
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Першим дніпровським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  локального 

плану заходів на 3 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 10 зустрічей. 

 

1.1.1. 03.07.2018, 10.07.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 11.09.2018р. взято участь в оперативній 

нараді у Дніпровській РДА.  
 

 
 

1.1.2. 07.09.2018р. проведено робочу зустріч з працівниками Державної реєстраційної служби 

Синельниківської РДА з питань налагодження співпраці.   



 

 

1.1.3. 28.09.2018р. взято участь у засіданні Дніпровської районної ради ветеранів. Саме на 

таких заходах частіше за все вдається дізнатися про нагальні проблеми людей, які чомусь 

соромляться розповісти про них на особистому прийомі, а діляться ними на таких пленумах. І 

завдяки цьому, ці питання вирішуються набагато скоріше. 

 

 
 

 

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 3 кварталі спільно з партнерськими організаціями проведено 8 правопросвітницьких заходів 

для різних спільнот з актуальних правових питань. 

 

https://www.facebook.com/dnipro1.dnipro/photos/pcb.1600284440278996/1600284283612345/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDkuIKt02mLMmIg52EXUs6F7fqyEOGA3L0oIhoIMocAQb82BPi08kAODqP8jzWUB-1jVDHoSYLf9V7e&__xts__%5B0%5D=68.ARDqcQ5hvp5eV7UUCrGG7yt8ZGy-ZIAdo_tAQ644lniP_1j9IFiEiB_056_iaatUsyo9cMJC0h5GYjCCmHVHVQ0vm_s4xbQW6zvroNGFmhpXjOQlBB3c8gzp1llQs7Y78TFBxMof_GT1SFJu5vJprKJSwW2r7fx1xsBNLSDyu2OaXnIOdvACcw
https://www.facebook.com/dnipro1.dnipro/photos/pcb.1600284440278996/1600284283612345/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDkuIKt02mLMmIg52EXUs6F7fqyEOGA3L0oIhoIMocAQb82BPi08kAODqP8jzWUB-1jVDHoSYLf9V7e&__xts__%5B0%5D=68.ARDqcQ5hvp5eV7UUCrGG7yt8ZGy-ZIAdo_tAQ644lniP_1j9IFiEiB_056_iaatUsyo9cMJC0h5GYjCCmHVHVQ0vm_s4xbQW6zvroNGFmhpXjOQlBB3c8gzp1llQs7Y78TFBxMof_GT1SFJu5vJprKJSwW2r7fx1xsBNLSDyu2OaXnIOdvACcw


1.3.1. 14.08.2018р. спільно з начальником Східного міжрегіонального відділу Державної 

служби України у справах ветеранів та учасників АТО проведено семінар для пацієнтів 

Дніпропетровського обласного госпіталю ветеранів війни з питань порядку проходження 

МСЕК. 

 
 

1.3.2. 28.08.2018р. спільно з ГО «Правозахисна Група «СІЧ», ГО «Форпост», Освітньо-

правовий центр «Дніпро» разом із Шкільними офіцерами поліції Дніпра у Сквері Героїв м. 

Дніпра організовано роботу Містечка прав «Розуміємо права дитини», присвячене темі булінгу 

в школах. 
 

 



 

 

1.3.3. 12.09.2018р. спільно з партнерами – Регіональним представництвом Уповноваженого 

ВРУ з прав людини у Дніпропетровській області та ГТУЮ у Дніпропетровській області на базі 

територіального центру соціального обслуговування громадян Чечелівської районної у 

м.Дніпрі ради проведено лекції щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги 

в Україні та порядку звернення до місцевих центрів, основні засади та напрями роботи 

Омбудсмана в Україні, напрями реалізації Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

Маю Право!». 

 

 

1.3.4. 25.09.2018р. проведено робочу зустріч з керівництвом Управління соціального  захисту 

Синельниківської міської ради щодо проблемних питань призначення субсидії на 

опалювальний сезон. 

 

 

 



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 3 правопростітницьких заходи для вчителів та учнів 

навчальних закладів. 

 

1.5.1. 11.09.2018. Проведено інформаційну годину для підопічних відділу ювенальної пробації 

Чечелівського району м. Дніпра щодо порядку звернення за безоплатною правовою 

допомогою до місцевих центрів. 

 

 
 

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 41 захід. 

 

 

 

 

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. 27.09.2018. Проведено інформаційну годину для соціальних працівників 

Дніпропетровської області щодо доступу до БВПД. 

 

 

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 2 робочі зустрічі з представниками ОМС з питань 

прийняття місцевих програм правової допомоги – в Любимівській та Слобожанській селищних 

радах. 

2.3. Проведення спільних заходів з партнерськими організаціями з метою обговорення 

актуальних правових питань, спрямованих на запобігання порушення прав людини. 

Протягом 3 кварталу проведено 12 спільних з партнерськими організаціями заходів, 

спрямованих на запобігання порушення прав людини. 

2.3.1. 10.07.2018р. взято участь у засіданні круглого столу "Голос жінки має силу 2018", під 

час якого напрацьовувались дієві практики щодо моніторингу та висвітлення проблеми 

дотримання прав внутрішньо переміщених жінок. 

 



 
 

2.3.3 06.09.2018р. проведено робочу зустріч зі спеціалістом Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників АТО, на якій обговорені проблеми, з якими стикаються 

наші захисники при отриманні статусу учасника бойових дій та інваліда війни та шляхи їх 

вирішення. 

 

 

2.3.4. 14.09.2018р. Фахівці Синельниківського Бюро провели робочу зустріч з представниками 

Служби дітей Синельниківської міської ради щодо обговорення питання дотримання 

житлових прав матері та дитини, що опинилися у складних життєвих обставинах. 



 

 

2.4. Проведення робочих зустрічей та нарад з метою залучення нових партнерів та 

напрацювання нових підходів до надання БПД. 

2.4.1. 19.07.2018р. у Слобожанському Бюро правової допомоги пройшла зустріч з 

представниками Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Дніпропетровській області. Правники обговорили нове у 

законодавстві щодо стягнення аліментів. 

 

 
 

 

2.4.2. 27.07.2018р. на базі Центру проведено спільне з відділом пробації центрального району 

м.Дніпра консультування громадян. 

 



 
 

2.4.3. 21.09.2018р. на базі Синельниківського Бюро проведено спільне з відділом розгляду 

звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної 

реєстрації Управління державної реєстрації ГТУЮ консультування громадян. 

 

 
 

 

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 30 публікації.  

 

3.2. Проведення вуличного інформування та флешмобів, участь в інформаційних заходах 

з метою інформування населення про БПД. 



В 1 кварталі проведено 6 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. 16.08.2018 року директор Першого дніпровського місцевого центру з надання 

безоплатної правової допомоги взяла участь у черговій сесії Слобожанської ОТГ, на якій 

провела публічну презентацію результатів діяльності Центру та Слобожанського бюро 

правової допомоги.  

 



  

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 4 спільних заходи з представниками Уповноваженого 

ВРУ з прав людини. 

4.2.1. 04.07.2018 та 05.07.2018р. на базі центру проведено спільний з представниками 

Уповноваженого ВРУ з прав людини прийом громадян. 

 

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 1 робочу зустріч з представником управлінням захисту 

прав людини Національної поліції. 

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 3 виїздів до громадян м. Дніпра та м. Синельникове з метою надання адресної 

правової допомоги громадянам, які не можуть самостійно прибути до МЦ.   

4.6.1. 05.09.2018р. проведено виїзне консультування мешканки м.Синельникове, 1941 р. 

народж., яка потребувала БПД та не мала можливості самостійно прибути до Бюро через 

похилий вік та стан здоров'я. 



 

 

4.6.2. 12.09.2018р. здійснено виїзне консультування на базі територіального центру 

соціального обслуговування громадян Чечелівської районної у м. Дніпрі ради 

 

 

4.7. Організація роботи виїзних прийомів для мешканців віддалених районів, в тому 

числі сільcьких, селищних, міських радах, райдержадміністраціях для вирішення 

найбільш актуальних правових питань. 

Для мешканців віддалених районів протягом кварталу організовано 30 виїзних прийомів 

громадян. Вивчаємо та вирішуємо проблеми територіальних громад, інформуємо про права. 

 

4.7.1. 08.08.2018 року відбулося спільне консультування громадян працівниками 

Синельниківського бюро правової допомоги та працівниками Синельниківського РАЦСу. 

 



 

4.7.2. 22.08.2018р. здійснено спільний виїзд представників відділу соціального 

захисту населення Слобожанської селищної ради та головного спеціаліста 

Слобожанського бюро правової допомоги  до 2 відділення селища 

Слобожанське, де проведено спільний прийом громадян з правових питань. 

 

 
 

4.7.3. 29.08.2018р. проведено прийом громадян в Обухівській селищній раді, 

спільно з представником ГО «Громадянський захист».  

 



4.7.4. 30.08.2018р. провели виїзне консультування громадян  на базі 

Іларіонівської селищної ради. 

 

 

4.7.5. 11.09.2018р. проведено виїзне консультування на базі відділу ювенальної 

пробації Чечелівського району м. Дніпра. 
 

 
 

4.7.6. 12.09.2018р. на базі Слобожанської пожежної частини відбувся спільний 

прийом населення с.Степове з представником громадської організації 

"Громадянський захист" та головними спеціалістами відділу соціального захисту 

населення Слобожанської селищної ради.  



 
 

4.7.7. 26.09.2018р. в рамках меморандуму про співпрацю між Першим 

дніпровським місцевим центром з надання БВПД та Слобожанською селищною 

радою, проведені консультації у мкр. Молодіжний (2 відділення Слобожанської 

селищної ради). 

 
 

 

4.8. Організація роботи виїзних прийомів до осіб, які відбувають покарання у місцях 

позбавлення волі.  
 

Організовано у звітному кварталі 1 виїзний прийом: 20.07.2018 – 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 10 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 5 виїзних консультування для внутрішньо переміщених осіб 

спільно з БФ «Карітас Донецьк» в м. Дніпрі та у місці компактного проживання - гуртожитку 

ПП Нетахата м. Синельникове. 



5.10.1. Про способи та шляхи вирішення проблем ВПО йшла мова 17.07.2018р. на виїзному 

консультуванні, проведеному спеціалістами Синельниківського бюро правової допомоги на 

базі гуртожитку ПП Нетахата у 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. 

10.07.2018, 24.07.2018р. на базі ЦСССДМ Дніпропетровської міської ради  та 09.08.2018, 

28.09.2018р. на базі Служби у справах дітей Синельниківської 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 16.07.2018  26.07.2018 року. 

 

 



 

4.13. Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в управліннях праці та соціального 

захисту населення. 

Протягом кварталу проведено 5 виїзних консультувань на базі управлінь соціального захисту 

населення.  

4.13.1. 13.08.2018р. проведено консультування громадян на базі Управління праці та 

соціального захисту населення Синельниківської міської ради.  

 

 

4.14. Організація роботи дистанційних та мобільних консультаційних пунктів доступу до 

БВПД в Управліннях пенсійного Фонду. 

4.14.1. 06.08.2018, 04.09.2018 року проведено консультування громадян у відділенні 

Пенсійного фонду України м. Синельникове. Крім того, особам, що прийшли на прийом та 

працівникам Пенсійного фонду було роз’яснено зміст проекту Міністерства юстиції України 

"Я МАЮ ПРАВО!" та розповсюджені 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. 

5.2.1. 04.09.2018р. проведено круглий стіл з адвокатами, що співпрацюють з Центром, на 

якому обговорено останні зміни в законодавстві щодо оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, документування цих розрахунків та кращі успішні практики захисту та 

представництва клієнтів у судах. 

 

 

5.3. Розгляд скарг громадян на якість роботи адвокатів системи БПД. 

Протягом звітного періоду розглянуто 4 скарги 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. 

12.07.2018, 16.08.2018, 13.09.2018 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 3 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 20 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. 11.07.2018р. взято участь у засіданні круглого столу «Юридична допомога в розв’язанні 

житлових питань. Юридичні аспекти соціального захисту матері та дитини", організованому 

Дніпровським міським соціальним центром матері та дитини» Дніпровської міської ради. 

 

6.3.2. 02.08.2018р. взято участь у робочій зустрічі представниць системи БВПД щодо 

обговорення ідентифікації випадків гендерної дискримінації та надання допомоги 

постраждалим, яку було організовано Асоціаціацією жінок-юристок України "ЮрФем " за 

підтримки українсько-канадського проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні". 



 

 

 

6.3.3. 10.07.2018р. спільно з начальником Східного міжрегіонального відділу Державної 

служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО та адвокатом системи БВПД 

проведено практикум щодо методів та стратегій захисту прав учасників АТО у судах. 

 

 



 

 

6.3.4. 27.09.2018р. взято участь у семінарі, проведеному Відділенням Асоціації правників 

України в Дніпропетровській області спільно з суддями Верховного Суду України і Радою 

адвокатів Дніпропетровської області, щодо актуальних питань розгляду корпоративних спорів 

ВСУ. 

 

 

 

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. 12.07.2018р. взято участь у тренінгуна тему "Виконання розпорядниками вимог Закону 

України "Про доступ до публічної інформації". 

6.5. Направлення працівників центру для участі у заходах з підвищення кваліфікації. 

6.5.1. 09-10.07.2018р. на базі PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро взято участь у дводенному 

тренінгу для керівного складу системи безоплатної правової допомоги, організованому за 

підтримки проекту Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 



 

 

6.5.2. 12.07.2018р. на базі PRAVOKATOR правовий клуб Дніпро взято участь у тренінгу на 

тему: «Виконання розпорядниками вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», організованому Офісом Уповноваженого ВРУ з прав людини та Центром 

демократії та верховенства права в рамках проекту «Омбудсман плюс – моніторинг та 

співпраця з розпорядниками в регіонах» за підтримки Проекту розвитку ООН в Україні та 

Міністерства закордонних справ Данії. 

 

 



 

6.5.3. 02.08.2018. Взято участь в практичному семінарі «Бюджет участі м. Дніпро 2018», організованому 

Дніпровською міською радою. 

 

 

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 моніторинг роботи Слобожанського та  

Синельниківського бюро правової допомоги. 

9.5. Обмін досвідом між працівниками регіонального та місцевих центрів (семінари, 

круглі столи, зустрічі).  

16.07.2018р. взято учать у робочій зустрічі бухгалтерів МЦ та РЦ Дніпропетровської області з 

питань оплати роботи адвокатів.  

9.6. Проведення навчання персоналу, у тому числі внутрішнього навчання для 

працівників регіонального, місцевих центрів та бюро. 

9.6.1. 24.09.2018р. проведено внутрішнє навчання працівників щодо Закону України "Про 

доступу до публічної інформації". 

 

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. 20.09.2018р. 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 заходів щодо популяризації серед населення 

використання платформи iGov. 

Під час інформаційно-правопросвітницьких заходів, що мали місце в 3 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 липня по 30 жовтня 2018 року Першим дніпровським місцевим центром з 

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

було зареєстровано 1597 звернень клієнтів, 1373 особі було надано правову консультацію, 224 з них 

написали письмову заяву про надання БВПД.  

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 224 рішень про 

надання БВПД та видано 131 доручення адвокатам та 93 – 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 

885 711 174 0 

2 Слобожанське бюро 317 299 18 2 

3 Синельниківське бюро 395 363 32 0 

4 Разом по МЦ 1597 1373 224 2 

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з таких питань: соціального забезпечення 242 

(15%), спадкового 138 (8 %), сімейного 341 (20%), трудового 43 (3%), адміністративного 63 (4%), 

земельного 87 (5%), договірного 114 (7%), медичного 9 (1%), житлового 195 (12%),  іншого 

цивільного права 359 (21%), з питань виконання судових рішень 7 (1%), з інших питань 42 (3%).  

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 10 (5%), малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми 

прожиткового мінімуму) 112 (49%) та ветеранам війни 42 (19%), внутрішньо переміщеним особам 56 (25%), 

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 3 (1%). 

 

Результативні показники діяльності. 

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

● здійснено 42 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 232 особи. 

● проведено 2 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 450 актів з надання БВПД, що були подані адвокатами, у тому числі за 

дорученнями РЦ – 291, за власними дорученнями – 159. 

● проведено 52 правопросвітницьких заходів. 



● розміщено у ЗМІ 42 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 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до електронних 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

 

42/232 4 2 52 20 

2 Слобожанське 

бюро 

12/52 0 1 18 20 

3 Синельниківське 

бюро 

20/115 0 1 11 0 

 

 

 

 


