ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Першим дніпровським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги локального
плану заходів на 2 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 проведені робочі зустрічі 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.
Загалом проведено 18 зустрічей.
1.1.1. 04.04.2018р. керівником Синельниківського бюро правової допомоги проведено робочу
.зустріч з редактором газети "Свідок подій Синельниківщини" Іванною Агамірзоєвою з питань
.налагодження співпраці щодо надання правових роз'яснень на сторінках газети.

1.1.2. 11.05.2018р. в рамках роботи з вирішенням проблем територіальних громад, взято участь
у загальних зборах сел Партизанське та Балівка. На зборах відбувся історичний момент громадські обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо
добровільного об’єднання територіальних громад, за результатами якого сільські голови
мають внести питання про його схвалення на розгляд сільських рад.

1.1.3. 30.05.2018, з метою сприяння засудженим особам, які готуються до звільнення, у
відновленні соціального статусу повноправного члена суспільства, поверненні їх до
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві взято участь у
розширеній нараді, проведеній в рамках взаємодії установ виконання покарань,
уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час
підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк.

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 1 кварталі спільно з партнерськими організаціями проведено 27 правопросвітницьких
заходів для різних спільнот з актуальних правових питань.
1.3.1. 10.04.2018, 12.04.2018, 18.04.2018. Проведено інформаційну годину для соціальних
працівників Центру соціального обслуговування громадян Чечелівського району на тему
"Доступ до безоплатної правової допомоги в Україні" та «Укладання договору довічного
утримання, дарування та купівля продажу нерухомого майна».

1.3.2. 27.04.2018р. працівники Синельниківського бюро правової допомоги провели
інформаційну годину для працівників ПП "Дума" у м. Синельникове. Працівники Бюро
розповіли про порядок доступу до безоплатної правової допомоги в Україні та роботу
Синельниківського бюро.

1.3.3. 27.04.2018р. взято участь у пленарному засіданні Дніпровської районної ради ветеранів,
де були представлені результати проекту у 2017 році, зроблено акцент на механізмах реалізації
загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я маю право!", який покликаний
навчити кожного громадянина користуватися правовими інструментами для вирішення своїх
життєвих питань. В розумінні багатьох слово ветеран сприймається перш за все як той, хто
пройшов війну у 1941-1945 роках. Але є ще ветерани праці, ветерани Афганістану, а тепер і
ветерани АТО. І всі вони намагаються об'єднатися та спільними зусиллями вирішувати власні
соціальні питання.

1.3.4. 11.05.2018р. проведено інформаційну годину для працівників Партизанської
загальноосвітньої школи на тему "Доступ до безоплатної правової допомоги в Україні"

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 12 публікації.
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 6 правопростітницьких заходи для учнів навчальних закладів.
1.5.1. 01.06.2018р. в Міжнародний день захисту дітей, працівники Синельниківського бюро
правової допомоги спільно з представниками Синельниківського міськрайонного відділу з
питань пробації ознайомили дітей з основними положеннями Конвенції про права дитини. При
цьому звернули увагу на те, що всі діти рівні у своїх правах. Конвенція захищає життя,
свободу та гідність кожної дитини, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії або
будь-яких інших обставин.

1.5.2. 01.06.2018р. юристи Першого дніпровського МЦ до-єдналися до проведення правового

квесту на тему «Розуміємо права дитини», проведеному в парку ім. Т.Г. Шевченка для дітей з
нагоди Дня захисту прав дитини ГО «Правозахисна Група «СІЧ». Під час правового квесту
діти пройшли 8 різних цікавих Станцій. На першій станції учасникам було запропоновано
розіграти «Театр права». На станції Дружба-довіра навчилися довіряти та допомагати іншим
пройти дорогу з перепонами. Далі діти пограли у вікторину «Країна Розумашок» про права та
обов’язки дитини та креативну гру з фото та словами про права людини, розгадали історичні
загадки про козацьку Україну. Також, учасники ознайомилися з правом на здоров’я, цікаве
дозвілля та розіграли спортивно-танцювальний флешмоб. Ситуації порушення прав дитини
учасники зобразили великим малюнком на асфальті. На заключній станції діти розіграли
«Скарб-код» та зібррали лозунг про дітей та право зі слів, отриманих на кожній попередній
станції.

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 65 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.
2.1.1. 24.04.2018р. взято участь у публічному заході «Правоосвіта і правозахист у Дніпрі:
якість роботи юридичної клініки ДНУ імені Олеся Гончара».

2.1.2. 10.04.2018, 12.04.2018, 18.04.2018р. проведено інформаційну годину з метою підняття
правової обізнаності та долучення соціальних працівників до консультування їх підопічних на
тему: «Укладання договору довічного утримання, дарування та купівля продажу нерухомого
майна».

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 4 робочі зустрічі з представниками ОМС з питань
прийняття місцевих програм правової допомоги – в Іларіонівській селищній раді та
представниками Дніпровської міської ради.

2.3. Проведення спільних заходів з партнерськими організаціями з метою обговорення
актуальних правових питань, спрямованих на запобігання порушення прав людини.
2.3.1. 21.05.2018р. проведено робочу зустріч з представниками БФ "Карітас Донецьк", на якій
обговорили успіхи і складнощі при наданні правової допомоги внутрішньо переміщеним
особам, поділилися власними напрацюваннями і планами, а, також, окреслили спільні дії на
найближче майбутнє.

2.3.2. 31.05.2018р. з метою забезпечення визнання та захисту державою прав громадян на
чесне набуття і законне володіння майном на базі Дніпровської РДА проведено робочу зустріч
з державними реєстраторами Дніпровського району у вигляді діалогу на тему "Відносини, що
виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

2.3.3. 04.06.2018р. взято участь у засіданні круглого столу на тему "Захист прав ВПО. Порядок
надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів", який
відбувся на базі Павлоградської міської ради.

2.3.4. 25.06.2018р. у PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро взято участь у форум-діалозі на
тему: «Порушення прав та свобод, прояви дискримінації по відношенню до людей, які живуть
з ВІЛ, туберкульозом, вразливих груп населення».

2.4. Проведення робочих зустрічей та нарад з метою залучення нових партнерів та
напрацювання нових підходів до надання БПД.
2.4.1. 23.05.2018р. проведено робочу зустріч з представниками мобільної бригади екстреної

соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від насильства в сім’ї, в м. Дніпро
щодо спільної роботи у вирішенні практичних проблем гендерно-обумовленого насильства.
Після зустрічі, учасники разом, вирішуючи проблеми конкретної людини, пройшли всі
складнощі, з якими стикається жертва, що потерпає від систематичного насильства у сім’ї.

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 58 публікації.
3.2. Проведення вуличного інформування та флешмобів, участь в інформаційних заходах
з метою інформування населення про БПД.

В 1 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. 13.04.2018р. під час конференції, організованій Асоціацією міст України для керівників
та юристів органів місцевого самоврядування, зокрема об’єднаних територіальних громад та
міст обласного значення, проведено публічну презентацію результатів діяльності центру.

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 5 спільних заходів з представниками Уповноваженого
ВРУ з прав людини.
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 2 спільних заходи з представниками управлінням
захисту прав людини Національної поліції.
4.3.1. 01.06.2018р. на базі правового клубу Правокатор проведено панельну дискусію «Право

дитини на розвиток. Вектор позашкільного виховання та особистого розвитку дитини: виклики
часу», до якої долучився представник Управління.

4.3.2. 25.06.2018р. у PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро спільно з представником

Управління взято участь у форум-діалозі на тему: «Порушення прав та свобод, прояви
дискримінації по відношенню до людей, які живуть з ВІЛ, туберкульозом, вразливих груп
населення».

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 5 виїздів до громадян м. Дніпра, м. Синельникове та с. Третяківка з метою надання
адресної правової допомоги громадянам, які не можуть самостійно прибути до МЦ.

4.7. Організація роботи виїзних прийомів для мешканців віддалених районів, в тому
числі сільких, селищних, міських радах, райдержадміністраціях для вирішення найбільш
актуальних правових питань.
Для мешканців віддалених районів протягом кварталу організовано 26 виїзних прийомів
громадян. Вивчаємо та вирішуємо проблеми територіальних громад, інформуємо про права.
4.7.1. 05.04.2018 та 07.06.2018р. спільно із представником Дніпровського РС Індустріального
МВ з питань пробації м. Дніпра ПС МРУ ПВКПП МЮ проведено виїзний прийом громадян на
базі Підгородненської міської ради.

4.7.2. 11.04.2018р. спільно з представником ГО «Громадянський захист» проведено виїзне
консультування населення на базі Миколаївської сільської ради.

4.7.3. 11.04.2018р. здійснено виїзне консультування з правових питань на базі Новотаромської
сільської ради.

4.7.4. 18.04.2018 та 25.04.2018р. проведено виїзне консультування на базі територіального
центру надання соціальних послуг Чечелівського району м. Дніпра.

4.7.5. 25.04.2018р. спільно з представником ГО «Громадянський захист» проведено виїзне
консультування на базі Партизанської сільскої ради.

4.7.5. 14.05.2018р. проведено чергове виїзне консультування громадян на базі Новогнідської
сільської ради.

4.7.6. 25.04.2018 та 07.06.2018р. проведено виїзне консультування місцевих мешканців на базі
Балівської сільської ради.

4.7.7. 26.04.2018р. проведено виїзне консультування громадян на базі Новоолександрівської
сільської ради.

4.7.8. 11.05.2018, 08.06.2018 та 22.06.2018р. проведено виїзне консультування громадян в
приміщенні Обухівської селищної.

4.7.8. 16.06.2018р. під час участі в суботнику, що відбувся в с. Вороново, проведено виїзне
консультування учасників заходу з правових питань.

4.8. Організація роботи виїзних прийомів до осіб, які відбувають покарання у місцях
позбавлення волі.
Організовано у звітному кварталі 1 виїзний прийом: 13.04.2018 – у 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 19 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 4 виїзних консультування для внутрішньо переміщених осіб
спільно з БФ «Карітас Донецьк» в м. Дніпрі, м. Павлограді, а також 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.
19.04.2018, 24.04.2018, 15.05.2018р. на базі ЦСССДМ Дніпропетровської міської ради
проведено виїзні консультування прийомних батьків та батьків-вихователів.

4.12. Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в закладах органів Державної служби
зайнятості.
4.12.1. Про переваги офіційного працевлаштування, про ризики, які криє в собі нелегальна
робота, дізналися громадяни, які знаходяться на обліку в Синельниківському міському центрі
зайнятості, під час виїзного консультування, яке проведено керівником Синельниківського
бюро правової допомоги 07.05.2018 року.

4.13. Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в управліннях праці та соціального
захисту населення.
4.13.1. 08.05.2018р. працівниками Синельниківського бюро правової допомоги проведено
консультування громадян на базі Управління праці та соцзахисту населення Синельниківської
міської ради.

4.14. Організація роботи дистанційних та мобільних консультаційних пунктів доступу до
БВПД в Управліннях пенсійного Фонду.
4.14.1. 11.05.2018 року працівниками відділу «Синельниківське бюро правової допомоги»
проведено виїзний прийом громадян в Управлінні Пенсійного фонду України у м.
Синельникове та Синельниківському районі. Крім того проведено інформування працівників

Управління ПФУ щодо роботи Бюро, порядку отримання первинної правової допомоги та
адвоката за рахунок держави. Розповсюджено буклети інформаційно-роз’яснювального
характеру.

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.
19.04.2018. Проведено круглий стіл на тему «Практична співпраця адвокатів, які надають
безоплатну правову допомогу, та Першого дніпровського МЦ з надання БВПД» з питань
якості надання БВПД, оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу.

5.3. Розгляд скарг громадян на якість роботи адвокатів системи БПД.
Протягом звітного періоду розглянуто 7 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.

03.04.2018, 24.04.2018, 15.05.2018, 05.06.2018, 20.05.2018 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 5 прикладів 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 12 індивідуальних навчань з адвокатами щодо подання
звітності за надання послуг клієнтам Центру.

6.3. Організація заходів щодо обміну досвідом між партнерськими організаціями, пара
юристами.
6.3.1. 05.04.2018р. на базі Центру проведено круглий стіл з питань державної реєстрації
громадських формувань, під час якого спеціалістом відділу державної реєстрації друкованих
засобів інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації ГТУЮ у

Дніпропетровській області висвітлені особливості державної реєстрації громадських
формувань та взаємодії з ЦНАП та місцевими центрами з надання БВПД. Обговоренні
питання організації надання БПД та доступу до БВПД у Дніпропетровській області.

6.3.2. 25.06.2018р. у PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро взято участь у форум-діалозі на
тему: «Порушення прав та свобод, прояви дискримінації по відношенню до людей, які живуть
з ВІЛ, туберкульозом, вразливих груп населення».

6.4. Участь у семінарах, круглих столах, зустрічах, які проводитимуться спільно з
Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області з метою
підвищення кваліфікації працівників МЦ.
6.4.1. 31.05.2018р. взято участь у семінарі на тему: "Загальна характеристика службових
злочинів та відповідальність за їх вчинення згідно Кримінального кодексу України.
Особливості медичної реформи - 2018 в Україні".
6.4.2. 26.06.2018р. взято участь у семінарі на тему: "Психологічні аспекти діяльності трудового
колективу".
6.5. Направлення працівників центру для участі у заходах з підвищення кваліфікації.
6.5.1. 11.04.2018р. у правовому клубі PRAVOKATOR Дніпро взято участь в інтерактивному
правопросвітницькому заході з використанням технік кейс-метод та ворк-шоп, на якому
вивчено методи медіації під час вирішення проблемних питань пенсійного забезпечення
соціально незахищених верств населення, що користуються правом на безоплатну правову
допомогу.

6.5.2. Конфліктним ситуаціям та вигоранню на роботі можна запобігти, якщо навчитись
правильно спілкуватись з клієнтом. Аби знизити психологічне навантаження та сформувати
стресостійкість у правників, у приміщенні Дніпровського правового клубу PRAVOKATOR 1617.05.2018р. за підтримки проекту Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
відбувся тренінг «Ефективні професійні комунікації. Профілактика конфліктів та
стресостійкість», в якому взяли участь представники Центру.

6.5.3. 03-04.05.2018р. взято участь у тренінгу для юристів та адвокатів, що працюють в
сегменті подання скарг до Європейського суду з прав людини, організованому ГО
"Провазахисна Група "Січ" та "Центр сприяння міжнародного захисту".

7. Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ
7.2. Проведення спільних інформаційних заходів з Дніпровською міжрегіональною
ресурсно-комунікаційною платформою.
7.2.1. 01.06.2018р. на базі правового клубу PRAVOKATOR Дніпро проведено панельну
дискусію «Право дитини на розвиток. Вектор позашкільного виховання та особистого
розвитку дитини: виклики часу», співорганізатором якої виступив Центр.

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 1 кварталу взято участь у 3 засіданнях Керівної ради на базі правового клубу
PRAVOKATOR Дніпро.

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).
18.05.2018 та 30.05.2018 проведено моніторинг роботи Синельниківського та Слобожанського
бюро правової допомоги.

9.5. Обмін досвідом між працівниками регіонального та місцевих центрів (семінари,
круглі столи, зустрічі).
24.04.2018 та 05.06.2018р. взято участь у робочих зустрічах бухгалтерів МЦ та РЦ з питань
подання звітності за 1 квартал та ведення бухгалтерського обліку.

9.6. Проведення навчання персоналу, у тому числі внутрішнього навчання для
працівників регіонального, місцевих центрів та бюро.
9.6.1. 27.06.2018р. проведено внутрішнє навчання працівників Центру на тему: "Психологічні
аспекти діяльності трудового колективу".

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. 17.05.2018р. 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 2 кварталі 2018 року,
проведено інформування громадян про можливість використання платформи iGov для
звернення до центрів БВПД у Дніпропетровській області.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 01 квітня по 30 червня 2018 року Першим дніпровським місцевим центром з надання
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було
зареєстровано 1719 звернення клієнтів, 1659 особі було надано правову консультацію, 163 з них
звернулися з письмовою заявою про надання БВПД.
У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 149 рішень про
надання БВПД та видано 153 доручення адвокатам та 12 – 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
Кількість
наданих
зареєстрованих
правових
звернень
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання
БВПД

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдерів
БПД

562

864

136

0

2

Відділ правової
інформації та
консультацій бюро
Слобожанське

365

320

8

0

3

Синельниківське бюро

225

277

19

0

4

Разом по МЦ

1719

1461

163

0

1

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з таких питань: соціального забезпечення 213
(12%), спадкового 143 (8 %), сімейного 278 (16%), трудового 80 (5%), адміністративного 63 (4%),
земельного 102 (6%), договірного 197 (11%), медичного 18 (1%), житлового 181 (11%), іншого
цивільного права 369 (21%), з питань виконання судових рішень 13 (1%), з інших питань 60 (4%) та з
не правових питань 5 (1%).
Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком

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

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних рішень було
прийнято по інвалідам 11 (6%), малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми
прожиткового мінімуму) 114 (62%) та ветеранам війни 30 (17%), внутрішньо переміщеним особам 21 (12%),
особам, які звернулись для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 1 (1%), діти-сироти 2 (1%), особи, які належать до числа жертв
нацистських переслідувань 1 (1%), тощо.

Результативні показники діяльності.
Крім цього, місцевим центром, у тому числі бюро правової допомоги за звітний період було:








здійснено 46 виїзд з яких забезпечено діяльність роботу 2-х 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 251 особи.
проведено 4 заходи 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 418 актів з надання БВПД, що були подані адвокатами, у тому числі за
дорученнями РЦ – 315, за власними дорученнями – 103.
проведено 71 право просвітницьких заходів.
розміщено у ЗМІ 70 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД.

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

№
з/п

Найменування
МЦ та Бюро

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів/осі
б, що
отримали
правову
допомогу

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
правопросвітниць
ких заходів

Кількість
клієнтів, яким
надано доступ
до електронних
сервісів МЮ

1

Разом по МЦ, в
тому числі:

46/251

2

4

71

0

2

Слобожанське
бюро

13/40

0

1

19

0

3

Синельниківське
бюро

13/76

0

0

26

0

