ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Першим дніпровським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги локального
плану заходів на 4 квартал
з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги
у Дніпропетровській області на 2018 рік.

Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами.
Пріоритет І. Переорієнтація системи БПД окремим фізичним особам на посилення
правової спроможності та правових можливостей територіальних громад
1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо
можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту основних реформ, що
проводяться Урядом України.
1.1. Зустрічі з представниками громад, участь у зборах, нарадах, які організовуються
громадами з метою визначення проблемних питань у їх взаємодії з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями у межах територіальної юрисдикції МЦ (формування та підтримка в
актуальному стані «карти правових потреб»).
За звітний період працівниками центру проведено 16 робочих зустрічей з представниками
громад, взято участь у нарадах та зборах в м. Дніпро, м. Синельниково, Синельниківському та
Дніпровському районах з метою визначення проблемних питань та налагодження взаємодії.
1.1.1. 02.10.2018, 09.10.2018, 23.10.2018, 06.11.2018, 20.11.2018, 04.12.2018, 11.12.2018 р. взято
участь в оперативних нарадах у Дніпровській РДА.

1.1.2. 10.10.2018 р. у Слобожанському бюро правової допомоги проведена робоча зустріч з
представником Дніпровського районного центру зайнятості з опрацювання напрямків
співпраці та взаємодії з іншими органами виконавчої влади.

1.1.3. 23.11.2018 р. на базі Обухівської селищної бібліотеки проведена робоча зустріч з
керівником бібліотеки щодо обговорення питання налагодження взаємодії та інформування
відвідувачів бібліотеки про роботу системи БВПД

1.1.4. 27.11.2018 р. проведена робоча зустріч з представником Степнянської сільської ради, на
якій обговорені нагальні проблеми місцевого самоврядування та соціально-економічного
розвитку с. Степове.

1.1.5. 21.12.2018 р. проведено робочу зустріч з в.о. заступника начальника відділу соціальновиховної та психологічної роботи Синельниківської колонії № 94 щодо організації спільної
роботи у 1 кварталі 2019 року з метою забезпечення осіб, які відбувають покарання у місцях
позбавлення волі, безоплатною правовою допомогою.

1.2.Моніторинг преси, соц.мереж, збір необхідної інформації з метою визначення
актуальних проблем громад та спільнот.
Протягом кварталу проводився постійний моніторинг соціальних мереж, за наслідками чого
складено 3 щомісячних звіти про медіа-присутність.
1.3. Проведення правопросвітницьких заходів (круглих столів, робочих зустрічей,
брифінгів ) для громад та спільнот із залученням органів місцевого самоврядування,
Національної поліції, регіонального представника Уповноваженого з прав людини,
управління державної пенітенціарної служби, ГТУЮ, пенсійного фонду, соціальних
служб, тощо, спрямованих на обговорення актуальних питань.
У 4 кварталі спільно з партнерськими організаціями проведено 9 правопросвітницьких заходів
для різних спільнот з актуальних правових питань.
1.3.1. 21.11.2018 р. спільно з регіонального представником Уповноваженого ВРУ з прав
людини у Дніпропетровській області на базі сектору ювенальної пробації Державної установи
«Центр пробації» у Дніпропетровській області проведено семінар на тему: «70-річчя
Декларації з прав людини. Сучасні виклики у роботі юридичних служб».

1.3.2. 30.11.2018 р. в рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" працівникам
закладів позашкільної освіти м. Дніпра розповіли про проблематику домашнього насильства,
насильства за ознакою статті, булінгу та торгівлі людьми.

1.3.3. Для ознайомлення зі станом сучасного ринку праці, перспективами працевлаштування,
шляхами реалізації професійної кар’єри в Синельниківському міськрайонному центрі
зайнятості 3 грудня 2018 року проведено для безробітних громадян інформаційний семінар з
загальних питань зайнятості, на якому фахівці Синельниківського бюро правової допомоги
розповіли про наслідки оформлення трудових відносин поза законодавством, окремо
зупинилися на темі: трудові права осіб з інвалідністю.

1.3.4. 20.12.2018 р. на базі Дніпропетровського районного відділу філії державної установи
"Центр пробації" у Дніпропетровській області проведено правопросвітницький захід
"Пробація та правова допомога суб’єктам пробації" щодо порядку звернення за безоплатною
правовою допомогою до місцевих центрів та бюро правової допомоги.

1.4. Розповсюдження інформації щодо змісту основних реформ, що здійснює Уряд,
шляхом поширення інформаційних матеріалів в друкованих та інтернет виданнях.
Протягом кварталу в друкованих та Інтернет ресурсах розміщено 17 публікацій.
1.5. Проведення правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, закладах
позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти з тем, присвячених правовій
освіті молоді.
Відповідно до плану проведено 15 правопросвітницьких заходів у навчальних закладах.
1.5.1. 03.12.2018 р. спільно з фахівцями Новокодацького районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» та ЦСССМ Новокодацького району проведено відкритий –
спілкування з фахівцями у галузі права «Про права людини наживо» для учнів
Дніпропетровського Індустріального коледжу.

1.5.2. 04.12.2018 р. спільно з фахівцями Регіонального представництва Уповноваженого ВРУ з
прав людини, Чечелівського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» та

ЦСССМ Чечелівського району проведено відкритий урок – спілкування з фахівцями у галузі
права «Про права людини наживо» для учнів 10-11 класів середньої загальносвітньої школи
№6.

1.5.3. 11.12.2018 року знайомили школярів з правилами при взаємодії з поліцією фахівці
Синельниківського бюро правової допомоги на годині спілкування "Ти і поліція", що була
проведена у Циганівській школі Луб’янської сільської ради .

1.5.4. 12.12.2018 р. спеціалісти Синельниківського БПД провели лекцію "Права дитини" для
учнів Раївської ОТГ Синельниківського району про права та обов'язки дітей в сучасних
реаліях, як відповідати за свої вчинки, захищати права та не зловживати ними.

1.5.5. 13.12.2018 р. спільно з фахівцями Регіонального представництва Уповноваженого ВРУ з
прав людини у Дніпропетровській області, Новокодацького районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» та ЦСССМ Новокодацького району проведено відкритий урок у
форматі живого спілкування з фахівцями у галузі права «Про права людини наживо» для учнів
9 класу середньої загальносвітньої школи № 141.

1.5.6. 14.12.2018 р. спільно з фахівцями Регіонального представництва Уповноваженого ВРУ з
прав людини у Дніпропетровській області, Чечеловського районного відділу пробації
Державної установи «Центр пробації», ЦСССМ Чечелівського району проведено відкритий
урок у форматі живого спілкування з фахівцями у галузі права «Про права людини наживо» в
ПТУ № 6.

1.5.7. 14.12.2018 р. спільно з фахівцями Центрального районного відділу пробації Державної
установи «Центр пробації», сектор ювенальної пробації м. Дніпра проведено відкритий урок у
форматі живого спілкування спільно з фахівцями у галузі права «Про права людини наживо»
для учнів 9 класу гімназії № 2.

1.6. Проведення правопросвітницьких заходів, робочих зустрічей, круглих столів,
семінарів, годин інформування, спрямованих на реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО».
В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» проведено 67 заходів.
2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження
співпраці з ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання
ними БПД
2.1.Створення мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з неповною
юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, сіл для залучення їх в
якості параюристів, залучення таких осіб до консультування громадян з визначених
правових питань.

2.2. Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо створення
ними спеціалізованих установ з надання БПД або прийняття відповідних місцевих
програм.
Протягом звітного періоду проведено 14 робочих зустрічей з представниками ОМС з питань
організації БПД для населення громади Балівської сільської ради, Кіровської сільської ради,
Слобожанської ОТГ, с. Обухівка, с. Новотаромське, с. Ніколаєвка, Любимівської сільської

ради, Іларіоновської ОТГ, Славгородської селищної ради, Раївської ОТГ, Новогнідівської
сільської ради.

2.3. Проведення спільних заходів з партнерськими організаціями з метою обговорення
актуальних правових питань, спрямованих на запобігання порушення прав людини.
Протягом 3 кварталу проведено 9 спільних з партнерськими організаціями заходів,
спрямованих на запобігання порушення прав людини.
2.3.1. 22.10.2018 р. на базі ГТУЮ взято участь у робочій зустрічі "Я маю право!" з питань
булінгу.

2.3.2. 07.11.2018 р. взято участь у круглому столі на тему: "Правовий статус учасників АТО та
членів їх сімей: актуальні питання сьогодення".

2.3.3. 08.11.2018 р. взято участь у конференції на тему: «Криза ліберальної демократії та шлях
України».

2.4. Проведення робочих зустрічей та нарад з метою залучення нових партнерів та
напрацювання нових підходів до надання БПД.
2.4.1. 04.10.2018 р. на базі Центру проведено круглий стіл "Взаємодія центрів безоплатної
вторинної правової допомоги та уповноважених органів з питань пробації".

2.4.2. 18.10.2018 р. на базі Центру проведено засідання робочої групи з підготовки до
проведення заходів до Тижня права за участю регіонального представництва Уповноваженого
з прав людини, органів пробації та ЦСССМ м. Дніпра.

2.4.3. 30.10.2018 р. проведено спільний прийом громадян з представником ГТУЮ у
Дніпропетровській області.

2.4.4. 26.11.2018 р. у Слобожанському БПД проведено робочу зустріч з представником
Дніпровського районного відділу філії державної установи "Центр пробації", на якій
обговорені питання гендерної рівності та протидії домашньому насильству

2.4.5. 29.11.2018 р. спеціалісти Синельниківського БПД провели робочу зустріч з
працівниками Служби дітей Синельниківської РДА, на якій обговорено проблеми насильства
у сім’ях, що мешкають в районі.

2.4.4. 14.12.2018 р. в ДніпроОДА взято участь у круглому столі, проведеному ГО
«Громадянський захист», на тему розвитку громадянського суспільства і налагодження
громадсько-державного партнерства.

3. Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро
правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення
інформаційних матеріалів для клієнтів.
3.1. Підготовка та розміщення на сайтах державних органів, органів місцевого
самоврядування, громадських об’єднань, друкованих виданнях та інтернет ресурсах
інформації правового характеру, матеріалів про функціонування та розвиток системи
БПД.
Протягом кварталу в друкованих та Інтернет ресурсах розміщено 32 публікації.
3.2. Проведення вуличного інформування та флешмобів, участь в інформаційних заходах
з метою інформування населення про БПД.
В 4 кварталі проведено 9 вуличних інформувань про систему безоплатної правової допомоги
та точок доступу до неї.

3.5. Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ, МЦ разом з бюро
правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ.
3.5.1. 04.10.2018 р. на базі Центру проведено презентацію роботи Центру в рамках круглого
столу"Взаємодія центрів безоплатної вторинної правової допомоги та уповноважених органів з
питань пробації".

3.5.2. 22.12.2018 р. проведена презентація роботи Центру та Синельниківського БПД на
урочистому заході ветеранів МВС України.

4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних
пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів
громадян)
4.2. Робочі зустрічі, семінари з представниками Уповноваженого ВРУ з прав людини
щодо запобігання випадкам порушення прав людини на захист та отримання БПД.
Протягом звітного періоду проведено 11 спільних заходів з представниками Уповноваженого
ВРУ з прав людини, зокрема:
4.2.1. 18.10.2018 р. на базі Центру проведено засідання робочої групи з підготовки до
проведення заходів до Тижня права за участю регіонального представництва Уповноваженого
з прав людини.

4.2.2. 21.11.2018 р. спільно з представником регіонального представництва Уповноваженого з
прав людини у Дніпропетровській області на базі сектору ювенальної пробації Державної
установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області проведено семінар для дітей, які
перебувають на обліку в секторі ювенальної пробації, про Конвенцію про захист прав людини
та Конвенцію про права дитини. Підопічні сектору дізналися про права та обов'язки дітей в
сучасних реаліях, як відповідати за свої вчинки, захищати права та не зловживати ними.

4.2.3. 04.12.2018р. до Міжнародного дня людей з інвалідністю спільно з Головою правління
ДОО УТОГ та регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини в Дніпропетровській області проведено робочу зустріч
з питань дотримання прав людей з інвалідністю та доступу до правосуддя.

4.2.4. 12.12.2018 р. в PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро відбулася дискусія стосовно
дотримання прав людини та захист від катувань і жорстокого поводження в рамках
відзначення 70-річчя ухвалення Загальної декларації прав людини, участь у якій взяла
регіональний представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в Дніпропетровській області.

4.3. Робочі зустрічі, семінари з управлінням захисту прав людини Національної поліції
щодо запобігання випадкам порушення прав людини на захист та отримання БПД.
Протягом звітного періоду проведено 3 заходи з представником управлінням захисту прав
людини Національної поліції.
4.3.1. 22.10.2018 р. на базі ГТУЮ взято участь у робочій зустрічі "Я маю право!" з питань
булінгу, до якої доєднався спеціаліст Управління захисту прав людини НПУ.

4.3.2. 08.11.2018 р. проведено робочу зустріч з представником Управління захисту прав
людини НПУ.

4.3.3. 12.12.2018 р. в PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро відбулася дискусія стосовно
дотримання прав людини та захист від катувань і жорстокого поводження в рамках
відзначення 70-річчя ухвалення Загальної декларації прав людини, участь у якій взяла
представниця Уповноваженого

4.6. Організація виїздів до громадян, які потребують БПД та не мають можливості
самостійно прибути до МЦ (адресна правова допомога), в тому числі для інвалідів з
обмеженими можливостями пересування, дітей-інвалідів, інвалідів зору, слуху та мови,
громадян похилого віку, будинках для літніх людей. Поширення під час проведення
тематичних бесід, лекцій, робочих зустрічей інформації щодо положень Конвенції з прав
осіб з інвалідністю та антидискримінаційної політики.
Здійснено 4 виїзди до громадян м. Дніпра, смт. Обухівки та м. Синельникове з метою надання
адресної правової допомоги громадянам, які не можуть самостійно прибути до МЦ.

4.7. Організація роботи виїзних прийомів для мешканців віддалених районів, у тому
числі сільських, селищних, міських радах, райдержадміністраціях для вирішення
найбільш актуальних правових питань.
Для мешканців віддалених районів протягом кварталу організовано 38 виїзних прийомів
громадян. Вивчаємо та вирішуємо проблеми територіальних громад, інформуємо про права.
4.7.1. 10.10.2018 р. проведено черговий прийом громадян на базі Степнянської місцевої
пожежної команди.

4.7.2. 18.10.2018, 15.11.2018, 21.12.2018 р. на базі Центрального районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» проведені виїзні консультування осіб, що перебувають
на обліку в органах пробації.

4.7.3. 31.10.2018, 14.11.2018, 22.12.2018 р. проведені виїзні консультування осіб на базі
Балівської сільської ради.

4.7.4. На базі ЦНАП Синельниківської міської ради 05.11.2018р. відбулося спільне
консультування громадян спеціалістами Синельниківського бюро правової допомоги та
працівниками ЦНАПу. Громадянам надані консультації з питань зняття з реєстрації місця
проживання та порядку визнання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.

4.7.5. 23.11.2018 р. проведено виїзне консультування на базі Партизанської середньої
загальноосвітньої школи.

4.7.6. 23.11.2018 р. на базі Обухівської селищної ради проведено виїзне консультування
населення.

4.7.12. 20.12.2018р. на базі Дніпровського районного відділу філії Державної установи «Центр
пробації» проведено виїзне консультування осіб, що перебувають на обліку в органах пробації.

4.8. Організація роботи виїзних прийомів до осіб, які відбувають покарання у місцях
позбавлення волі.
Організовано у звітному кварталі 5 виїзних прийомів: 02.10.2018, 25.10.2018, 28.12.2018р. - у
Слідчому ізоляторі м. Дніпра № 4 та 23.10.2018, 21.12.2018– у Синельниківській виправній
колонії № 94.

4.9.
Організація
роботи
виїзних
прийомів
у
військкоматах,
військових
частинах,госпіталях, профільних громадських організаціях для осіб, на яких
поширюється дія Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" та учасників АТО та членів їх сімей.
Спільно з партнерськими організаціями здійснено 6 виїзних консультувань учасників АТО та
членів їх сімей на базі Дніпропетровського військового госпіталю, Дніпропетровського
обласного госпіталю ветеранів війни, ГО "Ветеранів АТО і учасників бойових дій
Синельниківщини".

4.10.Організація роботи виїзних прийомів громадян внутрішньо переміщених осіб в
соціальних гуртожитках, санаторіях та інших місцях їх компактного проживання.
Протягом кварталу організовано 6 виїзних консультування для внутрішньо переміщених осіб
спільно з БФ «Карітас Донецьк» в м. Дніпрі та у місці компактного проживання - гуртожитку
ПП Нетахата м. Синельникове.

4.11. Організація роботи виїзних прийомів громадян для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть або стали жертвою насильства
в сім’ї ( та їх законних представників). Надання адресної правової допомоги.
10.12.2018 р. на базі соціального гуртожитку для дітей-сиріт м. Дніпра проведено виїзне
консультування мешканців гуртожитку.
4.12. Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в закладах органів Державної служби
зайнятості.
4.12.1. Питання працевлаштування - серед першочергових для багатьох людей. Кому не
вдалося вирішити питання працевлаштування самотужки, звертаються за допомогою до
служби зайнятості. Фахівці Синельниківського бюро правової допомоги 08.11.2018 р.
надавали юридичні консультації на базі Синельниківського міськрайонного центру зайнятості.

4.13. Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в управліннях праці та соціального
захисту населення.
4.13.1. 20.12.2018 р. фахівцями Синельниківського бюро правової допомоги проведено спільне
консультування з депутатом Синельниківської міської ради Оленою Захаровою на базі УПСЗН
Синельниківської міської ради.
4.13.2. Про зміни в умовах оформлення субсидій із житлово-комунальних послуг, які були
внесені в постанову Кабміну №329 та набули чинності 1 жовтня 2018р. - на виїзному
консультуванні фахівців Синельниківського бюро правової допомоги, проведеному 30.10.2018
та 06.12.2018 на базі Управління соцзахисту Синельниківської РДА.

4.14. Організація роботи дистанційних та мобільних консультаційних пунктів доступу до
БВПД в Управліннях пенсійного Фонду.
4.14.1. 27.11.2018 р. спеціалісти Синельниківського бюро правової допомоги провели виїзний
прийом громадян на базі УПФУ у м. Синельникове

5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД
5.2. Організація та проведення робочих зустрічей, засідань, круглих столів та інших
заходів, разом із адвокатами з метою вирішення окремих питань в організації надання
правової допомоги в системі БПД.
5.2.1. 22.11.2018 р. проведено робочу зустріч з адвокатами на тему "Актуальні питання
супроводження учасників бойових дій у суді адвокатами у справах щодо реалізаціїї їх пільг та
гарантій".

5.3. Розгляд скарг громадян на якість роботи адвокатів системи БПД.
Протягом звітного періоду розглянуто 9 скарг громадян на якість роботи адвокатів системи
БПД.
5.8. Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з метою
аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці.
17.10.2018, 14.11.2018, 05.12.2018 року проведені робочі зустрічі з адвокатами з метою
аналізу, обміну досвідом та обговорення проблемних питань якісного надання БВПД.

5.9. Підготовка матеріалів до щомісячного дайджесту системи надання безоплатної
правової допомоги. Поширення серед адвокатів, які надають БВПД, прикладів успішних
практик адвокатської діяльності.
Підготовлено 4 приклади кращих практик до щомісячного дайджесту системи надання
безоплатної правової допомоги.

Пріоритет ІІ. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи
БПД.
6. Розвиток людських ресурсів, у тому числі пулу юристів місцевих центрів (відділи
правової інформації та консультацій, представництва, правопросвітництва та бюро) для
виконання функції представництва.
6.2. Індивідуальні навчання з адвокатами по підготовці звітів.
Протягом першого кварталу проведено 10 індивідуальних навчань з адвокатами щодо подання
звітності за надання послуг клієнтам Центру.

6.3. Організація заходів щодо обміну досвідом між партнерськими організаціями, пара
юристами.
З метою обміну досвідом протягом кварталу проведено 13 заходів з партнерами.
6.3.1. 04.10.2018 р. на базі Центру проведено круглий стіл "Взаємодія центрів безоплатної
вторинної правової допомоги та уповноважених органів з питань пробації".

6.3.2. 26.10.2018 р. взято участь у форумі «Децентралізація» в ДніпроОДА, на якій обговорено
успіхи децентралізації в Україні.

6.3.3. 23.11.2018 р. взято участь в обговоренні звіту щодо стану розслідування злочинів,
скоєних під час збройного конфлікту на сході України. Дослідження готували
Східноукраїнський центр громадських ініціатив у співпраці з Правозахисна Група "СIЧ" та
Громадським комітетом захисту конституційних прав та свобод громадян (м. Київ).

6.3.4. 23.11.2018 р. взято участь у спільному перегляді та обговоренні у професійному колі
фільму "Мовчазна війна" в рамках кіноклубу Docudays.ua, що відбувся на базі PRAVOKATOR
правовий клуб Дніпро. Захід був присвячений компанії 16 Днів проти гендерного насильства.

6.3.5. 27.11.2018 р. проведено робочу зустріч з представниками ГО «Правозахисна Група
«СІЧ» з метою обговорення актуальних питань правового захисту прав учасників АТО та
внутрішньо переміщених осіб, напрацювання нових підходів до надання БПД та БВПД.

6.3.6. 12.12.2018 р. взято участь у Всеукраїнському круглому столі «Актуальні проблеми
роботи з неповнолітніми особами в діяльності підрозділів превентивної діяльності»,
проведеному на базі Дніпропетровського Державного університету внутрішніх справ.

6.3.7. 14.12.2018 р. В ДніпроОДА взято участь у круглому столі, проведеному ГО
«Громадянський захист», на тему розвитку громадянського суспільства і налагодження
громадсько-державного партнерства.

6.5. Направлення працівників центру для участі у заходах з підвищення кваліфікації.
У звітному кварталі фахівці Центру взяли участь у 6 тренінгах з метою підвищення коаліції.
6.5.1. 18.10.2018 р. взято участь у тренінгу з розвитку навичок роботи (SOFT SKILLLS) з
вразливими групами клієнтів для майбутніх сімейних радників, який відбувся на базі
PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро.

6.5.2. 30-31.10.2018 р. взято участь у тренінгу на тему «Розпізнавання та реагування на
дискримінацію», організованому Уповноважениим ВРУ з прав людини за підтримки
Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта.

6.5.3. 05.11.2018 р. взято участь у тренінгу для представників правоохоронних органів та
представників соціальних служб та закладів соціального обслуговування населення м. Дніпро
на тему: "Засади запобігання та протидії домашньому насильству" за підтримки GIZ.

6.5.4. 05-06.11.2018 р. на базі PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро взято участь у тренінгу з
маркетингу соціальних медіа за підтримки GIZ.

6.5.5. 20-21.11.2018 р. взято участь у тренінгу «Сучасні підходи до розвитку місцевих громад»,
проведеному ГО «Центр підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск».

6.5.6. 29-30.11.2018 р. взято участь у тренінгу "Особливості надання допомоги постраждалим
від домашнього та гендерно зумовленого насильства" на базі PRAVOKATOR правовий клуб
Одеса.

6.5.7. 18-19.12.2018 р. взято участь у тренінгу "Підвищення компетенції фахівців центрів БПД
щодо надання правової допомоги ВПО" на базі PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро.

6.5.8. 27.12.2018 р. взято участь у майстер класі судді Мовчана Дмитра Валентиновича на
тему: «Помилки при подачі позову, практика за новим Цивільним процесуальним кодексом
України на базі PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро».

Пріоритет ІІІ. Децентралізація системи БПД
9. Функціональна взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття
управлінських рішень з метою обміну досвідом.

9.1. Організація та проведення засідань Керівної ради (з питань затвердження планів
діяльності регіонального та відповідних місцевих центрів на наступний рік та
відповідних пропозицій до бюджетного запиту, формування кошторису, розрахунків до
них, помісячного плану асигнувань та штатних розписів регіонального та відповідних
місцевих центрів; розгляд пропозицій щодо внесення змін до кошторису та помісячного
плану асигнувань регіонального та відповідних місцевих центрів.
Протягом 3 кварталу взято участь у 3 засіданнях Керівної ради.
9.4. Проведення регулярного моніторингу діяльності бюро правової допомоги силами
центрального офісу МЦ (відділ правопросвітництва та інтеграції БППД та БВПД, відділ
персоналу та матеріальної інфраструктури).

23.07.2018 та 28.09.2018р. проведено
Синельниківського бюро правової допомоги.
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9.5. Обмін досвідом між працівниками регіонального та місцевих центрів (семінари,
круглі столи, зустрічі).
9.5.1. 01.11.2018 р. проведено робочу зустріч з метою обміну досвідом з питань організації
БВПД та налагодження ефективної взаємодії між МЦ на базі Кам'янського МЦ.
9.5.2. 21.11.2018 р. проведено робочу зустріч з метою обміну досвідом з питань організації
БВПД та налагодження ефективної взаємодії між МЦ на базі Першого запорізького МЦ.
9.6. Проведення навчання персоналу, у тому числі внутрішнього навчання для
працівників регіонального, місцевих центрів та бюро.
Протягом звітного кварталу проведено 4 внутрішніх навчань працівників Центру та Бюро на
теми: способи комунікації з вразливими групами клієнтів, подання е-декларацій за 2018 рік та
ведення щотижневої та квартальної звітності.

Пріоритет IV. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях.
11. Моніторинг питання щодо необхідності утворення офісів громадського захисту,
визначення місць їх розташування.
11.1. Круглі столи, робочі зустрічі, анкетування адвокатів системи БВПД з метою
вивчення питання щодо доцільності відкриття офісів громадського захисту в
Дніпропетровській області.
11.1.1. 02.11.2018р. проведено робочу зустріч з адвокатами системи БВПД з метою вивчення
питання щодо доцільності відкриття офісів громадського захисту в Дніпропетровській області.

Пріоритет V. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх
інформаційних технологій.
12. Матеріально- технічне забезпечення та розвиток інфраструктури.
12.2. Проведення інформаційних
використання платформи iGov.

заходів

щодо

популяризації

серед

населення

Під час інформаційно-правопросвітницьких заходів, що мали місце в 4 кварталі 2018 року,
проведено інформування громадян про можливість використання платформи iGov для
звернення до центрів БВПД у Дніпропетровській області.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 01 жовтня по 31 грудня 2018 року Першим дніпровським місцевим центром
з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано 1149 звернень клієнтів, 1035 особам було надано правову
консультацію, 145 з них написали письмову заяву про надання БВПД.
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 145 рішень
про надання БВПД та видано 89 доручень адвокатам та 153 – штатним працівникам Центру
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень
клієнтів.
№
з/п

Найменування відділу МЦ

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдерів
БПД

1

Відділ правової інформації
та консультацій

526

452

105

0

2

Слобожанське бюро

267

250

17

0

3

Синельниківське бюро

356

333

23

0

4

Разом по МЦ

1149

1035

145

0

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з питань: соціального забезпечення 140
(12%), спадкового 132 (11%), сімейного 213 (19%), трудового 33 (3%), адміністративного 46
(4%), земельного 118 (10%), договірного 67 (6%), медичного 10 (1%), житлового 165 (15%),
іншого цивільного права 185 (16%), з питань виконання судових рішень 10 (1%), з інших
питань 30 (2%).

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією
питань
виконання судових
рішень
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю

чоловіки
42%

жінки
58%

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком
до 18 років
1%

від 18 до 35
років включно
17%

понад 60 років
35%

від 35 до 60
років включно
47%

Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб

ветерани війни та
особи, які перебувають під особи, на яких
юрисдикцією України і поширюється дія
звернулися для отримання Закону України
статусу особи, на яку
"Про статус
поширюється дія Закону ветеранів війни,
України Про статус
гарантії їх
ветеранів війни, гарантії їх
соціального
соціального захисту
захисту"
3%
11%
діти, які не належать до
окремих категорій
3%

- особи, які мають статус
свідків/потерпілих у
кримінальних провадженнях
1%

- громадяни України, які
звернулися із заявою про
взяття їх на облік як
внутрішньо переміщених
осіб
1%

діти, які перебувають у
складних життєвих
обставинах;
1%

внутрішньо переміщені
особи
22%

інваліди, які отримують
пенсію або допомогу, що
призначається замість пенсії,
у розмірі менше двох
прожиткових мінімумів для
непрацездатних осіб
4%

особи, які перебувають під
юрисдикцією України, якщо
середньомісячний сукупний
дохід їхньої сім'ї нижчий
суми прожиткового
мінімуму, розрахованого та
затвердженого відповідно до
Закону України "Про
прожитковий мінімум" для
осіб, які належать до
основних
54%

Щодо клієнтів, які звернулись за БВПД, за звітний період, рішення про надання було прийнято
по інвалідам 5 (4%), малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми
прожиткового мінімуму) 60 (54%) та ветеранам війни 12 (11%), внутрішньо переміщеним особам 24
(22%), особам, які звернулись для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 2 (3%), діти, які перебувають у складних
життєвих обставинах 1 (1%), діти, які не належать до окремих категорій 3 (3%), громадяни України, які
звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб 1 (1%), особи, які мають
статус свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях 1 (1%)

Результативні показники діяльності.
Крім цього, місцевим центром, у тому числі бюро правової допомоги за звітний період
було:
 здійснено 55 виїздів та забезпечено діяльність 4-х дистанційних пунктів доступу до безоплатної

правової допомоги.
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів
мобільних та в дистанційних консультаційних пунктів, склала 229 осіб.

проведено 14 заходів з надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування
та установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам,
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання
безоплатної правової допомоги.
 опрацьовано 290 актів з надання БВПД, що були подані адвокатами, у тому числі за
дорученнями РЦ – 161, за власними дорученнями – 129.
 проведено 67 правопросвітницьких заходів.
 розміщено у ЗМІ 49 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД.


Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі
бюро.

Кількість
діючих
дистанційних
пунктів/осіб,
що отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС, яким
надано
методичну
допомогу та
установ провайдерів
БПД, з якими
налагоджено
співпрацю

Кількість
проведених
правопросвітницьких
заходів

Кількість
клієнтів, яким
надано доступ
до електронних
сервісів МЮ

55/229

4

14

67

5

Слобожанське
бюро

18/62

0

9

18

5

Синельниківське
бюро

28/98

0

3

23

0

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів/осіб,
що отримали
правову
допомогу

1

Разом по МЦ, у
тому числі:

2

3

№
з/п

