаної територіальної громади
за посиланням:
https://bit.ly/3dn7FTg.

07.04.2020 працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової допомоги» на
офіційному веб-сайті Новомиколаївської районної ради розміщено статтю на тему
"Посилення заходів безпеки щодо запобігання поширення на території України гострої
респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом Sars-Cov-2" за посиланням:
https://bit.ly/2SGDJJX.

11.04.2020
працівниками відділу
бюро
правової
розміщено
статтю
житлово-комунальних
час
карантину»
Оріхівського району
слава».

року
«Оріхівське
допомоги»
«Надання
послуг на
в
газеті
«Трудова

24.04.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» на офіційних веб-сайтах Новомиколаївської РДА та Новомиколаївської
райради було розміщено презентацію діяльності відділу «Новомиколаївське бюро
правової допомоги», за посиланням:
https://bit.ly/3gFXsTE.
04.05.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги»
розміщено консультацію на тему: «Спадкування кредитних зобов’язань» на офіційному
сайті Оріхівської районної ради Запорізької області за посиланням:
https://bit.ly/3ericNJ.

04.05.2020 року працівниками
відділу «Оріхівське бюро правової
допомоги» розміщено консультацію на
тему:
«Спадкування
кредитних
зобов’язань»
на
офіційному
сайті
Комишувахської територіальної громади
за посиланням:
https://bit.ly/3dez5Lk.

05.05.2020р. працівниками відділу Оріхівське бюро правової допомоги розміщено
консультацію на тему: «Спадкування кредитних зобов’язань» на офіційному сайті
Преображенської територіальної громади за посиланням:
https://bit.ly/2TOWVps.

У період з 23.05.2020 по 30.05.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро
правової допомоги» здійснено розміщення статті на тему «Спадкування кредитних
зобов’язань» у Оріхівській районній газеті «Трудова слава» (у номерах 41, 42, 43).

09.06.2020 року працівниками центру на веб-сайті Запорізької районної ради
Запорізької області розміщено статтю на тему «Поділ спільного майна подружжя» за
посиланням:
https://bit.ly/30txkGH.

09.06.2020
року
працівниками центру на вебсайт Запорізької районної
ради Запорізької області
розміщено статтю на тему
«Порядок
та
наслідки
визнання
особи
недієздатною»
за
посиланням:
https://bit.ly/2Uwe8Ej.

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:
16.06.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» проведено «вуличне» інформування з питань доступу до безоплатної правової
допомоги.
1.1.7. Інформаційно-роз’яснювальні виступи та участь у постійно діючих
програмах, правових програмах, рубриках на ТБ, радіо:
28.04.2020 року заступником директора проведено он-лайн правопросвітницький
захід на тему «Податкові зміни на час карантину/податки для ФОП на час карантин».

Захід розміщений за посиланням https://bit.ly/2zgnA6X.
Захід має 320 переглядів.
1.1.8. Організація та участь у виїзних прийомах громадян в приміщеннях міських,
сільських, селищних рад:
У звітному період виїзні прийоми громадян у приміщення міських, сільських,
селищних рад не проводилися у зв’язку з вимогами постанови КМУ від 11.03.2020 № 211
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», постанови
КМУ від 20.05.2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».
1.1.9. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів з
правової освіти для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп
населення, осіб з інвалідністю, пенсіонерів:
30.04.2020
року
заступником
директора
проведено
офлайн
правопросвітницький захід на
тему
«Розрахунок
при
звільненні з роботи: як
захистити свої права».
Захід розміщений за
посиланням
https://bit.ly/2xL7YIk.
Захід
має
142
перегляди.
11.06.2020 року заступником директора центру проведено он-лайн
правопросвітницький захід на тему «Права, гарантії та пільги, які надаються донорам крові
та її компонентів». Під час заходу слухачам було надано інформацію щодо пільг, що
надаються донорам у день здачі крові, додаткових пільг, що надаються у зв’язку з
систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів та про пільги для осіб, які
мають статус Почесного донора України.
Захід розміщений за посиланням https://bit.ly/3cTgvHN.
Захід має 46 переглядів.
1.1.10. 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:

02.06.2020, 04.06.2020, 09.06.2020, 11.06.2020, 16.06.2020, 18.06.2020, 23.06.2020,
25.06.2020, 30.06.2020 року - працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги»
здійснювались виїзні прийоми громадян для надання безоплатної правової допомоги
мешканцям Хортицького району м. Запоріжжя в приміщенні дистанційного пункту
доступу за адресою: 69114, м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 16 А.
Консультацію з правових питань отримали 52 особи.
1.1.11. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів за участі
спеціалістів територіальних органів управління Пенсійного фонду України у приміщенні
центру:
У звітному період робота мобільного/дистанційного пункту за участі спеціалістів
територіальних органів управління Пенсійного фонду України не забезпечувалася у
зв’язку з вимогами постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу COVID-19», постанови КМУ від 20.05.2020 року № 392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
етапів послаблення протиепідемічних заходів».
1.1.12. Відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими
фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від
домашнього насильства або насильства за ознакою статті, на базі загальних та
спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам
БПД:
У звітному період адресна правова допомога не надавалася у зв’язку з відсутністю
необхідності та з вимогами постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19», постанови КМУ від
20.05.2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».
1.1.13. Розробка, виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для
клієнтів:
У звітному періоді була здійснена розробка формуляру заяви для клієнтів для
подачі письмового звернення на надання безоплатної первинної правової допомоги.
У звітному періоді підготовлені інформаційні матеріали та розміщені на сторінці
центру у мережі Facebook:

01.04.2020
року
на
сторінці
Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у
мережі Facebook розміщено консультацію
на тему «Медична реформа. Зміни з 1
квітня 2020 року» за посиланням:
https://bit.ly/2VYc9cE.

01.04.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено консультацію на тему
«Дистанційна робота та гнучкий графік. Зміни в законодавстві» за посиланням:
https://bit.ly/2W0B933.
08.04.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено консультацію на тему
«Посилення заходів безпеки для запобігання поширення на території України COVID-19»
за посиланням:
https://bit.ly/2BOTOb6.

13.04.2020
року
на
сторінці
Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у
мережі Facebook розміщено консультацію
на тему «Адміністративний арешт та
адміністративне
затримання»
за
посиланням:
https://bit.ly/2VXwe2Q.

18.05.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему
«Права та пільги переселенців з Криму» за посиланням:
https://bit.ly/30Xdvrc

25.05.2020
року
на
сторінці
Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у
мережі Facebook розміщено правову
консультацію на тему «Відповідальність за
куріння в громадських місцях» за
посиланням:
https://bit.ly/2YOXots

27.05.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему
«Ваші дії у разі зникнення дитини» за посиланням:
https://bit.ly/2Y7qEfy
03.06.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему
«Відповідальність за жебракування з неповнолітніми. Як реагувати» за посиланням:
https://bit.ly/3fz9KfW
27.05.2020
року
на
сторінці
Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у
мережі Facebook розміщено правову
консультацію
на
тему
«Правове
регулювання
фактичних
шлюбних
відносин» за посиланням:
https://bit.ly/30Pv24P

11.06.2020 року на сторінці
Запорізького місцевого центру з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги у мережі
Facebook
розміщено
правову
консультацію на тему «Соціальна
допомога особам, які не мають
права на пенсію» за посиланням:
https://bit.ly/3hFtssm

23.06.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему
«Повноваження Конституційного Суду України» за посиланням:

https://bit.ly/2ZHs2oI
24.06.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему
«Злочини у сфері обігу наркотичних речовин. Види відповідальності» за посиланням:
https://bit.ly/3fdJvM4

25.06.2020 року на сторінці
Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у
мережі Facebook розміщено правову
консультацію на тему «Пенсія у зв’язку з
втратою годувальника»» за посиланням:
https://bit.ly/3gCD3i1

Також, звітному періоді забезпечено підготовку письмових консультацій
працівниками центру для Запорізького обласного контактного центру за дорученням
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та
Запорізькій областях на теми:
Виплата одноразової грошової допомоги окремим категоріям населення у квітні
2020 року.
Правомірність відміни пільгового проїзду у пасажирському транспорті м.
Запоріжжя.
Державна допомога громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, а
саме: тим, які досягли пенсійного віку, але стажу роботи не вистачає, роботи немає; тим які
не стоять на обліку в територіальних центрах захисту населення, самотні, у віці.
Щодо в’їзду в Запорізьку область та виїзду з неї, які обмеження?
1.1.14. Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин, шляхом
проведення правопросвітницьких заходів та виїзного консультування:
14.04.2020 року працівниками
відділу
«Новомиколаївське
бюро
правової допомоги» проведено офлайн
правопросвітницький захід на тему «Як
отримати довідку 6-ЗЕМ».
Захід розміщений за посиланням
https://bit.ly/2YGZHQH.
Захід має 2500 переглядів.

29.04.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» проведено офлайн правопросвітницький захід на тему «Пошук вільної
земельної ділянки».
Захід розміщений за посиланням https://bit.ly/3bfhgKa

Захід має 1000 переглядів.
21.05.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» проведено офлайн правопросвітницький захід на тему «Інформація довідки 6ЗЕМ. Вивчаємо, робимо висновки і рухаємось далі».
Захід розміщений за посиланням https://bit.ly/2Zyhf1H.
Захід має 709 переглядів.
12.06.2020 року працівниками центру взято участі у семінарі на базі центру на тему
«Новели земельного законодавства на сучасному етапі розвитку» спільно з партнерською
громадською організацією «Правова скеля».
На заході були присутні 12 осіб.

27.06.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги»
здійснено розміщення статті на тему «Як реалізувати своє право на безоплатне отримання
земельної ділянки» у Оріхівській районній газеті «Трудова слава» (у номері 51).
1.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій
«WikiLegalAid»
1.2.1. Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку
для
наповнення
довідково-інформаційної
платформи
правових
консультацій
«WikiLegalAid»:
29.05.2020
року
складено та розміщено
статтю на тему «Звільнення
випускників медичних ВНЗ
від
проходження
обов’язкового
відпрацювання»
за
посиланням:
https://bit.ly/3hzJlAr

29.05.2020 року складено та розміщено статтю на тему «Оренда нежитлового
приміщення» за посиланням:
https://bit.ly/3d55JxX

15.06.2020 року складено та розміщено статтю на тему «Спадкування у селянських
господарствах» за посиланням:
https://bit.ly/2N4tagg
30.06.2020 року складено та розміщено статтю на тему «Виборчі права внутрішньо
переміщених осіб» за посиланням:
https://bit.ly/3edLYVA
1.2.2. Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані правових
консультацій, розміщених на довідково-інформаційній платформі правових консультацій
«WikiLegalAid»:
У звітному період перегляд на актуальність статей, розміщених на довідковоінформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» та, за необхідності, їх
редагування, проводилися на регулярній основі.
1.2.3. Популяризація довідково-інформаційної платформи правових консультацій
«WikiLegalAid»:
У квітні 2020 року з метою популяризації довідково- інформаційної платформи
правових консультацій «WikiLegalAid» направлено методичні рекомендації для органів
місцевого самоврядування щодо використання довідково- інформаційної платформи
правових консультацій «WikiLegalAid» до органів місцевого самоврядування та органів
державної влади, з якими центром налагоджено співпрацю, а саме:
1.
Біленьківська сільська об'єднана територіальна громада.
2.
Любицька сільська об'єднана територіальна громада.
3.
Малотокмачанська сільська об'єднана територіальна громада.
4.
Матвіївська сільська об'єднана територіальна громада.
5.
Михайлівська сільська об'єднана територіальна громада.
6.
Новоолександрівська сільська об'єднана територіальна громада.
7.
Петро-Михайлівська сільська об’єднана територіальна громада.
8.
Преображенська сільська об'єднана територіальна громада.
9.
Тернуватська селищна об’єднана територіальна громада.
1.3 БПД он-лайн
1.3.1. Оновлення та підтримання в актуальному стані бази даних стейкхолдерів:
Інформація щодо стейкхолдерів підтримується у належному стані, протягом
звітного періоду нових стейкхолдерів не виявлено.
1.4. Механізм перенаправлення.
1.4.1. Укладення додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в частині
перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги:
24.04.2020 року укладено договір про співпрацю з Запорізьким національним
університетом, відповідно до якого планується співпраці у напрямку проведення спільних
інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на забезпечення рівного

доступу до права і правосуддя для студентів та співробітників, забезпечення проходження
стажування студентами університету на базі Центру та інше.
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:
24.04.2020 року директором центру проведено робочу зустріч з деканом
Юридичного факультету Запорізького національного університету з метою налагодження
співпраці між установами та підписання договору про співпрацю.
У звітному періоді з метою забезпечення комплексної допомоги клієнтам центру
підготовлений проект програми надання допомоги зі сплати судового збору
малозабезпеченим верствам населення об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та
запропонований для розгляду наступним органам місцевого самоврядування:
1.
Вільнянська районна рада.
2.
Запорізька районна рада.
3.
Орхівіська районна рада.
4.
Новомиколаївська районна рада.
5.
Біленьківська сільська об'єднана територіальна громада.
6.
Долинська сільська об'єднана територіальна громада.
7.
Комишуваська селищна об'єднана територіальна громада.
8.
Любицька сільська об'єднана територіальна громада.
9.
Малотокмачанська сільська об'єднана територіальна громада.
10.
Матвіївська сільська об'єднана територіальна громада.
11.
Михайлівська сільська об'єднана територіальна громада.
12.
Новоолександрівська сільська об'єднана територіальна громада.
13.
Оріхівська міська об’єднана територіальна громада.
14.
Павлівська сільська об’єднана територіальна громада.
15.
Петро-Михайлівська сільська об’єднана територіальна громада.
16.
Преображенська сільська об'єднана територіальна громада.
17.
Таврійська сільська об'єднана територіальна громада.
18.
Тернуватська селищна об’єднана територіальна громада.
19.
Широківська сільська об’єднана територіальна громада.
ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД
2.1. Peer review. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам
системи БПД
2.1.1. Здійснення інтерв’ювання та анкетування клієнтів РЦ та МЦ щодо якості
отриманих послуг:
У звітному періоді здійснювався постійно-діючий моніторинг у вигляді
анкетування клієнтів центру та відділів бюро правової допомоги.
Також, у звітному періоді проведено в телефонному режимі інтерв’ювання 35
клієнтів щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами, які
співпрацюють з Центром.
2.1.2. Підготовка та висвітлення інформації щодо кращих практик захисту:

Впродовж звітного періоду постійно здійснюється підготовка інформації щодо
кращих практик надання правової допомоги клієнтам, які звернулись до Запорізького
місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги та відділів бюро.
За звітний період поширено позитивну практику адвокатів Сенько С.М.,
Воронової-Живецкої Н.В., Плюти О.А., Нінчук-Худякової О.М.
З метою висвітлення інформації про приклади успішних практик надання БПД на
сторінці Facebook Запорізького місцевого центру з надання БВПД постійно розміщується
успішна практика надання безоплатної вторинної правової допомоги та правові
консультації на базі цієї практики відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги представництва, відділів бюро правової допомоги Центру, адвокатів
які співпрацюють з Запорізьким місцевим центром з надання БВПД.
01.04.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних
практик співробітників центру під назвою «Соціальний захист ветеранів війни під час
скорочення чисельності чи штату працівників» за посиланням:
https://bit.ly/3gnzvQA

28.04.2020 року на сторінці
Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
у
мережі
Facebook
розміщено
інформацію щодо успішних практик
співробітників центру під назвою «Як ми
захистили трудові права особи з
інвалідністю і притягли порушника до
відповідальності» за посиланням:
https://bit.ly/3dUIuay

20.05.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних
практик співробітників центру під назвою «Як отримати пільги для фізичних осіб зі
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» за посиланням:
https://bit.ly/37CAVn4

11.06.2020 року на сторінці
Запорізького місцевого центру з
надання
безоплатної
вторинної
правової допомоги у мережі Facebook
розміщено інформацію щодо успішних
практик співробітників центру під
назвою «Захист прав громадян за
межами України. Досудовий порядок»
за посиланням:
https://bit.ly/37J1xmz

17.06.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних
практик співробітників центру під назвою «Неповнолітня особа скористалась правом на
звернення до суду без законного представника» за посиланням:
https://bit.ly/2NTFAs2
2.1.3. 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:
У звітному періоді аналіз дотримання процедури та якості надання безоплатної
правової допомоги (первинної і вторинної) працівниками місцевих центрів проводився
постійно.
З метою запобігання виявленим недолікам, для забезпечення дії механізмів
внутрішнього контролю в місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової
допомоги за своєчасним і достовірним внесенням даних до КІАС та якістю надання
письмових консультацій, запроваджено ведення он-лайн таблиць по обліку письмових
консультацій та помилок у КІАС.
2.1.4. Проведення регулярного моніторингу діяльності відділів «Бюро правової
допомоги» силами центрального офісу МЦ:
У звітному періоді аналіз основних показників діяльності відділів «Бюро правової
допомоги» проводився постійно.
У закритій групі центру у мережі Facebook щотижнево проводиться аналіз
показників діяльності за тиждень, надаються рекомендації,, здійснюється обмін
матеріалами тощо.

2.2.Strategic litigation
2.2.1. Виявлення актуальних правових проблем «масового» характеру, підготовка
та розробка заходів реагування:

У звітному періоді були виявлені актуальні правові проблеми «масового»
характеру, а саме питання захисту прав та законних інтересів громадян у зв’язку з
введенням карантину. Для реагування на зазначені проблеми Запорізьким місцевим
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється розміщення
правопросвітницьких матеріалів відповідної тематики на інформаційних дошках
центру/бюро, на сторінці центру у мережі Facebook, а також на сайтах організацій партнерів.
ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації
своїх прав
3.1. Відновне правосуддя. Забезпечення доступу до медіації.
3.1.1 Надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання навичкам медіації:
У звітному періоді необхідності у наданні пропозицій щодо залучення осіб до
навчання навичкам медіації не виникало.
3.1.2. Налагодження співпраці з установами, які надають послуги з медіації, з
метою перенаправлення клієнтів
У звітному періоді необхідності у налагодженні співпраці з установами, які
надають послуги з медіації, з метою перенаправлення клієнтів не виникало.
3.1.3. Інформаційна кампанія з пошуку та залучення медіаторів, зацікавлених осіб:
У звітному періоді на постійній основі проводилась інформаційна кампанія серед
партнерів центру щодо пошуку та залучення медіаторів, зацікавлених осіб.
3.1.4. Проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів для цільової аудиторії
стосовно можливості врегулювання питань в досудовому порядку:
16.04.2020
року
працівниками
відділу
«Оріхівське бюро правової
допомоги»
підготовлений
офлайн
правопросвітницький захід
на тему «Правові аспекти
договору
дарування
та
заповіту».
Захід розміщений за
посиланням
https://bit.ly/2WbkKJz
Захід
має
162
перегляди.
3.2. Незалежні провайдери.

3.2.1. Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо
створення ними спеціалізованих установ з надання БПД або прийняття відповідних
місцевих програм:
У квітні-травні 2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової
допомоги» надавалася методична допомога Комишуваській селищній раді Оріхівського
району Запорізької області щодо прийняття місцевої програми надання безплатної
правової допомоги населенню Комишуваської об’єднаної територіальної громади
Оріхівського району Запорізької області на 2020 рік.
15.05.2020 року Комишуваською селищною радою Оріхівського району Запорізької
області прийнято рішення про затвердження Програми надання безоплатної правової
допомоги населенню Комишуваської об’єднаної територіальної громади Оріхівського
району Запорізької області на 2020 рік, проект якої був розроблений Запорізьким
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
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
12.06.2020 року директором центру проведено робочу зустріч з представниками
громадської організації «Правова скеля» під час якої обговорювались питання надання
безоплатної правової допомоги з земельних питань.
3.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для
категорій осіб, які мають право на БВПД:
15.04.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги»
підготовлений офлайн правопросвітницький захід на тему «Як мешканцям Оріхівського
району Запорізької області отримати безоплатну правову допомогу» за посиланням.
Захід розміщений за посиланням https://bit.ly/3e3BAje
Захід має 165 переглядів.
05.06.2020
року
працівниками
відділу
«Новомиколаївське бюро правової
допомоги» проведено офлайн
правопросвітницький захід на
тему «Право на утримання після
розірвання шлюбу».
Захід
розміщений
за
посиланням https://bit.ly/3dBxcbP.
Захід має 782 перегляди.
3.2.4. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання
випадкам домашнього насильства:
05.05.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової
допомоги» на сайті Новомиколаївської районної ради розміщено статтю на тему «Як
захиститись від домашнього насильства» за посиланням https://bit.ly/2TOWVps.

16.06.2020 року заступником директора центру за запрошенням громадської
правозахисної організації «Егіда-Запоріжжя» взято участь у виготовленні відеороликів
щодо системної підтримки жінок у ситуаціях домашнього насильства.
3.2.5. Проведення
запобігання злочинності:

інформаційно-просвітницьких

заходів,

спрямованих

на

23.04.2020 року заступником директора проведено офлайн правопросвітницький
захід на тему «Відповідальність за спалювання сухої рослинності в екосистемах України».
Захід розміщений за посиланням https://bit.ly/2zjY6Wa.
Захід має 187 переглядів.
06.05.2020
року
заступником
директора
проведено
офлайн
правопросвітницький
захід
на
тему
«Відповідальність за несплату аліментів».
Під
час
заходу
слухачам
була
запропонована інформація щодо можливої
відповідальності за несплату аліментів у
вигляді позбавлення водійських прав,
направлення на громадські роботи тощо, а
також особливості відповідальності за
несплату аліментів під час карантину.
Захід розміщений за посиланням
https://bit.ly/3dq4uKy.
Захід має 422 перегляди.

16.06.2020 року працівниками
відділу «Оріхівське бюро правової
допомоги»
проведено
офлайн
правопросвітницький захід на тему
«Адміністративна
та
кримінальна
відповідальність неповнолітніх». Під час
заходу слухачам була запропонована
інформація щодо віку відповідальності
неповнолітніх по адміністративним та
кримінальним
справам,
питанням
пом’якшення
покарання
для
неповнолітніх та інше.
Захід розміщений за посиланням
https://bit.ly/2Y5vvhq.
Захід має 126 переглядів.
3.2.6. 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.)

14.05.2020 року заступником директора проведено он-лайн правопросвітницьких
захід на тему «Порядок стягнення аліментів на утримання дитини», присвячений
Міжнародному дню сім'ї. Під час заходу слухачам було повідомлено про способи
стягнення аліментів, різницю між наказним та позовним провадженням при стягненні
аліментів, порядок виконання рішення про стягнення аліментів та інші питання.
Захід розміщений за посиланням https://bit.ly/3cB0wPc.
Захід має 892 переглядів.

01.06.2020 року центром
проведено
офлайн
правопросвітницький захід на
тему «Права дитини в Україні».
Захід
розміщений
за
посиланням https://bit.ly/3cxHnN8.
Захід має 144 перегляди.

3.2.7. Проведення
зайнятості:

інформаційних

заходів

в

закладах

Державної

служби

У звітному період інформаційні заходи в закладах Державної служби зайнятості не
проводилися у зв’язку з вимогами постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19», постанови КМУ від
20.05.2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».
3.2.8. 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:
07.05.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги»
підготовлений офлайн правопросвітницький захід на тему «Правові аспекти договору
дарування та заповіту».
Захід розміщений за посиланням https://bit.ly/2WbkKJz.
Захід має 1100 переглядів.

08.05.2020
року
працівниками
відділу «Вільнянське бюро правової
допомоги» було підготовлений офлайн
правопросвітницький
захід
на
тему
«Особливості оподаткування спадщини і
подарунків». Під час заходу слухачам
повідомлено інформацію про те, якими саме
податками обкладається спадщина та
подарунки,
які
об’єкти
підлягають
оподаткуванню,
за
якими
ставками
відбувається таке оподаткування та інше.
Захід розміщений за посиланням
https://bit.ly/3cexXa9.
Захід має 448 переглядів.

19.05.2020
року
працівниками відділу «Оріхівське
бюро
правової
допомоги»
проведено
офлайн
правопросвітницький захід на
тему «Обов'язок повнолітніх дітей
утримувати своїх непрацездатних
батьків».
Захід
розміщений
за
посиланням https://bit.ly/2zcPwci.
Захід має 78 переглядів.
25.05.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги»
проведено офлайн правопросвітницький захід на тему «Правове регулювання
усиновлення (удочеріння)».
Захід розміщений за посиланням https://bit.ly/3c8RI1K.
Захід має 118 переглядів.
3.2.12. Створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад:
18.06.2020 року директором центру проведено робочу зустріч з представником
благодійної організації «Благодійний фонд» «Запоріжжя СОС» Гулою О.В., яка опікується
надання допомоги (в тому числі правової) безхатченкам з метою вирішення питань
організації надання безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги
зазначеній категорії осіб.
3.2.10. Налагодження співпраці з юридичними клініками, у тому числі проведення
навчально-тренінгових заходів для студентів юридичних клінік:
З 15.06.2020 по 27.06.2020 року забезпечено проходження стажування студентами
юридичного факультету Запорізького національного університету.

3.3. Мережа волонтерів БПД \Амбасадори БПД
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:
25.06.2020 року направлений лист до Громадської організації «Запорізький
ромський центр «Лачо Дром» з метою встановлення співпраці та розбудови мережі
доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, які найбільше її потребують.
3.4. Визначення правових потреб громадян
3.4.1. Визначення першочергових спільних правових потреб територіальних
громад, органів територіальної самоорганізації населення, насамперед, проблемних
питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної юрисдикції
(формування та підтримка в актуальному стані «карти правових потреб»):
Карта правових потреб територіальних громад Вільнянського, Оріхівського,
Новомиколаївського, Запорізького районів, міста Запоріжжя підтримується в актуальному
стані, проводиться постійний моніторинг проблемних питань територіальних громад. За
актуальними проблемними питаннями громади готуються правові консультації, які
доводяться до відома ОМС, в тому числі на сайтах ОМС, громадянам особисто під час
консультування та правопросвітницьких заходів.
3.5. Спеціалізовані центри з надання БПД
3.5.1. Проведення аналізу щодо визначення потреби в спеціалізації центрів з
надання БВПД:
У звітному періоді проведено аналіз щодо визначення потреби в спеціалізації
Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
прийнято рішення, що в окремій спеціалізації центру потреби немає.
ІV. Система
ефективною

БПД

є

незалежною,

клієнтоорієнтованою,

інноваційною,

4.1. Вдосконалене управління системою БПД.
4.1.1. Виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань працівників центрів,
формування графіку його проведення, тем тощо:
04.05.2020 року директором центру проведено он-лайн нараду для працівників
центру з метою обговорення виявлених проблемних питань у роботі відділів та
покращення якості надання безоплатної правової допомоги, а також інших питань роботи
центру.

26.05.2020 року директором центру проведено нараду з працівниками центру з
метою обговорення виявлених проблемних питань у роботі відділів та покращення якості
надання безоплатної правової допомоги, правильного та своєчасного внесення інформації
до Комплексної інформаційно-аналітичної системи (КІАС), а також інших питань роботи
центру.
4.1.2. Проведення навчань, семінарів, тренінгів для працівників місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги (надання БППД та БВПД, земельні
правовідносини, робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, аналіз
діяльності, ІТ, комунікації):
26.05.2020 року працівниками центру прийнято участь у нараді-навчанні на базі
центру, присвяченій:
1) вирішенню питань організації надання безоплатної правової допомоги у умовах
карантину , застосуванню положень ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову
допомогу», наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 19.07.2019
року № 60 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації надання
безоплатної правової допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної
правової допомоги» під час визначення права особи відповідної категорії на безоплатну
вторинну правову допомогу;
2) опрацюванню Правил етичної поведінки працівників системи надання
безоплатної правової допомоги, затверджених наказом Координаційного центру з надання
правової допомоги від 29.03.2019 року № 40 «Про затвердження правил етичної поведінки
працівників системи надання безоплатної правової допомоги»;
3) опрацюванню питань належного внесення відомостей про звернення клієнтів до
Комплексної інформаційно-аналітичної системи (КІАС) та інші питання надання
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.
Крім того, у зв’язку з карантинними заходами працівниками центру активно
приймалась участь у навчанні он-лайн, а саме:
02.04.2020 року працівниками центру було прослухано вебінар на тему: «Спрощене
провадження, або як швидко вирішити справу», на YouTube каналі мережі правових клубів
PRAVOKATOR.08.04.2020 року працівниками центру було прослухано вебінар на тему:
«З чого складається пенсія», на YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR.
09.04.2020 року працівниками центру було прослухано вебінар на тему «Порядок
отримання земельної ділянки безоплатно», на YouTube каналі мережі правових клубів
PRAVOKATOR.
15.04.2020 року працівниками центру було прослухано вебінар на тему
"Особистістна та громадська безпека в умовах карантину: правові, інформаційні,
психологічні аспекти", на YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR.
15.04.2020 року працівниками центру було прослухано вебінар на тему: "Пенсія по
інвалідності та втраті годувальника", на YouTube каналі мережі правових клубів
PRAVOKATOR.
16.04.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на тему:
«Безоплатна приватизація земель в судовому порядку», на YouTube каналі мережі
правових клубів PRAVOKATOR.

17.04.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Адвокати і масмедіа:конфронтація чи співпраця».
21.04.2020 року працівниками Центру було прослухано у запису на YouTube каналі
мережі правових клубів PRAVOKATOR вебінар «Особливості застосування сімейного
законодавства до відносин з іноземними особами та особами без громадянства».
22.04.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Пенсія за віком.
Особливості та види пенсій. Судова практика».
23.04.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Правові основи
користування землею».
24.04.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Судова практика у
кредитних відносинах».
27.04.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Судовий розгляд та
розгляд справ у окремому провадженні в цивільному процесі. Склад суду».
28.04.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Новели електронного
декларування 2020, або зміни у квадраті».
29.04.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Порядок притягнення
до адміністративної відповідальності за порушення карантинних обмежень».
30.04.2020 року працівниками Центру було прослухано 2 он-лайн вебінари на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Профілактика
професійного вигорання» та вебінар на тему: "Земельні спори між сусідами".
04.05.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Заява до
Європейського Суду з прав людини - практичні аспекти та підводні камені».
05.05.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Обмежувальні
приписи: причини відмов у застосуванні обмежувальних заходів та рекомендації».
07.05.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Правові основи
користування землею».
08.05.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Особливості захисту
прав на землю».

12.05.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Банкрутство фізичних
осіб».
13.05.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «особливості розгляду
справ щодо визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування».
14.05.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Практичні поради
щодо захисту прав клієнта в справі про адміністративне правопорушення ст 130 КУпАП».
15.05.2020 року працівниками Центру було прослухано он-лайн вебінар на
YouTube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR на тему: «Ефективне
інтерв‘ювання клієнта - один з елементів доступу до правосуддя».
19.05.2020 року працівниками центру було прослухано вебінар на тему:
«Особливості розгляду судових справ щодо спадкування за законом», на YouTube каналі
мережі правових клубів PRAVOKATOR.
20.05.2020 року працівниками центру було прослухано вебінар на тему:
«Особливості надання правової допомоги неповнолітнім у кримінальному процесі.
Основні акценти» та он-лайн лекції на тему: «Он-лайн лекція «Ефективне надання
правової допомоги постраждалим від домашнього насильства».
21.05.2020 року працівниками центру було прослухано у запису на ютуб каналі
мережі правових клубів PRAVOKATOR он-лайн вебінар на тему: «Відверто про відзиви в
цивільному процесі».
22.05.2020 року працівниками центру було переглянуто вебінар за темою
«Страхування. Загальний огляд страховий правовідносин, Судова практика вирішення
спорів».
4.1.3. Обмін досвідом між працівниками РЦ та МЦ, МЦ та МЦ на базі
Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги:
У звітному періоді обмін досвідом між правниками РЦ та МЦ, МЦ та МЦ
проводився постійно, зокрема:
29.04.2020 року працівниками центру прийнято участь у он-лайн нараді щодо
опрацювання результатів телефонної перевірки за участі Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях.
13.05.2020 року працівниками центру прийнято участь у он-лайн нараді щодо
оцінки якості надання безоплатної правової допомоги за участі Регіонального центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях та
Координаційного центру з надання правової допомоги.
4.2. Оптимізовані витрати.
4.2.1. Здійснення обліку та узагальнення інформації щодо виданих місцевим

центром доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування
за отриманими дорученнями адвокатів:
У звітному періоді облік та узагальнення інформації щодо виданих центром
доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги проводився щопонеділка.
4.2.2. Проведення аналізу фактів відмов адвокатів від прийняття доручень для
надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на адвокатів:
У звітному періоді Центром проведено аналіз фактів відмов адвокатів від
прийняття доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування
за отриманими дорученнями, проведеним відділом організації надання безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами, встановлено, що за звітний період
адвокати не відмовлялись від прийняття доручень для надання безоплатної вторинної
правової допомоги. Фактів безпідставної відмови від прийняття доручень та звітування за
отриманими дорученнями адвокатів не встановлено.
4.2.3. Участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань
безоплатної правової допомоги в межах компетенції:
14-18.05.2020 року директором центру прийнято участь у он-лайн нарадах щодо
надання пропозицій до Середньострокового плану дій Уряду на 2021-2023 роки.
4.2.5. Проведення публічної презентації результатів
підпорядкованих йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ:

діяльності

РЦ

та

У звітному періоді підготовлено та розміщено презентації діяльності відділів
У звітному періоді підготовлено та розміщено презентацію діяльності відділу
«Оріхівське бюро правової допомоги», яка розміщена на офіційній сторінці центру у
мережі Facebook за посиланням https://bit.ly/2W1pmS6.

У звітному періоді підготовлено та розміщено презентацію діяльності відділу
«Новомиколаївське бюро правової допомоги», яка розміщена на офіційній сторінці центру
у мережі Facebook за посиланням https://bit.ly/2VVAfVy.

У звітному періоді підготовлено та розміщено презентацію діяльності відділу
«Запорізьке бюро правової допомоги», яка розміщена на офіційній сторінці центру у
мережі Facebook за посиланням https://bit.ly/38ACPoO.

У звітному періоді підготовлено та розміщено презентацію діяльності відділу
«Вільнянське бюро правової допомоги», яка розміщена на офіційній сторінці центру у
мережі Facebook за посиланням https://bit.ly/3iF1jlv.

4.2.6. Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ процесуальних
документів:
За звітний період відділом правопросвітництва та надання безоплатної правової
допомоги, відділами «Вільнянське бюро правової допомоги», «Запорізьке бюро правової
допомоги», «Новомиколаївське бюро правової допомоги», «Оріхівське бюро правової
допомоги» складено 49 документів процесуального характеру.
Також, за звітний період відділом правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги, відділами «Вільнянське бюро правової допомоги», «Запорізьке бюро
правової допомоги», «Новомиколаївське бюро правової допомоги», «Оріхівське бюро
правової допомоги» складено 215 звернення (запити, заяви, скарги тощо) у порядку
первинної правової допомоги.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 включно (звітний квартал) Запорізьким
місцевим центром з надання безоплатної творинної правової допомоги та бюро правової
допомоги, що є відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 2433
звернень клієнтів, 2212 особам було надано правову консультацію, 221 із них написали
письмову заяву про надання БВПД. Кількість нових клієнтів - 664.
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів:
№ Найменування відділу Кількість
з/п МЦ
зареєстрова
них
звернень

1.

2.

3.

4.

5.

Відділ
правопросвітництва та
надання безоплатної
правової допомоги
Відділ «Вільнянське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Запорізьке
Бюро правової
допомоги»
Відділ
«Новомиколаївське
бюро правової
допомоги»
Відділ «Оріхівське
Бюро правової
допомоги»
Разом по МЦ

761

Кількість
наданих
правових
консультацій

623

У КІАС
– 6221

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання
БВПД

Кількість
перенаправ
лень до
інших
провайдерів
БПД

138

0

451

421

30

0

499

482

17

0

304

286

18

0

418

400

18

0

221

0

2433

2212

22111

Примітка 1. Дані у КІАС не співпадають з фактичними через технічну помилку
КІАС.
В звітному періоді клієнти зверталися з питань:
з інших питань 469 (19,28 %), іншого цивільного права 335 (13,77 %), сімейного права
221 (9,08 %), цивільного процесу 198 (8,14 %), адміністративного права про дії або
бездіяльність 184 (7,56 %), трудового права 140 (5,75 %), житлового права 139 (5,71 %),
спадкового права 120 (4,93 %), земельного права 113 (4,64 %), соціального забезпечення
106 (4,36 %), пенсійного права 95 (3,9 %), з питань виконання судових рішень 95 (3,9 %),
адміністративних правопорушень 87 (3,58 %), кримінального процесу 57 (2,34 %),
кримінального права 39 (1,6 %), податкового права 22 (0,9 %), договірного права 7
(0,29 %), медичного права 5 (0,21%), з неправових питань 1 (0,04%).

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих
звернень клієнтів
№
з/п

Категорія питань звернення

Кількість опрацьованих звернень
За звітний період
%

1. Соціальне забезпечення

106

4,36

2. Спадкове право

120

4,93

3. Сімейне право

221

9,08

5

0,21

5. Трудове право

140

5,75

6. Адміністративне право про дії або бездіяльність

184

7,56

7. Земельне право

113

4,64

8. Договірне право

7

0,29

9. Житлове право

139

5,71

10. Цивільне право

335

13,77

11. Виконання судових рішень

95

3,90

12. Неправове питання

1

0,04

13. Інше

469

19,28

14. Цивільний процес

198

8,14

15. Кримінальний процес

57

2,34

16. Адміністративні правопорушення

87

3,58

17. Кримінальне право

39

1,60

18. Пенсійне право

95

3,90

19. Податкове право

22

0,90

2433

100

4. Медичне

Разом

Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань:

Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за категорією питань медичне право;
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19,28

пенсійне право;
3,9
соціальне
забезпечення;
4,36

цивільне
право;
13,77

земельне
право;
4,64
спадкове
право;
4,93
житлове право;
5,71
трудове право;
5,75

сімейне право;
9,08
адміністративне
право; 7,56

цивільний процес;
8,14

Вперше до Запорізького місцевого центру звернулося 664 особи з них 264 (39,76 %)
чоловіків та 400 (60,24 %) жінок.
Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю:

Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за статтю

Чоловіки;
39,76

Жінки;
60,24

Вперше до Запорізького місцевого центру звернулося 664 особи, віковий розподіл
серед яких такий:
Таблиця 3. Розподіл клієнтів відділу за віком:
До 18

18-35

Понад 60

10 (1,51%)

150 (22,59 %) 312 (46,99 %)

35-60

192 (28,91 %)

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком:

Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за віком
до 18 років;
1,51
понад 60;
28,91

18-35 років;
22,59

35-60 років;
46,99

Розподіл осіб за звітний період бюро за категоріями осіб, які мають право на
отримання БВПД.
Найбільше звернень, по яких було надано БВПД, зареєстровано від:
малозабезпечених осіб – 76 (36,54 %);
ветеранів війни – 40 (19,23 %);
осіб з інвалідністю – 36 (17,31 %);
ВПО – 19 (9,13 %);
засуджені особи – 15 (7,21 %);
особи; які постраждали від домашнього насильства – 14 (6,73 %);
діти – 6 (2,89 %);
особи, щодо яких суд вирішує питання про надання психіатричної допомоги в
примусовому порядку – 1 (0,48 %);
власники земельних ділянок – 1 (0,48 %).

Діаграма 4. Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на
отримання БВПД:
Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на
особи, щодо яких
особи, які
звернення
постраждали від
домашнього
насильства; 6,73

діти; 2,89

суд вирішує питання
про надання
психіатричної
допомоги в
примусовому
порядку; 0,48
малозабезпечені
особи;
36,54

власники земельних
ділянок; 0,48

засуджені особи;
7,21
внутрішньо
переміщені
особи;
9,13

особи з
інвалідністю; 17,31

ветерани війни;
19,23

Крім того, Запорізьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний період було:
- забезпечено діяльність 2 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 53
особи;
- надано методичну допомогу 10 органам місцевого самоврядування, з якими
налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
- проведено 21 правопросвітницький захід;
- розміщено у ЗМІ 31 інформаційний матеріал з питань надання БВПД;
- надано 33 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін`юсту.
Таблиця 4. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру
№
з/п

1.

Найменування МЦ та
Бюро

Разом по МЦ, в
тому числі:

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
правопросвітницьких
заходів

Кількість
клієнтів,
яким надано
доступ до
електронних
сервісів
МЮ

Кількість
інформаційних
матеріалів,
розміщених у
ЗМІ

0/0

2/53

10

21

33

31

2.

Запорізький МЦ з
надання БВПД

0/0

1/1

9

9

0

2

3.

Відділ
«Вільнянське бюро
правової
допомоги»

0/0

0

0

2

32

3

4.

Відділ «Запорізьке
бюро правової
допомоги»

0/0

1/52

0

0

1

0

5.

Відділ
«Новомиколаївське
бюро правової
допомоги»

0/0

0

0

5

0

12

6.

Відділ «Оріхівське
бюро правової
допомоги»

0/0

0

1

5

0

14

Таблиця 5. Підсумки роботи відділу організації надання безоплатної вторинної
правової допомоги та роботи з адвокатами:

Критерії
роботи

Прийнято
письмових
звернень про
надання БВПД
Прийнято
рішень про
надання БВПД
Прийнято
рішень про
відмову в
наданні БВПД
Видано
доручень
Видано наказів
штатним

Кількість за звітний період (з 01.04.2020 по 30.06.2020 включно)
Відділ
організації
Відділ
надання
Відділ
Відділ
Відділ
«Новомико
безоплатної «Вільнянсь
«Оріхівське «Запорізьк
лаївське
вторинної
ке бюро
бюро
е бюро
бюро
правової
правової
правової
правової
правової
допомоги та допомоги»
допомоги»
допомоги»
допомоги»
роботи з
адвокатами
138
30
18
18
17

Кількість
всього по
Центру з
початку
року

221/522

134

29

16

17

12

208/521

6

0

2

0

1

9/25

109

15

1

13

10

148/332

18

7

16

3

10

55/163

працівникам
Видано
довіреностей
на
представництв
о інтересів
осіб, яким
надається
БВПД
Видано наказів
про заміну
адвокатів, які
надають БВПД
Видано наказів
про
припинення
надання БВПД
Розглянуто
заяв про
відмову від
адвокатів
надання БВПД

8

0

2

0

2

42/72

8

0

0

0

0

12/16

11

2

0

2

0

39/63

8

0

0

0

0

42/76

Таблиця 6. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були
подані адвокатами:
Критерії роботи
Прийнято актів за
дорученнями, виданими
Першим запорізьким МЦ
Направлено актів на оплату
до відділу фінансів

Кількість за звітний період
190

Кількість з початку 2020
року
437

175 актів на суму 447751,32
грн.

379 актів на суму 940710,38
грн.

