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ЗМІСТ 
 
         Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за 
пріоритетами: 
 

         [1.1.] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

         [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД  

[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 
реалізації своїх прав 

[1.4.] Система надання БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною 

 

          Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 



Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

ІІІ квартал  

2020 року 

 
 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях 

 

 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
 

  [1.1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 
 

Завдання 1.1. Ранній доступ та інклюзивність 
 
          Захід 1.1.1. 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 
          
          1) 30 липня 2020 року начальник Торецького бюро 
правової допомоги Краматорського МЦ з надання БВПД 
Світлана Казакова провела інформаційно-роз’яснювальний 
захід до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми для 
засуджених осіб, які відбувають покарання у ДУ "Торецька 
виправна колонія № 2" на тему: "Трудові права засужених".  
 
          2) 15.07.2020 року заступником начальника відділу «Слов’янське бюро 
правової допомоги» Краматорського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Лілією Гусейновою в приміщенні  
та з працівниками та особами, які перебувають на обліку в 
Слов’янському міськрайонному відділі філії Державної установи 
«Центр пробації» в Донецькій області проведено 
правопросвітницьку  лекцію  на тему: «Способи захисту прав і 
свобод людини і громадянина». В ході лекції слухачам було 
роз’яснено, що основним ефективним  способом  захисту  прав 

та свобод громадянина є судовий захист. Зроблено аспект на наданні якісної 
безоплатної правової допомоги для забезпечення  прав та свобод громадян.  
 
           3) Начальник Бахмутського бюро правової допомоги, 
Оксана Болотюк, провела інформаційно-роз’яснювальний 
захід для засуджених осіб, які відбувають покарання у ДУ 
"Бахмутська установа виконання №6" на тему: "Порядок 
реалізації права наспадщину".  
 
           4) 03.08.2020 року головним спеціалістом  відділу «Лиманське бюро правової 

допомоги» Михайлом Васильєвим у Лиманському міському 
відділі філії Державної установи «Центр пробації» було 
проведено інформаційно-роз’яснювальний захід на тему: 
«Законодавство України щодо обмежень в період дії 
карантину, пов’язаному з COVID – 19. 
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           5) Відповідно до ЗУ «Про пробацію» ст.2 п.1 ч.8 - суб’єкти пробації - 
засуджені, щодо яких за рішенням суду та відповідно до закону 
застосовуються наглядові, соціально-виховні заходи, та обвинувачені, 
щодо яких органом пробації готується досудова доповідь. Так, 03 
серпня 2020 року головний спеціаліст відділу 
«Олександрівське бюро правової допомоги», Тетяна Вечірко провела 
правопросвітницький захід для суб’єктів пробації, які знаходяться на 
обліку у Олександрівському районному секторі філії Державної 
установи «Центр пробації» в Донецькій області . Під час заходу вказаній категорії 
громадян було роз’яснено іх права і обов’язки під час карантину та право на захист у 
випадку виникнення правових спорів. 

 
           6) 02 вересня 2020 року начальник відділу Торецьке бюро 
правової допомоги Краматорського МЦ з надання БВПД Світлана 
Казакова провела право просвітницький захід у ДУ «Торецька 
виправна колонія №2» на тему: «Протидія катувань у колонії» .  
 
 

           7) 25.09.2020 року заступником начальника 
Добропільського бюро правової допомоги, Андрієм 
Шумарою, в приміщенні Добропільського міськрайонного 
відділу філії ДУ «Центр пробації» в Донецькій області 
спільно з представниками центру, з метою права на 
захист, проведено комунікативний захід з актуальних 
питань, пов’язаних з наданням БПД для суб'єктів пробації. 
Крім того, обговорено і подальшу плідну співпрацю щодо 
правопросвітництва і взаємодопомоги.  
 
           Захід 1.1.2. 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 
 
          1)  28.07.2020 – проведено робочу зустріч з членом Координаційної ради з 
питань ВПО при виконавчому комітеті Краматорської міської ради у Донецькій області 
Олександром Ворошковим з метою визначення подальших напрямків співпраці та 
напрацювання нових підходів взаємодії. 
           
           2) 22.09.2020 – за допомогою ZOOM зв’язку заступник директора 
Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Акіншин Олександр прийняв участь у засіданні Координаційної зустрічі 
робочої групи з питань захисту. Під час заходу були розглянуті наступні питання:  
           - огляд Гуманітарних Потреб та підготовка Плану Гуманітарного Реагування 
на 2021 рік; 
           - оновлена інформація від партнерів стосовно ситуації у сфері захисту та 
операційного реагування (Північ Донецької області) .                      
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           Захід 1.1.3. 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) 
 
          1) Публічне звітування Краматорського місцевого центру з надання 
безоплатної правової допомоги. Посилання: https://bit.ly/2OrrP43 

 2) Помощью бесплатного юриста воспользовались почти 250 жителей 
Константиновки. Посилання: https://bit.ly/2PlvLDZ 
 3) На Донеччині зростає попит на безоплатну правову допомогу. Посилання: 
https://bit.ly/2BERhQT 
 4) #5років: Маленький ювілей з великими досягненнями. Посилання: 
https://bit.ly/2VX1IWM 
 5) Кожен має шанс на відновлення справедливості. Посилання: 
https://bit.ly/3f8SIpb 
 6) ВІДДІЛ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ" 
КРАМАТОРСЬКОГО МЦ З НАДАННЯ БВПД ІНФОРМУЄ!!!! Викривачі корупції – категорія 
осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Посилання: 
https://bit.ly/2OqaxEf 
 7) Увага! Зміна виборчої адреси-це важливо знати кожному громадянину 
України. Посилання: https://bit.ly/309CkOV 
 8) До відома учасників АТО – про систему пільг для учасників бойових дій та 
прирівняних до них осіб. Посилання: https://bit.ly/2WnyRLr 
 9) "Презентація освітніх онлайн-платформ". Посилання: https://bit.ly/2DbDkdG 
 10) Захід щодо співпраці. Посилання: https://bit.ly/2XnxPQg 
 11) Карантин сприяв розвитку системи безоплатної вторинної правової 
допомоги — досвід Бахмута. Посилання: https://cutt.ly/fdnd05Q 
 12) Карантин сприяв розвитку системи безоплатної правової допомоги — 
досвід Бахмута. Посилання: https://cutt.ly/Jdnd5wu 
 13) "Домашнє насилля". Посилання: https://bit.ly/2ECuu9o 
 14) Захід до Дня боротьби з торгівлею людьми. Посилання: 
https://bit.ly/2Pow6FG 
 15) "Оформлення юридичних документів". Посилання: https://bit.ly/2DpSknX 
 16) "Оформлення юридичних документів". Посилання: https://bit.ly/31crEPR 
 17) "Домашнє насилля". Посилання: https://bit.ly/31eUrDs 
 18) "Співпраця заради допомоги". Посилання: https://bit.ly/39UgOCe 
 19) "Булінг". Посилання: https://bit.ly/3fPLBkY 
 20) "Булінг". Посилання: https://bit.ly/3amPjBo 
 21) "Оформлення юридичних документів". Посилання: https://bit.ly/3fTvHpO 
 22) "Оформлення юридичних документів". Посилання: https://bit.ly/2DQ6ZJS 
 23) Успішний кейс відділу «Дружківське бюро правової допомоги». Посилання: 
https://bit.ly/2YCCLRJ 
 24) Успішний кейс відділу «Дружківське бюро правової допомоги». Посилання: 
https://bit.ly/2EEIvU8 
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https://bit.ly/2DbDkdG
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https://cutt.ly/fdnd05Q
https://cutt.ly/Jdnd5wu
https://bit.ly/2ECuu9o
https://bit.ly/2Pow6FG
https://bit.ly/2DpSknX
https://bit.ly/31crEPR
https://bit.ly/31eUrDs
https://bit.ly/39UgOCe
https://bit.ly/3fPLBkY
https://bit.ly/3amPjBo
https://bit.ly/3fTvHpO
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 25) Успішний кейс відділу «Дружківське бюро правової допомоги». Посилання: 
https://bit.ly/2EFW2KM 
 26) Важлива інформація! Пільговий кредит на освіту! Посилання:  
https://cutt.ly/4ft9LRb 
 27) Хто може отримати пільговий кредит. Посилання: https://cutt.ly/Uft5Mhf 
 28) Підстави припинення права власності на земельну ділянку. Посилання: 
https://cutt.ly/bft6su9 
 29) Що важливо знати кожному власнику земельної ділянки в Україні. 
Посилання: https://cutt.ly/cfyfIh3 
 30) Подорожуємо разом: Подих війни … Посилання: https://bit.ly/3l6DzY2 31) 
ВАЛЕРІЯ КОЛОМІЄЦЬ: ВЕТЕРАНИ ТА УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ МОЖУТЬ ЗВЕРТАТИСЯ 
ЗА БЕЗОПЛАТНОЮ ВТОРИННОЮ ПРАВОВОЮ ДОПОМОГОЮ З БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ. 
Посилання: https://cutt.ly/kf9BK3e 
 32) Валерія Коломієць: Ветерани та учасники бойових дій можуть звертатися за 
безоплатною вторинною правовою допомогою з будь-яких питань. Посилання: 
https://cutt.ly/Kf9Nt32 
 33) Ветерани та учасники бойових дій можуть звертатися за безоплатною 
вторинною правовою допомогою з будь-яких питань, - Валерія Коломієць. 
Посилання: https://bit.ly/2EVtcH2 
 34) ВЕТЕРАНИ ТА УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ МОЖУТЬ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА 
БЕЗОПЛАТНОЮ ВТОРИННОЮ ПРАВОВОЮ ДОПОМОГОЮ З БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ. 
Посилання: https://bit.ly/30q72UR 
 35) Твоє право: трудові гарантії військовослужбовців. Посилання: 
https://cutt.ly/FfWH0mL 
 36) Львів: Правова допомога від заходу до сходу - очима журналістів. 
Посилання: https://cutt.ly/Wf4oHe1 
 37) ТВОЄ ПРАВО: ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Відділ 
«Олександрівське бюро правової допомоги» Краматорського МЦ з надання БВПД 
надає роз’яснення. Посилання: https://cutt.ly/PfOnhBs 
 38) На захисті ваших прав від Донбасу до Карпат. Посилання: 
https://bit.ly/2G9w9V7 
 39) Отримання безоплатної правової допомоги - зверніться до бібліотеки. 
Посилання: http://konstlib.net/new/anons/16695-otrimannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-
dopomogi-zverntsya-do-bbloteki.html 
 40) Зміни в законодавстві під час карантину. Посилання: https://bit.ly/3jqwroN 
 41)  Державний правовий захист як місток надії на східних рубежах. 
Посилання: https://bit.ly/3cSzfII 
 42) Відшкодування шкоди, завданої внаслідок нападу собаки. Посилання: 
https://bit.ly/3l7HFPv 
 
 
           Захід 1.1.4. Інформаційно-роз’яснювальні  виступи та участь у 
постійно діючих  програмах, правових програмах,  рубриках на ТБ, радіо 
 
           1) Огляд  судової практики щодо кримінальної відповідальності за вчинення 

домашнього насильства. Посилання: https://bit.ly/3nlzr8u 
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 2) Інформація, щодо роботи відділу "Костянтинівське бюро правової допомоги". 

Посилання: https://bit.ly/34hiraG  

 
           Захід 1.1.5.  Організація та участь у виїзних прийомах громадян в 
приміщеннях міських, сільських, селищних рад 
 
           1) 03 вересня 2020 року головний спеціаліст відділу 
«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко 
здійснила виїзне консультування для мешканців села Іверське, 
яке пройшло у приміщенні Іверської сільської ради (село 
Іверське вул. Центральна б.8 Олександрівський район, 
Донецька область). Громадяни отримали вичерпні відповіді з 
питань спадкового і цивільного права. 
 
           2) 30 вересня 2020 року відповідно до Програми надання безоплатної 

правової допомоги населенню Криворізької ОТГ на 2020-
2021 роки, у приміщенні Криворізької сільської ради 
головним спеціалістом відділу "Добропільське бюро 
правової допомоги" Краматорського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, Антоном 
Тарасенко, при підтримці керівництва ОТГ, було 
організовано та проведено виїзне консультування місцевих 
громадян й надана безоплатна юридична допомога задля 

захисту та правової обізнаності населення.  
 
 
 
           Захід 1.1.6.  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 
 
           1) 07.08.2020 року головним спеціалістом  відділу 
«Лиманське бюро правової допомоги» Михайлом Васильєвим 
у приміщенні Бахмутсько-Лиманського об’єднаного 
управління ПФУ проведено роз’яснювальний та 
комунікативний захід, щодо порядку надання безоплатної 
правової допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю.  
 

https://bit.ly/34hiraG
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           2) Задля підвищення рівня правової обізнаності громадян і 
вразливих верств населення щодо їх прав на отримання допомоги в 

забезпеченні доступу особи до безоплатної вторинної 
правової допомоги (БВПД), 04 серпня 2020 року 
головний спеціаліст відділу 
«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна 
Вечірко провела інформаційно-роз’яснювальний захід 
для відвідувачів Добропільського об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України Донецької області. Фахівець бюро акцентувала увагу 

слухачів на ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», яким передбачено право 
вразливих верств населення на отримання БВПД. Під час заходу по правову допомогу 
звернулася жінка, яка є ВПО з питання оформлення пенсії за віком і дій у випадку 
відмови у її призначенні.  
 
           3)  07.08.2020 у приміщенні Громадської Організації 
«Авдіївське міське товариство осіб з інвалідністю «Переборення» 
головний спеціаліст Авдіївського бюро правової допомоги Юлія 
Яшина провела інформаційно- роз’яснювальний захід для осіб, які 
належать до соціальних і демографічних груп населення, осіб з 
інвалідністю, пенсіонерів та розповіла про діяльність і функції  бюро. 
 
           4) 14.09.2020 року з  метою підвищення рівня правової спроможності 

громадян, поширення інформації про систему БПД, головний 
спеціаліст Бахмутського бюро правової допомоги Кароліна 
Кабалова відвідала Бахмутсько-Лиманське об'єднане управління 
ПФУ Донецької області де провела інформаційно-роз’яснювальний 
захід для відвідувачів установи. Зокрема, йшлося про права 
вразливої категорії громадян під час дії 
карантину. Наприкінці, серед присутніх 
було розповсюджено тематичні буклети і 

проінформовано про сферу діяльності бюро правової 
допомоги. 
 
           5) 22.09.2020 головний спеціаліст 
Дружківського бюро правової допомоги Дар'я Єроменко 
провела інформаційно-роз'яснювальний та комунікативний захід з правової освіти 
для пенсіонерів у приміщенні Костянтинівсько – Дружківському об’єднаному 
управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Донецькій області. Громадянам надано 
інформацію щодо завдань системи безоплатної правової допомоги (БПД), порядку 

отримання первинної та вторинної правової допомоги та 
надані відповідні буклети з детальною інформацією. 
 
           6) 15 вересня 2020 року начальником відділу 
«Слов’янське бюро правової допомоги» Оленою 
Солошенко спільно із старшим інспектором Слов’янського 
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 
пробації» в Донецькій області Світланою Шпилевською 
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проведено презентацію та роз’яснено клієнтам зазначеної установи законодавство у 
сфері захисту прав споживачів при купівлі товарів в інтернет-магазині, надані корисні 
рекомендації юриста та наведено приклади вирішення спорів по даній темі. 
 
           7) 29 вересня 2020 року головний спеціаліст відділу 
"Торецьке бюро правової допомоги" Краматорського МЦ з 
надання БВПД Грачова Наталія  проведення інформаційно-
роз’яснювальний та комунікативних заходів з правової освіти для 
з інвалідністю та  пенсіонерів у приміщенні Територіального 
центру соціального обслуговування громадян на тему: "Соціальні 
гарантії для осіб з інвалідністю".  
 
           8) 30.07.2020 головна спеціалістка Костянтинівського бюро правової допомоги 
Валерія Тіщенко розповіла відвідувачам Управління соціального захисту населення 
(УСЗН) Костянтинівської міської ради  про те, як оформити виплати, передбачені 
законодавством України в разі  оформлення постійного догляду з відповідними 
соціальними виплатами на догляд за такими категоріями осіб, що потребують 
догляду:  
          1) за дітьми з інвалідністю віком до 18 років;  
          2) за особами з інвалідністю І групи або особами, які 
досягли 80-річного віку;  
          3) за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, які за висновком лікарської комісії 
медичного закладу потребують постійного стороннього догляду;  
          4) за іншими громадянам похилого віку, інвалідами, 
дітьми-інвалідами та хворими, які за висновком лікарсько-
консультаційної комісії потребують постійного стороннього 
догляду і не здатні до самообслуговування. 
 Присутні мали можливість також отримати особисті консультації з хвилюючих  

питань з цієї тематики. Також фахівчиня бюро нагадала про роботу 
у зазначеній установі дистанційного пункту доступу до системи БПД 
та про можливість отримати під час його роботи правову допомогу. 
       
           9) 24.09.2020 головним спеціалістом відділу «Добропільське 
бюро правової допомоги», Антоном Тарасенко, на території 
Добропільського об’єднаного управління пенсійного фонду України 
в Донецькій області проведено інформаційно-роз’яснювальний захід 
з правової освіти для осіб пенсійного віку.  
 

           10) 29.09.2020 В приміщенні Громадської Організації 
«Авдіївське міське товариство осіб з інвалідністю «Переборення» 
головний спеціаліст Авдіївського бюро правової допомоги Юлія 
Яшина провела право просвітницька лекція на тему «Інвалідність 
та порядок її встановлення». Так, фахівець бюро розповіла, що 
інвалідність визначається шляхом експертного обстеження в 
органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони 
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здоровя України. Ця експертиза визначає ступінь обмеження життєдіяльності 
людини, причину, час настання, групу інвалідності. Наприкінці заходу Юлія Яшина 
розповіла про сферу діяльності Авдіївського бюро та про послуги, які в ньому можна 
отримати. 
 
            
 

 

           Захід 1.1.7. 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. 
 
           а) 18.08.2020, 16.09.2020, 29.09.2020 – забезпечено роботу дистанційного 
пункту у Дружківському відділі пробації; 
           03.08.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту у Костянтинівському  
відділі пробації; 
           03.08.2020, 07.09.2020, 05.10.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту 
у Авдіївському відділі пробації; 
           03.08.2020, 07.09.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту у 
Олександрівському відділі пробації; 
           03.07.2020,07.07.2020, 18.08.2020, 20.08.2020, 01.09.2020, 03.09.2020 - 
забезпечено роботу дистанційного пункту у Слов’янському відділі пробації;  
           07.09.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту у Лиманському відділі 
пробації; 
           06.07.2020, 03.08.2020, 07.09.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту 
у Добропільському відділі пробації; 
 
           б) 05.08.2020 – забезпечено роботу дистанційного пункту доступу у УВП 
«Бахмуська установа виконання покарань № 6» 
           19.08.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу у Торецькій 
виправній колонії  № 2 
 
            в) 30.07.2020 - забезпечено роботу мобільного пункту доступу у військовому 
госпіталі м. Часів Яр; 
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            г) 18.08.2020, 29.09.2020 - забезпечено роботу мобільного пункту доступу у 
військовій комендатурі м. Торецьк; 
 
           є) 07.08.2020 - забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи 
надання БПД у ГО «Авдіївське міське товариство інвалідів «Переборення». 
 
           Захід 1.1.8.  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 
 

         1) 10 вересня 2020 року  Головний спеціаліст Торецького бюро 
правової допомоги Грачова Наталія надала адресну правову допомогу 
особі з обмеженими фізичними властивостями за місцем її проживання 
з питання порушеного права на соціальне забезпечення  
 
         2) 01.09.2020 начальником відділу 
«Лиманське бюро правової допомоги» Артемом 
Вороновим в приміщенні Донецької обласної 

травматологічної лікарні було надано БПД та допомогу в придбанні 
і доставки вкрай необхідних ліків Мальцевій З.М. яка є військово 
полоненою яку в січні 2020 року звільнили з полону.  
 
         3) 15.08.2020 начальником відділу «Лиманське бюро правової допомоги» 
Артемом Вороновим було надано БПД двом інвалідам І та ІІ групи Філоненко Л. М. та 
Філоненко Є.І. які опинились в край важкій життєвій ситуації їх примусово виселили з 
житла і вони були вимушені жити на вулиці. 
 
         4) 28.08.2020 У випадках, коли громадяни не мають можливості самостійно 
прибути до центру, або бюро, мультидисциплінарна команда 
територіального центру соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг Авдіївської міської ради до якої також входить 
головний спеціаліст Авдіївського бюро правової допомоги Юлія 
Яшина завжди готові допомогти у вирішенні спірних питань. 
Так, фахівці зазначених установ відвідали мешканку  м. Авдіївка, 
яка через свій похилий вік не має можливості самостійно потрапити до бюро, та яка 
потребувала юридичної консультації щодо спадкового права, зокрема, про права 
власника на укладання заповіту на нерухоме майно.  
 
         Захід 1.1.9. Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до 
БПД на лінії розмежування КПВВ «Майорськ»  
 
         Виїзди на КПВВ «Майорськ» були скасовані у зв’язку із загостренням ситуації, 
пов’язаної з поширенням COVID-19 в Україні. З 16.03.2020 року по теперішній час 
дистанційний пункт на КПВВ «Майорськ» працює за допомогою телефонного зв’язку. 
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         Захід 1.1.10. Посилення захисту прав громадян у сфері земельних 
відносин, шляхом проведення правопросвітницьких заходів та виїзного 
консультування 

 

1) 13 липня 2020 року начальник відділу «Торецьке бюро правової допомоги» 

Краматорського МЦ з надання БВПД Світлана Казакова провела семінар для 

учасників бойових дій на тему: "Захист земельних прав громадян". Захід пройшов на 

території дислокації військової частини м.Торецьк. 

 

2) Відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного 

кодексу України і Закону України «Про оренду землі» велика 

кількість юридичних і фізичних осіб отримали земельні ділянки в 

оренду для будівництва об’єктів різного призначення, а також для 

експлуатації нерухомого майна, що вже існує. Так, задля підвищення 

рівня правової обізнаності громадян у сфері земельних відносин 06 липня 2020 року, 

головний спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна 

Вечірко відвідала 102 Державну пожежну рятувальну частину ГУ ДСНС України в 

Донецькій області де для особового складу провела правопросвітницьку лекцію на 

тему: «Поділ земельних ділянок, які надані в оренду». 

 

3) 04 серпня 2020 року начальник відділу Торецьке бюро 

правової допомоги Краматорського МЦ з надання БВПД 

Світлана Казакова провела  правопросвітницький захід для 

представників Донецького зонального відділу військової служби 

правопорядку  у збройних силах України на теми актуальних 

питань земельного законодавства. 

 

4) Задля посилення захисту прав громадян у сфері земельних 

відносин 20 липня 2020 року головний спеціаліст відділу 

«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко відвідала 

Олександрівський районний сектор філії Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій області де провела правопросвітницьку лекцію 

для суб’єктів пробації на тему: «Приватизація земельної ділянки під будинком. 

Спрощена процедура приватизації».  

 

5) Задля посилення захисту прав громадян у сфері земельних 

відносин, 05 серпня 2020 року головний спеціаліст відділу 

«Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко відвідала 

Степанівську сільську раду (село Степанівка,вулиця Миру буд.21, 

Олександрівський район, Донецька область) з метою проведення 

правопросвітницького заходу для працівників і мешканців віддаленого 
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села Олександрівщини. Під час заходу обсудили Земельний кодекс України, ЗУ «Про 

землеустрій» та покрокову інструкцію щодо використання права громадян України на 

безкоштовне отримання земельної ділянки. Наприкінці, серед присутніх було 

розповсюджено тематичні буклети. 

6) 03.08.2020 з метою посилення захисту прав громадян у сфері земельних 

відносин, головний спеціаліст Авдіївського бюро правової допомоги Юлія Яшина 

провела правопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа в Україні», який 

пройшов у приміщенні Авдївського міського сектору філії ДУ “Центр пробації” в 

Донецькій області для суб’єктів пробації.  

 Фахівчиня бюро розповіла про Закон України від 31.03.2020 №552, який 

був підписаний президентом 28.04.2020, та який сам по собі не 

є самостійним, а такий, що вносить зміни до інших, зокрема у 

Земельний кодекс України. Ці зміни стосовно продажу не всіх 

земель, а тільки якщо це земельні ділянки товарного 

сільськогосподарського виробництва, або якщо для ведення 

особистого селянського господарства, якщо вони були виділені 

у натурі власникам земельних часток (паїв). 

 

7) 13.08.2020 задля підвищення рівня обізнаності 

громадян з питань земельного права, головний спеціаліст 

Авдіївського бюро правової допомоги Юлія Яшина ініціювала 

проведення правопросвітницького заходу на тему: 

«Користування земельними ділянками. Які зміни?» для 

працівників і відвідувачів  Територіального центру соціального 

обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради.   

Зокрема, йшлося про окремі положення Закону України № 340-IX, які набрали 

чинності і Мін’юст роз’яснив, які зміни відбулися в регулюванні суспільних відносин, 

пов’язаних з користуванням земельними ділянками - праві оренди, емфітевзису та 

суперфіцію. 

 

8) 31 березня Верховною Радою України прийнято Закон України №2178-10 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського призначення», який з 1 липня 2021 року має відкрити ринок 

землі в Україні. Так, 22.07.2020 р. з метою інформування 

громадян про основні положення закону, який відмінив 

мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення 

начальник Дружківського бюро правової допомоги Інна Куракіна 

за допомогою платформи Zoom провела правопросвітницький 

захід на тему: «Земельна реформа України" для осіб, які перебувають на обліку у 

Дружківському міському центрі зайнятості. Під час заходу зокрема йшлось щодо: 
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суб’єктів, які можуть набувати право власності на земельні ділянки; обмежень по 

площі земельних ділянок, які можуть перебувати у власності однієї особи; 

переважного права придбання земельної ділянки; заборони продажу земельних 

ділянок; заборони набуття права власності на земельні ділянки; ціни продажу 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Крім того, фахівець бюро 

повідомила щодо порядку отримання безоплатної первинної правової допомоги та 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

9) 20 серпня 2020 року начальник відділу Торецького бюро 

правової допомоги Краматорського МЦ з надання БВПД Світлана 

Казакова провела  право просвітницький захід на тему: «Реалізація 

земельного права для учасників бойових дій» Захід пройшов на 

території військової комендатури м.Торецьк.  

 

10) 04 вересня 2020 року начальник відділу Торецьке 

бюро правової допомоги Краматорського МЦ з надання БВПД 

Світлана Казакова провела право просвітницький захід шляхом 

виїзного консультування до місця дислокації військової частини 

для на тему: «Проблемні питання при реалізації земельного 

права». 

 

11)  09 вересня 2020 року головний спеціаліст відділу Торецьке 

бюро правової допомоги Краматорського МЦ з надання БВПД 

Грачова Наталія провела правопросвітницький захід у приміщенні 

бюро на тему: «Особливості реалізації права на отримання земельної 

ділянки». 

 

12)  Задля посилення захисту громадян у сфері земельних відносин, 25 серпня 

2020 року, головний спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової допомоги» 

Тетяна Вечірко відвідала відділ з питань надання 

адміністративних послуг та державної реєстрації 

Олександрівської РДА з метою проведення правопросвітницького 

заходу на тему: «Право на безоплатну передачу земельних 

ділянок у приватну власність. Заходи у випадку відмови надання 

дозволу» для працівників і відвідувачів відділу.  

 

13) 20.08.2020 року з метою інформування громадян 

про основні положення закону, який відмінив мораторій на 

продаж землі сільськогосподарського призначення 

начальник Дружківського бюро правової допомоги Інна 

Куракіна провела правопросвітницький захід для 
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співробітників Дружківського міського відділу філії Державної установи «Центру 

пробації» в Донецькій області. Під час заходу зокрема йшлось щодо: суб’єктів, які 

можуть набувати право власності на земельні ділянки; обмежень по площі земельних 

ділянок, які можуть перебувати у власності однієї особи; переважного права 

придбання земельної ділянки; заборони продажу земельних ділянок; заборони 

набуття права власності на земельні ділянки; ціни продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

14) 14.09.2020 з метою інформування громадян про основні положення закону, 

який відмінив мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення 

головний спеціаліст Дружківського бюро правової допомоги 

Дар'я Єроменко провела правопросвітницький захід у 

приміщенні Дружківського міського відділу державної 

виконавчої служби Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків). Під час заходу зокрема 

йшлось щодо: суб’єктів, які можуть набувати право 

власності на земельні ділянки; обмежень по площі земельних ділянок, які можуть 

перебувати у власності однієї особи; переважного права придбання земельної 

ділянки; заборони продажу земельних ділянок; заборони набуття права власності на 

земельні ділянки; ціни продажу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. 

15-20) 21.09.2020 з метою формування правової культури 
та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня правової 
освіченості громадян, головна спеціалістка Костянтинівського 
бюро правової допомоги здійснила виїзди до с. Кіндратівки, 
Іванопалля, Тарасівки, Марківки, Катеринівки та Білокузьминівки, 
де розповіла місцевим жителям про земельну реформу України. 

Головний спеціаліст зазначила, що завданням цієї реформи 
є перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну та 
колективну власність, а також у користування підприємствам, 
установам і організаціям з метою створення умов для 
рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, 
формування багатоукладної економіки, раціонального 
використання та охорони земель. Під час зустрічі  Валерія 
Тіщенко нагадала присутнім про 
роботу бюро, та про види 

консультацій і допомоги які вони та всі бажаючі  можуть 
отримати. 

 
21) 22.09.2020 з метою інформування громадян 

про основні положення земельної реформи начальник 
Дружківського бюро правової допомоги Інна Куракіна 
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провела правопросвітницький захід для суб`єктів пробації, які перебувають на обліку 
у Дружківському міському відділі філії Державної установи «Центр пробації» в 
Донецькій області. Під час заходу, зокрема йшлось щодо: суб’єктів, які можуть 
набувати право власності на земельні ділянки; обмежень по площі земельних 
ділянок, які можуть перебувати у власності однієї особи; переважного права 
придбання земельної ділянки; заборони продажу земельних ділянок; заборони 
набуття права власності на земельні ділянки; ціни продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення. 

 
22) 31 березня Верховна Рада України проголосувала за Закон України № 

2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обігу земель сільськогосподарського 
призначення», який з 1 липня 2021 року має відкрити 
ринок землі в Україні. Про його основні положення  
29.09.2020 р. розповіла головний спеціаліст 
Дружківського бюро правової допомоги Дар'я Єроменко 
громадянам у приміщенні Костянтинівсько – 
Дружківському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду 

України (ПФУ) в Донецькій області. 
 
23) 30.09.2020 головний спеціаліст Дружківського бюро правової допомоги 

Дар'я Єроменко провела правопросвітницький захід на тему 
«Земельна реформа» у приміщенні Дружківського міського 
центру зайнятості. Під час заходу зокрема йшлось щодо: 
суб’єктів, які можуть набувати право власності на земельні 
ділянки; обмежень по площі земельних ділянок, які можуть 
перебувати у власності однієї особи; переважного права 
придбання земельної ділянки; заборони продажу земельних 
ділянок; заборони набуття права власності на земельні 
ділянки; ціни продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

 
24) 30.09.2020 року головним спеціалістом відділу 

"Добропільське бюро правової допомоги", Антоном 
Тарасенко, спільно з співробітниками Криворізької сільської 
ради проведено правопросвітницький захід щодо посилення 
захисту прав громадян у сфері земельних відносин для 
населення Криворізької ОТГ. 

 
 

25-26) 21.09.2020 та 28.09.2020 
начальник відділу «Торецьке бюро 
правової допомоги» Світлана Казакова 
провела  правопросвітницький  захід та 
здійснила виїздне консультування з 
земельних питань до Новгородської 

селищної ради. 
 



Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

ІІІ квартал  

2020 року 

 
 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях 

 

 

Завдання 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» 

 

 У звітному кварталі працівниками відділу «Лиманське бюро правової 
допомоги» на довідково-інформаційній платформі правових консультацій 
«WikiLegalAid» складено та розміщено правову консультацію на тему: «Застава 
земельних ділянок або прав на них». 
 
         1.2.2. Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані 

правових консультацій, розміщених на довідково-інформаційній платформі 

правових консультацій «WikiLegalAid» 

 

          За звітний квартал переглянуто та відредаговано наступні правові 

консультації:  

1. Призначення та виплата пенсій особі, яка подала заяву про зняття її з обліку 

як ВПО у зв'язку з реєстрацією постійного місця проживання; 

2. Переведення з одного виду пенсії на інший; 

3. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;  

4. Відводи в цивільному процесі; 

5. Пенсія за вислугу років для працівників бюджетної сфери; 

6. Соціальна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; 

7. Призначення та виплата пенсій особі, яка подала заяву про зняття її з обліку 

як ВПО у зв’язку з реєстрацією постійного місця проживання. 

 

Завдання 1.3.  

БПД он-лайн  

 

         Захід 1.3.1.  

Оновлення  та підтримання    в актуальному стані бази даних 

стейкхолдерів 

 

База даних стейкхолдерів оновлено. На теперішній час вся інформація у 
зазначеній базі знаходиться в актуальному стані.  

 
Завдання 1.4.  

Механізм перенаправлення 



Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

ІІІ квартал  

2020 року 

 

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

 

1.4.1. Укладення  додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в 

частині перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги 

 

У звітному кварталі потреби щодо укладення додаткових угод/меморандумів 
про співпрацю в частині перенаправлення клієнтів для отримання комплексної 
допомоги не виникало.   

 
 [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

Завдання 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 

За звітний квартал було здійснено 12 анкетувань клієнтів Місцевого центру 
щодо якості отриманих послуг.  

2.1.2. Підготовка та висвітлення інформації щодо кращих практик 
захисту 

До Регінального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Донецькій та Запорізькій областях з метою висвітлення інформації щодо кращих 
практик захисту направлено 3 успішні кейси працівників Місцевого центру. 

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 

1) У липні 2020 року начальником відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Індусовою Оксаною здіснено моніторинг щодо 
надання БВПД працівниками відділів «Бюро правової допомоги» за призначенням 
Центру в період з 01.01.2020 року по 30.06.2020 року. В процесі моніторингу були 
вибірково перевірені досьє відділів «Торецьке бюро правової допомоги», 
«Дружківське бюро правової допомоги», «Олександрівське бюро правової допомоги», 
«Слов’янське бюро правової допомоги» та «Лиманське бюро правової допомоги». 

2) У вересні 2020 року начальником відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Індусовою Оксаною здіснено вибірковий аналіз 
письмових консультацій, наданих працівниками за зверненнями громадян. В процесі 
моніторингу були вибірково перевірені письмові консультації, надані працівниками 
відділів «Костянтинівське бюро правової допомоги», «Авдіївське бюро правової 
допомоги», «Торецьке бюро правової допомоги». 
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2.1.4. Проведення регулярного моніторингу діяльності відділів «Бюро 
правової допомоги» силами центрального офісу МЦ 

 
 
Завдання 2.2. 
Strategic Litigation  
 
2.2.1. Виявлення актуальних правових проблем «масового» 

характеру, підготовка та розробка заходів реагування 
 
[1.3.] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 
 

Завдання 3.1. 
Відновне правосуддя. Забезпечення доступу до медіації 
 
3.1.1. Надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання 

навичкам медіації 
 
Необхідності надання 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 
 
1) 03 серпня 2020 року начальник відділу Торецьке бюро 

правової допомоги Краматорського МЦ з надання БВПД Світлана 
Казакова провела робочу зустріч з медіатором, який працює з 
ромськими меншинами Ольгою Руденко, було узгоджено подальші 
напрями співпраці. 

 
2) Задля вдосконалення своїх практичних та професійних 

навичок в послугах медіації 31.07.2020 у року приміщенні батальйону патрульної 
поліції в містах Краматорськ та Слов'янськ в Донецькій області представниками 

патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов'янськ в 
Донецькій області та начальником Слов’янського бюро 
правової допомоги Оленою Солошенко проведено практичне 
заняття з врегулювання домашнього конфлікту за допомогою 
методів медіації. Начальником відділення зв’язків з 
громадськістю батальйону патрульної поліції в містах 
Краматорськ та Слов'янськ в Донецькій області старшим 

лейтенантом поліції Наталею Боковою, яка виступила в якості медіатора, на практиці 
продемонстровано навички у врегулюванні конфлікту у досудовому порядку, а також 
проінформовано учасників модельованої ситуації про систему безоплатної правової 
допомоги. 
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Висновком заходу прийнято рішення надалі проводити спільні заходи, 
направлені на вирішення конфліктних ситуацій у досудовому порядку, також і за 
допомогою медіації, вдосконалюючи свої професійні навички. 

 
3) 15.07.2020 головний спеціаліст Авдіївського бюро 

правової допомоги Юлія Яшина провела робочу зустріч, яка 
відбулася в приміщенні бюро. У зустрічі прийняли участь 
представники місії ОБСЄ в України та  БФ «Право на захист». 
Метою  зустрічі  стало обговорення питання щодо 
перенаправлення клієнтів, спільної співпраці та взаємодії. Юлія 
Яшина розповіла про сферу діяльності Авдіївського бюро та про послуги, які в ньому 
можна отримати.  

 
4) 28.09.2020 року головним спеціалістом  відділу 

«Лиманське бюро правової допомоги» Михайлом 
Васильєвим у приміщенні Лиманської міської бібліотеки 
було проведено зустріч з фахівцями бібліотеки та 
психологом МОМ щодо налагодження співпраці по 
альтернативному врегулювання спорів із залученням 
посередника «медіатора». 

 
3.1.3. Інформаційна кампанія з пошуку та залучення медіаторів, 

зацікавлених осіб 
 
1) 04.08.2020  в рамках проведення інформаційної кампанії з 

пошуку та залучення медіаторів, з метою переправлення клієнтів 
було досягнуто домовленості  з представником школи "Інженерів 
порозуміння" Степаном Семеновим. 

Інженер порозуміння — це майстер у сфері побудови миру, 
який: 

1) фасилітує діалог для відновлення соціальних зв’язків після 
деструктивних конфліктів; 

2) виступає посередником у деструктивних конфліктах для припинення чи 
запобігання ескалації напруги і насильству; 

3) веде переговори з метою започаткування чи відновлення мирних процесів у 
громадах; 

4) розробляє проекти для зміцнення мирної співпраці у громадах різних 
регіонів країни воркшопи, консультації, супервізії з цієї діяльності. 

Тому, для впровадження медіації яка є новою культурою діалогу, яку потрібно 
розвивати і підтримувати, головна спеціалістка Костянтинівського бюро правової 
допомоги Валерія Тіщенко запропонувала Семену пітдримувати постійну співпрацю. 

 
Завдання 3.2. 
Незалежні провайдери 
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3.2.1.  Надання методичної допомоги органам місцевого 
самоврядування щодо створення ними спеціалізованих установ з надання 
БПД або прийняття відповідних місцевих програм 

 
1) 15.07.2020 року заступником начальника відділу «Добропільське бюро 

правової допомоги», Андрієм Шумарою, спільно з 
представниками Криворізької ОТГ через засоби інтернет-
зв’язку обговорено питання щодо подальшої взаємодії і 
напрацювання перших нових спільних підходів до надання 
безоплатної юридичної допомоги населенню Криворізької ОТГ 
з метою захисту й правової обізнаності таких цільових груп та 
надано методичну допомогу.  

 
2-5) За звітний квартал працівниками Краматорського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги було 
розроблено та надано Методичні рекомендації щодо 
організації надання безоплатної первинної правової допомоги 
органами місцевого самоврядування та об’єднаними 
територіальними громадами м. Слов’янськ, м. Торецьк, м. 
Бахмут та м. Костянтинівка. 

 
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 

 
1) 10.09.2020 року з  ініціативи працівників Бахмутського бюро  правової 

допомоги у приміщенні офісу БФ «Право на захист» відбулася робоча зустріч між 
партнерськими організаціями.  

Під час зустрічі працівниками БФ «Право на захист» та 
головним спеціалістом відділу «Бахмутське бюро правової допомоги» 
Євгеном Страшко були обговорені проблемні питання, з якими 
стикаються внутрішньо переміщені особи (ВПО) в умовах діючого 
карантину. Також, фахівці обмінялися позитивною практикою з 

вирішення судових спорів та обговорили шляхи 
досудового вирішення проблемних питань. 

 
2) 23.09.2020 – робоча зустріч з заступницею 

Міністра з питань європейської інтеграції 
Міністерства юстиції України, Валерією Коломієць.  
Детальніше про це за посиланням: 
https://bit.ly/2Ssf37d   

 

https://bit.ly/2Ssf37d
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3.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів для категорій осіб, які мають право на БВПД 

 
1-2) 15.07.2020 року та 13.08.2020 року заступником 

начальника відділу «Добропільське бюро 
правової допомоги», Андрієм Шумарою, 
через засоби інтернет-зв’язку проведено 
дистанційні (он-лайн) комунікативні заходи 
для категорій осіб, які мають право на 
БВПД, із числа мешканців Криворізької ОТГ, щодо можливості 
скористатися послугами БПД, їх правового захисту з боку держави й 

обізнаності таких цільових груп з невирішених юридичних питань. 
 
3) 05.08.2020 року для користувачів соціальної мережі Facebook головним 

спеціалістом відділу «Олександрівське бюро правової допомоги» створено відеоролик 
на тему: «Права і пільги ВПО. Детальніше за посиланням:  https://cutt.ly/NdU6Pyj 

 
 
3.2.4. Організація та проведення робочих зустрічей, «круглих» столів 

з органами місцевого самоврядування, організаціями-партнерами, 
громадськими об’єднаннями з питань взаємодії щодо забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги 

 
1) 31 липня 2020 року  начальником Торецького бюро правової допомоги 

Світланою Казаковою було організовано робочу зустріч, з 
органами місцевого самоврядування та організаціями-
партнерами: ГО "Ініціативна молодь українського Нью - 
Йорку", ГО "Твоє нове місто", ГО "Грунт", БФ "Право на 
захист", ГО "Січ" з питань взаємодії щодо забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги та проведення 
спільного моніторингу карти правових потреб громади. Захід 

пройшов у приміщенні Торецької центральної міської бібліотеки.  
 
2) 13.08.2020 року начальник відділу «Слов’янське 

бюро правової допомоги» Олена Солошенко в приміщені ГО 
«Друкарня» прийняла участь у круглому столі на тему: 
«Діяльність правозахисних громадських організацій в 
питаннях подолання негативних наслідків збройного 
конфлікту на Сході України для цивільного населення» разом 
із членами коаліції «Справедливість» заради миру на Донбасі, 
представниками Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива», на 
якому висвітлені наступні питання: документування порушень прав людини у 
збройному конфлікті; умова запобіганню безкарності та доступ до правосуддя ВПО та 
жителів ОРДЛО; відшкодування шкоди, завданої в ході військових дій; правосуддя 
перехідного періоду. 
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3) 04.08.2020 У військово - цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області  
пройшов захід на тему: "Донеччина згуртована та безпечна" за 
ініциативою керівника військово - цивільної адміністрації Віталія 
Барабаша, в.о.заступника керівника військово - цивільної 
адміністраці Сергія Легенького та БФ "Слов'янське сердце". 
Обговорили подальшу співпрацю у вирішенні питань щодо 
протидії домашньому насильству. 

Також, під час зустрічі відділом у справах сім'ї, молоді та 
спорту було проведено семінар щодо протидії торгівлі людьми. Для участі у семінарі 
було запрошено: 

- представників Авдіївського відділення поліції Покровського ВПГУНП у 
Донецькій області;  

- фахівців  Авдіївський міський сектор філії державної установи, "Центр 
пробації"; 

- головного спеціаліста Авдіївського бюро правової допомоги Юлію Яшину; 
- фахівців ЦСССДМ, служби у справах дітей; 
- фахівців відділу освіти,  
- працівників Авдіївського ПТУ № 43,; 
- працівників Авдіївський Міський центр Зайнятості  
Під час семінару йшлося про шляхи взаємодії між структурними підрозділами, 

посилення інформаційної діяльності для підвищення рівня обізнаності громадян у 
сфері протидії торгівлі людьми, адже від цього може постраждати будь хто, 
незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу. 

 
4) 31.08.2020  Костянтинівський міський центр зайнятості 

проводив правопросвітницький захід, на тему: "Насильство в сім'ї. 
Як запобігти під час безробіття?". Фахівчиня  бюро Валерія Тіщенко 
під час заходу проінформувала громадян про  їх права, оскільки  
основою євроінтеграційних процесів нашої держави є формування 
стійкого громадянського суспільства з, характерним йому, високим 
рівнем правосвідомості. Та надала контактні данні бюро, до якого 
люди можуть звернутися за консультацією. Також головна спеціалістка 
Костянтинівського бюро правової допомоги  розповіла про види допомоги яку люди 
можуть отримати під час візиту до бюро. 

 
5) 11.09.2020р. начальник Дружківського бюро правової допомоги Інна 

Куракіна провела робочу зустріч з працівниками Дружківського міського відділу філії 
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області з 
питань взаємодії щодо забезпечення надання безоплатної 
правової допомоги (БПД) суб'єктам пробації. В ході робочої 
зустрічі обговорювались проблемні питання надання правової 
інформації та консультацій суб'єктам пробації. Крім того було 
наголошено на проведенні роботи дистанційних пунктів 
доступу до БПД згідно затвердженого графіку між установами у 

2020 р. Наприкінці заходу працівники пробації отримали інформаційні 
буклети БПД для подальшого розповсюдження серед суб'єктів пробації. 
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3.2.5. Проведення навчально-тренінгових заходів для партнерських 

інституцій, ключових професійних спільнот системи надання БПД, 
працівників системи надання БПД,  у т.ч. спрямованих на вивчення, 
обговорення та узагальнення судової практики, в рамках підтримки 

ініціатив, що посилюють правові можливості громадян 
 
17.08.2020 – проведено робочу зустріч з керівниками відділів 

«Бюро правової допомоги» з метою обговорення судової практики з 
пенсійних справ, стягнення надміру сплачених коштів та захисту прав 
відповідачів в судах у справах про стягнення заборгованості по 
кредитам.  

 
3.2.6. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами 

місцевого самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих 
програм надання БПД, залучення у якості їх виконавців як найширшого 
кола громадських організацій відповідного профілю 

 
1) 13.08.2020 року з метою надання якісної правової допомоги 

мешканцям Криворізької ОТГ представниками відділу «Добропільське 
бюро правової допомоги» розроблено місцеву програму надання БПД 
населенню зазначеної громади. 

 
2) 29.09.2020 – розроблено проект місцевої програми надання БПД населенню 

м. Дружківка. 
 
3.2.7. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на 

запобігання випадкам домашнього насильства 
 
1) Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

запроваджено комплексний підхід та визначено систему заходів щодо запобігання та 
протидії фізичному, психологічному та сексуальному насильству в 
сім’ї. Домашнє насильство спричиняє глибокі наслідки: воно не 
лише стає причиною тяжких страждань жертви, а й впливає на 
стабільність і безпеку сімей, може негативно позначитися на 
економічному добробуті громади. Так, 13 липня 2020 року з 
метою підвищення рівня поінформованості громадян про їхні права і способи їх 
активного захисту головний спеціаліст відділу «Олександрівськое бюро правової 
допомоги» Тетяна Вечірко відвідала Олександрівський районний відділ ДВС Східного 
межрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) де провела 

правопросвітницьку лекцію на тему: «Втілення спеціальних заходів 
щодо протидії домашньому насиллю». 

 
2) 07 серпня 2020 року начальник відділу Торецьке бюро 

правової допомоги Краматорського МЦ з надання БВПД Світлана 
Казакова провела правопросвітницький захід для мешканців міста 
Торецьк на тему: Правові аспекти домашнього насильства. Захід 
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пройшов у дистанційному режимі на базі Торецького міського центру зайнятості.  
 

3) 14.08.2020 року головним спеціалістом  відділу 
«Лиманське бюро правової допомоги» Михайлом Васильєвим 
у приміщенні Лиманської міської центральної бібіліотеки 
проведено правопросвітницький захід, спрямований 
запобіганню булінгу та домашньому насильству. 

 
4) 12.08.2020 року головним спеціалістом відділу «Добропільське бюро 

правової допомоги», Антоном Тарасенко, з спільно з 
представниками Добропільського міського центру соціальних 
служб для дітей, сім’ї та молоді проведено 
правопросвітницький захід, спрямований запобіганню 
домашнього насильства. Під час зустрічі сторони обговорили 
питання щодо посилення профілактичних заходів відносно 
підвищення рівня обізнаності прав та обов’язків батьків 
відносно дітей та запобігання випадкам і недопущення домашнього насилля. 

 
5) 04.08.2020  за допомогою відеозв'язку Skype 

начальник Дружківського бюро правової допомоги Інна 
Куракіна провела правопросвітницький захід на тему 
:«Запобігання випадкам домашнього насильства» для 
суб`єктів пробації, які перебувають на обліку у 
Дружківському міському відділі філії Державної установи 
«Центр пробації» в Донецькій області. Під час заходу 
обговорені наступні питання: 

-у чому полягає домашнє насильство; 
-види домашнього насильства; 
-заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 
Крім того, в ході заходу, громадянам надано інформацію щодо завдань системи 

безоплатної правової допомоги (БПД), порядок отримання первинної та вторинної 
правової допомоги. 

 
6) 25.08.2020 Валерія Тіщенко головна спеціалістка Костянтинівського бюро 

правової допомоги провела інформаційно-роз’яснювальний захід  
для вчителів ЗЗСО 3  І-ІІІ ст. на тему  запобігання та протидії 
домашньому насильству". Домашнє насильство - діяння (дії або 
бездіяльність) фізичного, сексуального,  психологічного або 
економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 
проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 
подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) 
особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала 
особа, а також погрози вчинення таких діянь. 
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7) Під домашнім насильством розуміється будь-яка дія 
фізичного, сексуального, психологічного або економічного 
насильства, а також погрози вчинення таких діянь. 

Так, головний спеціаліст Авдіївского бюро правової 
допомоги Юлія Яшина відвідала Авдіївський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, де для працівників 
даного закладу провела правопросвітницький захід, спрямований 
на запобігання домашньому насильству. 

Зокрема, йшлося про те, що у разі вчинення будь-якого виду домашнього 
насильства постраждалі мають право звернутися за допомогою до центрів надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, а також із відповідною заявою 
(повідомленням) як до органів поліції за місцем свого проживання (перебування), так 
і до виконавчих комітетів сільських і селищних рад, органів опіки та піклування, 
навчальних закладів (якщо постраждалі - діти), установ охорони здоров’я. Аби 
отримати захист, достатньо звернутися до будь-якого з цих органів.  

 
8) Президент України підписав закон «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству». На сайті Верховної Ради України 
він значиться як чинний . Закон деталізує види насильства 
на фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Тож 
щоб розібратись, що це означає та – головне – яка тепер 
існує відповідальність за вчинення такого насильства 
25.09.2020 року дистанційно за допомогою програми zoom 
підліткам ГО «Наша допомога», начальником відділу 
«Слов’янське бюро правової допомоги» Оленою Солошенко 

проведено правопросвітницький захід на тему: «Запобігання випадкам домашнього 
насилля», в ході якого роз’яснено алгоритм дії при виявах насилля та його види. 
Причини проявлення насилля у сім’ї та їх усунення.   

 
9) Під домашнім насильством розуміється будь-яка дія фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, а також погрози вчинення таких діянь. 
Так, головний спеціаліст Авдіївского бюро правової 

допомоги Юлія Яшина14.09.2020 відвідала Авдіївський міський 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, де для 
працівників даного закладу провела правопросвітницький захід, 
спрямований на запобігання домашньому насильству. 

Зокрема, йшлося про те, що у разі вчинення будь-якого 
виду домашнього насильства постраждалі мають право 
звернутися за допомогою до центрів надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, а також із відповідною заявою (повідомленням) як до органів поліції за 
місцем свого проживання (перебування), так і до виконавчих комітетів сільських і 
селищних рад, органів опіки та піклування, навчальних закладів (якщо постраждалі - 
діти), установ охорони здоров’я. Аби отримати захист, достатньо звернутися до будь-
якого з цих органів. 
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3.2.8. Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних 
закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти 

 
1) 11.09.2020 на території Костянтинівського закладу загальної 

освіти ступені І-ІІІ номер 3 пройшов ПікнікFest, під час якого головна 
спеціалістка Костянтинівського бюро правової допомоги  Валерія 
Тіщенко провела правовий квест. Фахівчиня бюро закликала дітей 
розмірковувати над завданням, різнобічно оцінювати ситуацію, 
аналізувати інформацію з точки зору значимості, важливості та 
необхідності, та відповідності Конституції України.  

Під час заходу серед присутніх, Валерія поширила інформацію про сферу 
діяльності бюро і розповсюдила тематичні буклети системи БПД. 

 
2) В умовах адаптивного карантину, 16.09.2020 збори Батьківської ради 

Економіко-гуманітарного ліцею № 8 м. Краматорська проводились за допомогою 
Zoom конференції, у приміщенні зазначеної установи. Під час 
заходу головний спеціаліст відділу  правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Краматорського 
місцевого центру з надання БВПД Михайлова Тетяна 
розповіла про систему безоплатної правової допомоги та 
порядок отримання первинної та вторинної правової 
допомоги. Також до учасників донесли правову інформацію 

щодо оформлення відпустки по догляду за дитиною до 3-ох років родичами, які 
фактично займаються доглядом та вихованням  дитини. Участь у конференції 
прийняла 31 особа. 

 
3) Знання правил дорожнього руху та своїх прав дуже важливо для кожного 

громадянина. Для самих маленьких учнів Слов’янської 
загальноосвітньої школи № 12 начальником відділення 
зв’язків з громадськістю батальйону патрульної поліції в 
містах Краматорськ та Слов'янськ в Донецькій області 
старшим лейтенантом поліції Наталею Боковою та 
начальником відділу «Слов’янське бюро правової 
допомоги» Оленою Солошенко 29.09.2020 проведено 
правопросвітницький захід, направлений на знання 
правил дорожнього руху, своїх прав та обов’язків. 
Також діти малювали свої права у вигляді сім’ї, лікарні, школи та поліцейських 
автомобілів, що відповідно означає право на сім’ю, медичне обслуговування, освіту 
та право на захист. Усі отримали позитивний настрій та нові знання.   

 
 
3.2.9. Проведення інформаційних заходів в територіальних органах 

управління Пенсійного фонду України 
 
1) 12.08.2020 року з метою підвищення рівня правової спроможності громадян, 

поширення інформації про систему БПД, головним спеціалістом Бахмутського бюро 
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правової допомоги, Страшко Євгеном було проведено інформаційно-
роз’яснювальний захід у приміщенні Бахмутсько-Лиманського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України. Відвідувачів 
установи було проінформовано про їх права під час карантину та 
розповсюджено буклети з адресами та номерами телефонів Бюро. 

 
2) 14.08.2020 року головним спеціалістом відділу 

«Добропільське бюро правової допомоги», Антоном Тарасенко, 
проведено правопросвітницький захід з відвідувачами 
Добропільського об’єднаного управління пенсійного фонду України в 
Донецькій області з метою комунікативного спілкування для 
правової обізнаності населення, спрямований на роз`яснення 
законодавства, що стосуються пенсійного забезпечення.  

 
3) На виконання Указу Президента України від 08.11.2019 р. № 837 Пенсійним 

фондом у червні 2020 року розпочато впровадження нової 
системи «Автоматичне призначення пенсій», тобто подати 
документи для призначення пенсії можна через особистий 
кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду 
України (portal.pfu.gov.ua) за допомогою кваліфікованого 
електронного підпису. Так, саме з цієї нагоди, задля підвищення 

правової обізнаності вразливих верств населення 16 липня 2020 року головний 
спеціаліст відділу «Олександрівське бюро правової допомоги» Тетяна Вечірко 
ініціювала проведення інформаційно-роз’яснювального заходу для відвідувачів 
Добропільське об'єднане управління ПФУ Донецької області.  

 
 
3.2.10. Проведення інформаційних заходів в управліннях праці та 

соціального захисту населення 
 
1) Як оформити різні види соціальних  виплат 30.09.2020 

розповіла головна спеціалістка Костянтинівського бюро правової 
допомоги Валерія Тіщенко відвідувачам Управління соціального 
захисту населення Костянтинівської міської ради. Присутні мали 
можливість також отримати особисті консультації з хвилюючих  
питань з цієї тематики.  

 
2) Начальник Торецького бюро правової допомоги 

Краматорського МЦ з надання БВПД Світлана Казакова провела 
інформаційно-роз’яснювальний захід в Териториторіальному 
центрі соціального обслуговування громадян ВЦА м.Торецьк на 
тему: «Реалізація соціальх прав в умовах карантину»  

 
 
3.2.11. Проведення постійно діючих правопросвітницьких 

семінарів/форумів з найактуальніших питань життя громад, зокрема, 
захисту прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, 
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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 

 
1) Реформи, що проводяться в Україні, стосуються всіх верств 

населення, зокрема й неповнолітніх, які складають чверть 
населення країни. Запобігання злочинності в середовищі 
неповнолітніх є одним із напрямів запобігання злочинності в цілому і 
на сьогодні залишається однією з головних проблем. Так, 09 липня 
2020 року у Олександрівському відділенні поліції Краматорського ВПГУНП Донецької 
області відбулася робоча зустріч  головного спеціаліста відділу «Олександрівське 
бюро правової допомоги» Тетяни Вечірко із заступником начальника 
Олександрівського ВП майором поліції Сергієм Страшненко і старшим інспектором 
ювенальної превенції Олександрівського ВП капітаном поліції Іриною Клачковою. 
Метою зустрічі стало обговорення сумісних заходів на друге півріччя 2020 року щодо 
запобіганню злочинності серед неповнолітніх Олександрівського району Донецької 
області під час дії карантину і після його закінчення.  

 
2) 31 липня 2020 року головний спеціаліст Торецького 

бюро правової допомоги Краматорського МЦ з надання БВПД 
Наталія Грачова провела постійнодійючий форум з 
найактуальніших правових потреб громади, який проходив на 
базі Торецького міського центру зайнятості з питань сімейного 
законодавства. Захід пройшов за допомогою Skype конференції у 
дистанційному форматі.  

 
3) 30.07.2020 року з метою покращення рівня поінформованості 

військовослужбовців про засоби захисту їх прав та інтересів, 
задля вирішення їх найбільш актуальних правових питань, 
ефективного задоволення їх потреб, начальником 
Бахмутського бюро правової допомоги, Оксаною Болотюк, 
було здійснено виїзд до 65 військового мобільного госпіталю 
в м.Часів Яр. 

Під час правопросвітницького заходу 
військовослужбовці дізнались про порядок отримання санаторно-курортного 
лікування, реалізацію права на отримання грошової допомоги за піднайом житла, 
призначання грошової компенсації для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, порядок безоплатної 
передачі земельної ділянки з земель державної/комунальної власності.  

Після заходу для всіх бажаючих отримати правову допомогу було організовано 
мобільний пункт доступу до БПД. Питання, з якими звертались військовослужбовці 
стосувались: 
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1) порядку притягнення до юридичної відповідальності особи, що ухиляється 
від сплати аліментів, нарахування штрафів та індексація суми боргу зі сплати 
аліментів; 

2) отримання грошової компенсації внутрішньо переміщеній особі. яка є 
учасником бойових дій; 

3) отримання компенсації за невикористану щорічну основну відпустку за 
місцем роботи, що зберігається за військослужбовцем. 

 
4) 04 вересня 2020 року головний спеціаліст відділу Торецьке бюро правової 

допомоги Краматорського МЦ з надання БВПД Грачова Наталія провела право 
просвітницький захід для мешканців міста Торецьк на тему :Права дітей у дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладах. Захід пройшов у дистанційному форматі на 
базі Торецького міського центру зайнятості  

 
5) 20.08.2020 р. працівниками Дружківського бюро правової допомоги спільно 

з співробітниками Дружківського міського відділу філії Державної установи «Центру 
пробації» в Донецькій області було організовано та проведено захід приурочений до 
29 річниці незалежності України. Під час заходу Інна Куракіна розповіла присутнім, 

що 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР 
ухвалила Акт проголошення незалежності України, який 1 
грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському 
референдумі. Ця визначна дата навіки ввійшла в історію 
нашої молодої держави золотою сторінкою її біографії, 

законодавчо закріпивши вікові прагнення Українського народу до національного 
відродження та свободи. 29 років незалежності продемонстрували світу, що Україна 
відбулася як суверенна держава, здатна утверджувати демократичні цінності та 
захищати свободу. Проголошення Незалежності увінчало багатовікову боротьбу 
українців за право мати власну державу, вільно розвивати національну культуру, 
бути повноправним членом міжнародної спільноти. 

 
 

6) 17.09.2020 для осіб, які перебувають на обліку у 
Краматорському центрі зайнятості, головним спеціалістом відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 
Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Павлом Дейнекою проведено 
правопросвітницький захід на тему: Як батьку реалізувати сраво на 
декретну відпустку?» у приміщенні зазначеної установи. 

Також присутні особи були проінформовані щодо діяльності 
Краматорського місцевого центру БВПД, зокрема, була надана 
інформація про види послуг, які вони можуть отримати у Центрі або у відділах «Бюро 
правової допомоги». 

 
7) 17.09.2020 на базі Костянтинівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 3 відбулась зустріч представників органів державної влади, 
представників громадських організацій і об'єднань, з метою оновлення інформації 
щодо спільної комунікації та подальшої співпраці. Під час зустрічі головна 
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спеціалістка Костянтинівського бюро правової допомоги  Валерія 
Тіщенко нагадала присутнім про роботу бюро, та про види 
консультацій і допомоги, які вони та всі бажаючі  можуть 
отримати. Також фахівчиня бюро забезпечила всі організації 
партнерів тематичними буклетами системи БПД, для подальшого 
розповсюдження їх на базі партнерів. 

 
8) Що краще: подарувати, продати або зробити договір на довічне утримання 

на своє майно? З цим питанням часто звертаються, як 
до співробітників системи безоплатної правової 
допомоги так і до нотаріусів. Для роз’яснення цього 
питання та інших питань пов’язаних з нотаріальною дією 
начальником відділу «Слов’янське бюро правової 
допомоги» Оленою Солошенко спільно із 
співробітниками Першої слов’янської державної  
нотаріальної контори 29.09.2020 року в приміщені 
Першої слов’янської державної  нотаріальної контори 
ініційований форум, в ході якого відвідувачі мали можливість ставити питання після 
роз’яснення правових тем. Плідна співпраця між партнерськими організаціями дуже 
корисно впливає на якісне надання правових послуг і дає можливість для більшої 
обізнаності громадян з питань спадкового та цивільного права. 
 

9) 30.09.2020 в приміщенні Лиманського міського відділу Державної виконавчої 
служби Східного міжрегіонального управління юстиції (м. 
Харків) начальником відділу «Лиманське бюро правової 
допомоги» Краматорського міського центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги було проведено 
право просвітницький захід семінар на тему «Стягнення 
аліментів та позбавлення батьківських прав». 

 
 
10)  25.09.2020 головним спеціалістом відділу 

«Добропільське бюро правової допомоги», Антоном 
Тарасенко, спільно з представниками Добропільського 
міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді 
проведено правопросвітницький семінар на тему 
«Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах». 
 

 
3.2.12. Створення незалежного провайдера на рівні територіальних 

громад 
 

          22.09.2020 - проведено робочу зустріч з членом 
Координаційної ради з питань ВПО при виконавчому комітеті 
Краматорської міської ради у Донецькій області Олександром 
Ворошковим. Під час зустрічі обговорювались питання щодо 
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створення незалежного провайдера, який буде забезпечувати поширення інформації 
серед ВПО, захистом прав та інтеграцією в громаду яких опікується Координаційної 
ради з питань ВПО при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, що буде 
сприяти забезпеченню рівного доступу громадян до правосуддя та правової допомоги 
шляхом створення Незалежних провайдерів та посилення незалежності системи 
надання безоплатної правової допомоги. 
 

Завдання 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 
 
 

1) 30.07.2020 в приміщенні Костянтинівського бюро правової 
допомоги, була проведена робоча зустріч з майбутнім амбасадором 
БПД Михайлом Єремеєвим, який погодився допомагати бюро у 
сфері протидії домашнього насилля. Михайло має відповідний фах 
для проведення медіації, має практичні навички роботи з сім'ями, 
які мають ознаки домашнього насильства. Також під час зустрічі 
були обговорені питання щодо подальшої взаємодії та реалізації 
запланованої співпраці. 
 

Завдання 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) 

 
З урахуванням обленої та узагальненої інформації, отриманої в результаті 

участі у апаратних нарадах ОМС, робочих зустрічей з неурядовими правозахисними 
організаціями, після здійснення моніторингу звернень, з якими звертаються клієнти 
до Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та відділів «Бюро правової допомоги», 22.09.2020 Місцевим центром 
підготовлено та актуалізовано карту правових потреб.   

 
 [1.4.] Система надання БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, 

інноваційною, ефективною 
 

Завдання 4.1.  
Вдосконалення управління системою надання БПД 
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4.1.1. Виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань 
працівників центрів, формування графіку його проведення, тем тощо 

 
Станом на 30.09.2020 року проведено внутрішній моніторинг роботи 

працівників відділів Місцевого центру, відділів «Бюро правової допомоги» та 
визначено потребу в підвищенні кваліфікації деяких працівників. 
 

4.1.2. Проведення навчань, семінарів, тренінгів  для працівників 
Регіонального центру та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (надання БППД та БВПД, земельні правовідносини, 
робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, аналіз 
діяльності, ІТ, комунікації) 

 
30.09.2020 працівниками відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 

Місцевого центру прийнято участь у семінарі для бухгалтерів на тему: «Кошторис та 
звітність в бюджетних установах. Облік основних засобів», який організовано 
Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Донецькій та Запорізькій областях. 

 
4.1.3. Обмін досвідом між працівниками РЦ та МЦ, МЦ та МЦ на базі 

Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 
1-2) 16.09.2020 та 25.09.2020 – за допомогою ZOOM 

зв’язку проведено робочу зустріч з керівництвом 
Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги з питань реалізації проекту 
«Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство на 2020 рік». Також колеги обговорили 
питання щодо підвищення якості надання письмових 
консультацій з земельних питань.  

 
Завдання 4.2.  
Оптимізовані витрати 
 
4.2.1. Здійснення обліку та узагальнення інформації щодо виданих 

Регіональним та місцевими центрами доручень для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та звітування за отриманими дорученнями 
адвокатів 

Щопонеділка Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги здійснював облік та узагальнення інформації щодо виданих 
доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування за 
отриманими дорученнями адвокатів.  
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4.2.2. Проведення аналізу фактів відмов адвокатів від прийняття 
доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг 
на адвокатів 

 
Щомісячно Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснює проведення аналізу фактів відмов адвокатів від 
прийняття доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг 
на адвокатів. 

 
4.2.3. Участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з 

питань безоплатної правової допомоги в межах компетенції 
 
4.2.4.  Аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за 

виданими адвокатам  дорученнями та виплачених коштів адвокатам 
 
Щомісячно Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснює аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів 
за виданими дорученнями та виплачених коштів адвокатам. 

 
4.2.5. Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та 

підпорядкованих йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ 
 

 
1) 01.07.2020 – у приміщенні Антикризового медіа 

центру відбулась публічна презентація результатів діяльності 
Краматорського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги для партнерів та ЗМІ. 
Трансляцію зазначеного заходу можна переглянути за 
посиланням: https://bit.ly/2OrrP43 

 
2) 26.08. – 27.08.2020 – взято участь у престурі «Надання правової допомоги 

учасникам бойових дій та внутрішньо переміщеним особам» , 
організований Координаційним центром з надання правової 
допомоги, під час якого працівниками Місцевого центру було 
проведено публічну презентацію результатів діяльності 
Краматорського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

 
  
4.2.6. Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ 

процесуальних документів 
 
Щомісячно Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснює аналіз кількості та якості складених процесуальних 
документів працівниками МЦ. 

 

 

https://bit.ly/2OrrP43
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 
За період з 01.07.2020 по 30.09.2020 року  Краматорським місцевим центром 

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

підрозділами, було зареєстровано 3980 звернень клієнтів, 3587 особам було надано 

правову консультацію, 391 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

Таблиця1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 

1084 948 136 

2 Відділ «Бахмутське 
бюро правової 
допомоги» 

496 459 37 

3 Відділ «Авдіївське 
бюро правової 
допомоги» 

151 140 11 

4. Відділ 
«Добропільське 
бюро правової 
допомоги» 

179 156 23 

5. Відділ «Дружківське 
бюро правової 
допомоги» 

538 526 12 

6. Відділ 
«Костянтинівське 
бюро правової 
допомоги» 

258 239 18 

7. Відділ «Лиманське 
бюро правової 
допомоги» 

262 213 48 

8. Відділ 
«Олександрівське 
бюро правової 
допомоги» 

304 288 16 
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9. Відділ «Слов’янське 
бюро правової 
допомоги» 

154 115 39 

10. Відділ «Торецьке 
бюро правової 
допомоги» 

554 503 51 

 Разом по МЦ  3980 3587 391 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 391 

рішень про надання БВПД та надано 93 доручення адвокатам та 298 наказів 

штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів).  

 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: цивільного 

права 979 (24%), сімейного 496(12%), адміністративного 474 (12%), житлового 

413 (10%), з інших питань 344 (8%), спадкового 283(7%), трудового 169 (4%), з 

питань виконання судових рішень 203 (5%), договірного 38(5%), пенсійного 

83(2%), земельного 74 (2%), кримінального 35(1%), з неправових питань 10 (0%), 

медичного права 14(0%) та податкового права 14(0%). 

 
Діаграма2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний 

квартал за категорією питань. Приклад: 

 
 

 

Діаграма 3. щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 4. щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) – 157 (44%), внутрішньо 

переміщеним особам - 134(38%), особам з інвалідністю - 18(5%), ветеранам війни - 

25(%), особам, які постраждали від домашнього насильства - 8(2%),особам, 

засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або обмеження волі - 8(2%), дітям, які перебувають 

у складних життєвих обставинах - 1(0%), дітям - сиротам - 1(0%), особам, щодо яких 

суд розглядає справу про надання психіатрічної допомоги в примусовому порядку - 

1(0%). 
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Діаграма 5. щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 

 

 

Крім цього, Місцевим центром та підпорядкованими йому відділами «Бюро правової 

допомоги» за звітний квартал було: 

• здійснено 8 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 26 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 247 осіб, в 

тому числі 30 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 217 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

надано методичну допомогу 5 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 

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

допомоги;  

• проведено 95 правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 44 інформаційних матеріалів;  

• надано  63 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ – 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагоджен

о співпрацю 

Кількіст

ь 

проведе

них 

право-

просвіт

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформац

ійних 

матеріалі

в, 

розміщен

их у ЗМІ 

 

1 

Разом по МЦ, в 

тому числі: 8/30 26/217 5 95 63 44 

2 Краматорський 

МЦ 
0/0 1/0 4 12 8 12 

3 Торецьке бюро 3/16 2/3 0 16 8 2 

4 Олександрівсь

ке бюро 
1/5 2/9 0 10 9 9 

5 Костянтинівськ

е бюро 
2/3 5/6 0 14 0 4 

6 Слов’янське 

бюро 

0/0 1/8 0 7 3 1 

7 Дружківське 

бюро 

1/2 2/3 0 10 31 13 

8 Добропільське 

бюро 
0/0 1/6 1 8 4 0 

9 Бахмутське 

бюро 
1/4 3/168 0 5 0 2 

10 Лиманське 

бюро 
0/0 6/8 0 5 0 1 

11 Авдіївське 

бюро 

0/0 3/6 0 8 0 0 


