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РОЗДІЛ І. СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП ДО БПД
[1.1.] Ранній доступ та інклюзивність
Протягом звітного кварталу Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги проведена організація та здійснено моніторинг звернень клієнтів, котрі
звернулися до центру та бюро правової допомоги протягом ІІІ кварталу 2020 року, з метою
виявлення актуальних правових питань місцевих жителів.
02.07. 2020 року в.о. начальника відділу «Нікольське бюро правової допомоги» проведено зустріч
з керівництвом державної установи «Маріупольський слідчий ізолятор».
Проведено інформаційно-роз’яснювальний захід з актуальних правових питань
та питань, пов’язаних з наданням БВПД.
Налагоджено співпрацю, здійснено особистий
прийом осіб, які перебувають в установі та
потребують правової допомоги.
07.07.2020 року у приміщенні Приморського відділу
філії Державної установи «Центр пробації» в
Донецькій
області
фахівцем
відділу
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги проведено інформаційнороз’яснювальний захід на тему: «Встановлення факту родинних відносин».
08.07.2020 року в приміщенні Покровського міського відділу з питань
пробації Донецької області головним спеціалістом відділу «Покровське
бюро правової допомоги» проведено інформаційно-роз’яснювальний
захід з актуальних правових питань та питань, пов’язаних з наданням
БВПД.
10.09.2020 року фахівчиня відділу
правопросвітництва
та
надання
безоплатної
правової
допомоги
провела правопросвітницький захід у
приміщенні Ювенальної пробації м.
Маріуполя. Тема заходу: «Визначення місця проживання дитини».
16.09.2020 року на базі Лівобережного районного відділу філії
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області
фахівчиня Маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги прийняла участь у
правопросвітницькому заході на тему: «Безоплатна правова
допомога в Україні».
07.07.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро правової
допомоги» сумісно з спеціалістами
ДУ «Центр пробації», Волноваської
РДА та Центру зайнятості провелиправопросвітницькій захід для
клієнтів пробації
щодо повідомлення
присутніх
про
забезпечення
прав
затриманих осіб на БППД, відповідальність
за скоєння правопорушень та злочинів.
11.08.2020 року за допомогою Інтернетзв’язку Zoom фахівчиня відділу правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги провела правопросвітницький захід для
працівників та суб’єктів Лівобережного районного відділу на тему:
«Порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та
вищої освіти».
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09.09.2020 року заступник начальника Селидівського міського відділу пробації та головний
спеціаліст Курахівського бюро правової допомоги провели робочу зустріч та домовились щодо
подальшої співпраці.
02.07.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Районний Віддіп
розміщено публікацію на тему: «Святкування 5-ї річниці МЦ».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=767266127378899&id=100022865567313
02.07.2020 року у друкованій пресі-газеті Маяк розміщено публікацію на тему: «Підліткам - про
основні засади основного закону». https://cutt.ly/bdnuwXe
21.07.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Ugledar.info розміщено публікацію на тему:
«Зберігання виготовлених біометричних документів». https://cutt.ly/bdnu02C
22.07.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Mista.ua розміщено публікацію на тему:
«Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин». https://cutt.ly/RdniDOb
28.07.2020 року
самостійне інтернет ЗМІ
Mista.ua
розміщено публікацію на тему:
«Склад земель водного фонду». https://cutt.ly/mdnoIHh
28.07.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Ugledar.info розміщено публікацію на тему:
«Мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога»
. https://cutt.ly/IdnpK0C
29.07.2020 року на сторінці партнерів у facebook Волноваський районний відділ філії ДУ «Центр
пробації» в Донецькій області» розміщено публікацію на тему: «Мобільний застосунок «Безоплатна
правова допомога».
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=983945308696406&id=581695165588091
29.07.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Покровський міськрайонний відділ
розміщено публікацію на тему: «Мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога» .
https://cutt.ly/ldna5If
29.07.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Селидівський міський відділ розміщено
публікацію на тему: «Мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога».
https://cutt.ly/8dna3dQ
29.07.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ
САЙТ розміщено публікацію на тему:
«Мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога».
https://selidovo-rada.gov.ua/novini/prezentatsiya-mobilnogo-zastosunku
29.07.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Юридична клініка "Феміда" ДонДУУ
розміщено публікацію на тему: «Мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога».
https://www.facebook.com/groups/693646997438065/permalink/1940404912762261/
31.07.2020 року у самостійне інтернет ЗМІ
Покровська міська рада
розміщено
публікацію на тему: «Мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога».
https://cutt.ly/sdndVlR
06.08.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Mista.ua
розміщено публікацію на тему:
«Підстави для визнання заповіту недійсним». https://cutt.ly/QflVGcx
06.08.2020 року
у самостійному інтернет ЗМІ
Ugledar.info розміщено публікацію на
тему: «Безоплатна правова допомога» інформує: «Підстави для визнання заповіту недійсним».
https://cutt.ly/fflV34a
07.08.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Покровський
міськрайонний
відділ
розміщено публікацію на тему: «Оформлення трудових відносин – крок до дотримання законних
4|Інформа ційна дов ідка

Маріупольський місцевий центр з надання БВПД

IІІ квартал
2020 року

вимог
держави».
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2709748762602746&id=2247724625471831
07.08.2020 року у самостійне інтернет ЗМІ
Mista.ua
розміщено публікацію на тему:
«Укладення договору емфітевзису».
https://cutt.ly/IflBvK8
13.08.2020 року на сторінці партнерів у facebook
«Великоновосілківський районний відділ
розміщено публікацію на тему: « Проблема насилля в сім'ї».
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679805175940543&id=333520457235685
14.08.2020 року у самостійне інтернет ЗМІ
Mista.ua розміщено публікацію на тему: « Насилля
в сімї над дитиною». https://cutt.ly/6flBZqN
17.08.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Ugledar.info розміщено публікацію на тему:
«Донорство крові». https://cutt.ly/xflB87p
19.08.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Мангушська районна Держадміністрація
розміщено публікацію на тему: «Щодо права на пенсійне забезпечення на пільгових умовах у разі
не
підтвердження
результатів
атестації
робочого
місця
за
умовами
праці».
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=724664731412289&id=100016063062928
21.08.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Mista.ua
розміщено публікацію на тему:
«Порядок виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера (ВПО)».
https://cutt.ly/yflNBxZ
21.08.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Маріупольський міський центр зайнятості
розміщено публікацію на тему:
«Урочиста зустріч з нагоди святкування Дня прапору та Дня
незалежності України».
https://www.facebook.com/mariupolcz/posts/2779149535650680
21.08.2020 року у друкованій пресі-газеті
Сельская Новь розміщено публікацію на тему:
«Право на пенсійне забезпечення». https://cutt.ly/Xfl2cxC
26.08.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Покровський
міськрайонний
відділ
розміщено публікацію на тему: «Мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога».
https://cutt.ly/Xfl2TWK
26.08.2020 року на сторінці партнерів у facebook Селидівський міський відділ розміщено
публікацію
на
тему:
«Мобільний
застосунок
«Безоплатна
правова
допомога».
https://www.facebook.com/selidoveprobation/posts/1003684233415079
26.08.2020 року у самостійне інтернет ЗМІ
Великоновосілківська
районна
державна
адміністрація розміщено публікацію на тему: « Застосунок "Безоплатна правова допомога" правовий порадник у смартфоні ». https://cutt.ly/wfl9oaB
27.08.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Районний Віддіп розміщено публікацію на
тему: «Порядок виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера (ВПО)».
https://cutt.ly/sfl9Wdh
01.09.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Мангушська районна Держадміністрація
розміщено публікацію на тему: « Мангушське
бюро
правової
допомоги
інформує».
https://cutt.ly/sfZP5N9
02.09.2020 року у самостійне інтернет ЗМІ
Mista.ua розміщено публікацію на тему: «Право
дитини на освіту». https://cutt.ly/gfZAio4
04.09.2020 року у друкованій пресі
Газета Зоря Приазов`я
розміщено публікацію на
тему: «До дня святкування річниці бюро».
https://cutt.ly/ufZAkpX
04.09.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Mista ua
розміщено публікацію на тему: «Що
потрібно знати при укладенні договору дарування».
https://cutt.ly/jfZATPl
04.09.2020 року у самостійне інтернет ЗМІ
Великоновосілківська
районна
державна
адміністрація розміщено публікацію на тему: « Що потрібно знати при укладенні
договору
дарування?». https://vn-rda.gov.ua/news/1599217594/
04.09.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Gurt розміщено публікацію на тему: «Четверта
річниця бюро правової допомоги». https://cutt.ly/vfZAJFy
09.09.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ САЙТ
розміщено публікацію на тему: « Робоча зустріч».
https://cutt.ly/dfZAClG
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14.09.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Mista.ua
розміщено публікацію на тему: «Від
чого залежить розмір допомоги з безробіття?». https://cutt.ly/tfZA0ez
16.09.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Лівобережний районний відділ
розміщено публікацію на тему: «ПРАВОВА ДОПОМОГА ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ПІДТВЕРДЖУЮЧИХ
ОСОБИСТІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПРОБАЦІЇ, ЯКІ НЕМАЮТЬ ГРОМАДЯНСТВА
УКРАЇНИ». https://cutt.ly/AfZDfew
17.09.2020 на сторінці парнерів у facebook
ЦНАП та державна реєстрація Нікольської РДА
розміщено публікацію на тему: «Участь в роботі Мобільного ЦНАП». https://cutt.ly/hfZDvh5
18.09.2020 року у друкованій пресі
Газета Зоря Приазов`я
розміщено публікацію на
тему: Успішна справа. https://cutt.ly/gfZDWIa
22.09.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Ugledar.info розміщено публікацію на тему:
«Особливості працевлаштування неповнолітніх».
https://cutt.ly/Xf0udiV
22.09.2020 року
самостійне інтернет ЗМІ
Gurt розміщено публікацію на тему: «До
Волноваського бюро часто звертаються особи з питанням про строк на прийняття спадщини».
https://cutt.ly/9f0ulLq
22.09.2020 року у самостійному інтернет ЗМІ Gurt розміщено публікацію на тему: «Захист
прав споживачів». https://cutt.ly/rf0uWqZ
25.09.2020 року на сторінці партнерів у facebook
Великоновосілківський Районний Вдвс
розміщено публікацію на тему: «При укладенні договору дарування часто виникають питання, що
саме оформити
заповіт чи
договір
дарування». https://cutt.ly/Df0uTXr
14.07.2020 року головним спеціалістом
відділу «Вугледарське бюро правової
допомоги» з метою підвищення рівня
правової спроможності громадян здійснене
вуличне інформування жителів міста
Вугледар. Були розповсюджені інформаційні
буклети та проінформовано про роботу бюро.
21.07.2020 року з метою обізнаності заступник начальника відділу
Покровське бюро правової допомоги» здійсненила інформування
громадян з питань доступу до безоплатної правової допомоги для
жителів Покровська та територіальних громад.
03.08.2020року фахівчиня Маріупольського місцевого центру з
надання БВПД з метою підвищення рівня
правової спроможності громадян здійснила
вуличне інформування жителів міста. Були розповсюджені інформаційні
буклети та проінформовано про роботу Центру та бюро.
07.08.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро
правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги здійснено вуличне інформування населення з
питань доступу до безоплатної правової допомоги та
поширення інформаційних роздаткових матеріалів.
19.08.2020 року з метою підвищення правової
обізнаності, головним спеціалістом відділу «Покровське
бюро правової допомоги» здійснено інформування
громадян з питань доступу до безоплатної правової допомоги мешканців
Покровська та територіальних громад.
25.08.2020 року фахівчиня Маріупольського місцевого центру з надання БВПД
з метою підвищення рівня правової спроможності громадян здійснила вуличне
інформування жителів міста. Були розповсюджені інформаційні буклети та проінформовано про
роботу Центру та бюро.
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25.09.2020 року фахівчині відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги
спільно із фахівчинею РЦ, з метою підвищення рівня правової
спроможності громадян здійснила вуличне інформування жителів міста.
Були розповсюджені інформаційні буклети та проінформовано про
роботу Центру.
До цетру звертаються коресподенти телеканалу Тв7 Маріуполь,
пропонують участь у різних правових рубриках та фахівці
Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги завжди виступають з ро`зяснювальною інформацією.
27.07.2020 року на You Tube - каналі розміщено коментар фахівця
Центру. https://www.youtube.com/watch?v=WffDkoBYSik
25.08.2020 року на You Tube - каналі розміщено коментар фахівця
Центру. https://www.youtube.com/watch?v=IPvPyTo6ZOI
28.08.2020 року на You Tube - каналі розміщено
коментар
фахівця
Центру.
https://www.youtube.com/watch?v=-I4PW1ijomo&t=206s.
09.07.2020 року головним спеціалістом відділу«Великоновосілківське бюро
правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги проведений виїзний прийом
громадян.
22.08.2020
року
начальником
відділу
«Волноваське бюро правової допомоги» здійснено
виїзд до Волноваської районної адміністрації для
визначення конкретних першочергових спільних правових потреб та
проведений виїзний прийом громадян.
13.07.2020 року головним спеціалістом відділу «Покровське бюро
правової допомоги» проведено інформаційно-роз’яснювальний захід з правової освіти осіб, які
належать до основних соціальних і демографічних груп населення, осіб з інвалідність, пенсіонерів.
Захід відбувся у приміщенні Управління соціального захисту Покровської міської ради.
17.07.2020 року головним спеціалістом відділу «Вугледарське бюро правової допомоги»
на КПВВ «Новотроїцьке» проведено правопросвітницький
захід на тему: «Способи захисту прав та свобод людини і
громадянина».
03.08.2020 року фахівчинею Маріупольського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
проведено лекцію для відвідувачів Управління соціального
захисту населення Жовтневого району м.Маріуполь, на
тему: «Права та пільги ВПО».
04.08.2020 року заступник начальника відділу «Волноваське бюро
правової допомоги» провів інформаційно-роз'яснювальний захід для
внутрішньо-переміщених осіб, які мешкають та працюють у м.Волноваха,
на тему: «Права та пільги ВПО». Було роз'яснено про види грошової
допомоги, про довгострокові кредити
для отримання освіти, безкоштовне
житло для переселенців.
26.08.2020 року головним спеціалістом
Покровського бюро правової допомоги
проведено правопросвітницький захід
у приміщенні Покровського бюро
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правової допомоги на тему: «Конституційні права та свободи людини і громадянина».
02.07.2020 року в приміщенні Центральному районного сектору філії Державної установи «Центр
пробації» в Донецькій області головним спеціалістом відділу
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги,
забезпечено роботу дистанційної точки доступу до системи
безоплатної правової допомоги.
07.07.2020 року в приміщенні
Приморського районного сектору
філії Державної установи «Центр
пробації» в Донецькій області
головним спеціалістом відділу
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги,
забезпечено
роботу дистанційної точки доступу до системи
безоплатної правової допомоги.
09.07.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро правової допомоги» сумісно з спеціалістами
ДУ «Центр пробації» провели консультування клієнтів відділу пробації з юридичних питань.
10.07. 2020 року в приміщенні Кальміуського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним
спеціалістом відділу правопросвітництва
та надання безоплатної
правової допомоги, забезпечено роботу дистанційної точки доступу до
системи безоплатної правової допомоги.
04.08.2020 року за допомогою платформи - Zoom фахівці
Маріупольського МЦ з НБВПД прийняли участь у вебінарі спільно із
фахівцем Маріупольського міського центру зайнятості та надані
консультації присутнім.
07.08.2020 року згідно встановленого графіку в приміщенні Покровського міського відділу з питань
пробації Донецької головним спеціалістом відділу «Покровське бюро правової допомоги»
забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи безоплатної
правової допомоги.
10.08.2020 року фахівцем Маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу мобільної
точки доступу до системи безоплатної правової допомоги, у приміщенні
Міської лікарні №2 м.Маріуполь. Під час роботи надані правові
консультації та інформаційні буклети з контактами центру та бюро
правової допомоги працівникам закладу та відвідувачам.
11.08.2020 року в приміщенні Лівобержного районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним
спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової
допомоги, забезпечено роботу дистанційної точки доступу до системи безоплатної правової
допомоги.
11.08.2020 року в приміщенні Приморського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним
спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної
правової допомоги, забезпечено роботу дистанційної точки доступу
до системи безоплатної правової допомоги.
12.08.2020 року головний спеціаліст відділу «Вугледарське бюро
правової допомоги» на бульварі Шахтарям в місті Вугледар
забезпечила роботу мобільного пункту та надала консультації
мешканцям міста.
14.07.2020 року в приміщенні Кальміуського районного сектору філії Державної установи «Центр
пробації» в Донецькій області головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання
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безоплатної правової допомоги, забезпечено роботу дистанційної точки доступу до системи
безоплатної правової допомоги.
27.08.2020 року головним спеціалістом відділу «Покровське бюро правової
допомоги» проведено консультування в приміщенні
Управління соціального захисту Покровської міської
ради Донецької області.
01.09.2020
року
в
приміщенні
Управління
соціального захисту населення Покровської міської
ради Донецької області заступником начальника
відділу «Покровське бюро правової допомоги»
проведене консультування громадян, які звернулися
до управління.
03.09.2020 року в приміщенні Центральному
районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій
області головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання
безоплатної правової допомоги, забезпечено роботу дистанційної точки доступу до системи
безоплатної правової допомоги.
03.09.2020 року заступником начальника Покровського бюро правової
допомоги забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до системи БПД
біля приміщення Управління соціального захисту населення Покровської
районної державної адміністрації Донецької області.
04.09.2020 року заступником начальника Покровського
бюро
правової
допомоги
забезпечено
роботу
дистанційного пункту доступу до системи БПД у
приміщенні Покровського районного відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Східне міжрегіональне управління
Міністерства юстиції (м. Харків).
07.09.2020 року головним спеціалістом
Великоновосілківського бюро
правової допомоги «Маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги» спільно з Мар'їнським
районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в
Донецькій області забезпечено доступ до безоплатної правової
допомоги.
10.09.2020 року в приміщенні Кальміуського районного сектору філії
Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області головним
спеціалістом відділу правопросвітництва та
надання безоплатної правової допомоги,
забезпечено роботу дистанційної точки доступу до системи безоплатної
правової допомоги.
10.09.2020 року фахівчиня ММЦ у приміщенні Ювенальної пробації
м.Маріуполя в рамках співпраці, провела безоплатну
індивідуальну консультацію з правових питань
неповнолітнього та його законного представника.
10.09.2020
року
заступником
начальника
Покровського бюро правової допомоги забезпечено
роботу дистанційного пункту доступу до системи БПД
у приміщенні Покровського міського відділу ДРАЦС.
14.09.2020 року в приміщенні Міської поліклініки заступником начальника
відділу «Покровське бюро правової допомоги» забезпечено роботу
дистанційного пункту в лікувальному закладі.
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16.09.2020 року головним спеціалістом у приміщенні Лівобережного
районного сектору філії Державної установи
«Центр пробації» в Донецькій області головним
спеціалістом відділу правопросвітництва
та
надання
безоплатної
правової
допомоги,
забезпечено роботу дистанційної точки доступу
до системи безоплатної правової допомоги.
20.07.2020 року заступником начальника відділу «Покровське бюро правової
допомоги» забезпечене консультування у Покровському об’єднанного
управління Пенсійного фонду України Донецької області.
13.08.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро
правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги,
забезпечена робота мобільного пункту у приміщенні
управління Пенсійного фонду смт.Велика Новосілка.
26.08.2020 року в приміщенні Покровського бюро
правової допомоги головним спеціалістом відділу
забезпечене консультування громадян які звернулися до
Покровського об’єднаного УПФ України у Донецької
області за допомогою Skype.
15.09.2020 року фахівчині відділу «Нікольське бюро правової допомоги»
провели консультування громадян у приміщенні Нікольського об’єднанного
управління Пенсійного фонду України. Порушені питання:
перерахування пенсії, заборгованість по
пенсії та прийняття спадщини.
23.09.2020
року
начальник
відділу
«Волноваське бюро правової допомоги»
забезпечила роботу мобільного пункту
доступу до системи БВПД для відвідувачів
Волноваського УПФУ.
Протягом ІІІ кварталу були поширені інформаційні буклети, які розроблені
та виготовлені у ІІ кварталі.
Захист прав громадян у сфері земельних
відносин, здійснювався як шляхом письмових
консультацій, так і шляхом правопросвітницьких заходів.
27.08.2020 року у приміщенні Ольгинської селищної ради
заступником начальника Волноваського бюро правової допомоги
проведено виїзне консультування громадян у
сфері земельних відносин та проведено
правопросвітницький захід на тему: «Земельні правовідносини».
04.09.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро правової допомоги»
провела правопросвітницький захід у сфері земельних відносин для осіб, які
завітали на профорієнтацію до спеціаліста Волноваського районного центру
зайнятості. На тему: «Внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення».
08.09.2020 року з метою обговорення земельної реформи в Україні та
наслідків відкриття ринку землі фахівчині Нікольського бюро правової
допомоги провели правопросвітницьку зустріч із мешканцями Нікольського
району. Тема заходу: «Отримання земельної ділянки».
11.09.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро правової допомоги»
Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
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приміщенні Старомлинівській сільській раді проведено виїзне консультування у сфері земельних
правовідносин.
11.09.2020 року заступником начальника Покровського бюро
правової допомоги проведено виїзне консультування з надання
безоплатної правової допомоги у сфері земельних відносин. У
приміщенні приватного нотаріуса.
21.09.2020 року заступник начальника відділу «Волноваське бюро
правової допомоги» провів правопросвітницький захід у сфері
земельних відносин для працівників бібліотеки смт. Володимирівка
Волноваського району, на тему: «Земельні відносини».
[1.2.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій
«WikiLegalAid»
30.09.2020 року створено статтю на тему: «Отримання свідоцтва на торговельну марку».
https://cutt.ly/Rf8rn8t
Протягом IІІ кварталу виконувалося редагування та підтримка в актуальному стані правових
консультацій «WikiLegalAid».
1.
02.09.2020 року - Додаткові відпустки за роботу з комп'ютером. https://cutt.ly/3f8rZvd
2.
3.
4.
5.
6.

30.09.2020 року - Проходження інтернатури випускниками медичних і фармацевтичних
закладів освіти. https://cutt.ly/hf8r1A3
30.09.2020 року - Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби.
https://cutt.ly/vf8tJXp
30.09.2020 року - Органічне виробництво: виготовлення, маркування, продаж.
https://cutt.ly/Ef8yrnU
01.10.2020 року - Спрощене провадження в адміністративних справах.
https://cutt.ly/ef8phdj
01.10.2020 року - Отримання свідоцтва на торговельну марку. https://cutt.ly/if8pbSA

20.08.2020 року у приміщенні Центрального відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Донецькій області фахівцем відділу
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги для
всіх бажаючих громадян проведено лекцію на тему: «Користування
довідково - інформаційною платформою правових консультацій
WikiLegalAid».

[1.3.] БПД он-лайн
Протягом ІІІ квартала 2020 року бази даних стейкхолдерів підтримуються в актуальному стані.
[1.4.] Механізм перенаправлення
13.08.2020 року у режимі «online» за допомогою сервісу «Zoom» за
участю представників ГО «Платформа активності» та Волноваського
районного центру зайнятості начальник відділу «Волноваське бюро
правової допомоги» прийняла участь у робочій зустріч щодо
налагодження якісної співпраці, з метою перенаправлення клієнтів
для отримання комплексної правової допомоги.
11 | І н ф о р м а ц і й н а д о в і д к а

IІІ квартал
2020 року

Маріупольський місцевий центр з надання БВПД

РОЗДІЛ ІІ. КЛІЄНТИ ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНІ ПОСЛУГИ БПД
[2.1.] Peer review. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам
системи БПД
З метою оцінки діяльності центру та бюро правової допомоги спеціалісти пропонують
громадянам, які звертаються за допомогою до центру/бюро, заповнити анкети-опитувальники
якості надання послуг. В подальшому ці анкети передаються відділу моніторингу діяльності
місцевих центрів у Донецькій області Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях.
Протягом IІІ кварталу 2020 року під час проведення моніторингу роботи працівників відділів
Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги директором
центру визначено потребу у навчанні.
Проведення МЦ перевірок дотримання процедури та якості надання правової допомоги,
підготовка висновків та рекомендацій за результатами моніторингу щодо запобігання виявлених
недоліків.
У липні 2020 року директором Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги проведено моніторинг, щодо дотримання порядку надання БВПД
Мангушське бюро правової допомоги.
[2.2.] Strategic Litigation

РОЗДІЛ ІІІ. ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ
[3.1.] Відновне правосуддя
31.07.2020 року у приміщенні Виконавчої служби м.Волноваха заступник начальника відділу
«Волноваське бюро правової допомоги» провів інформаційно-роз'яснювальний захід на тему:
«Залучення медіаторів».
[3.2.]Незалежні провайдери

Протягом IІІ кварталу 2020 року надана методична допомога органам
місцевого самоврядування щодо створення ними
спеціалізованих установ з надання БПД та
прийняття відповідних місцевих програм. А саме,
проведені робочі зустрічі з Маріупольською
міською радою,Покровською
міськіою радою,
Селидівською міською радою, Мангушською РДА,
Нікольською РДА, Волноваською РДА, Великоновосілківською РДА,Ялтинською
селищною радою, Талаківською селищною радою.
31.07.2020 року у приміщенні ГУНП у Донецькій області начальник
відділу
«Мангушське
бюро
правової допомоги» прийняв
участь у Міжнародній науковопрактичній
конференцію
«Кримінологічна
безпека
населених пунктів». Під час
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заходу обговорили напрацювання нових підходів до надання БПД.
17.09.2020 року начальник відділу «Нікольське бюро правової
допомоги» сумісно із в.о. начальником відділу з питань надання
адміністративних послуг та державної реєстрації,
адміністраторами ЦНАП, державним виконавцем
відділу
Державної
виконавчої
служби,
фахівчинею Управління соціального захисту
населення провели робочу зустріч та
прийняли участь у виїзному
консультуванні
Мобільного
Центру
надання
адміністративних
послуг
Нікольської райдержадміністрації до
с.Темрюк, с.Зелений Яр, с.Федорівка.
Між відділом «Нікольське бюро правової
допомоги»
та
Центром
надання
адміністративних послуг налагоджено співпрацю.
09.07.2020
року
головним
спеціалістом
відділу
«Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги в приміщенні Великоновосілківського об’єднаного
Пенсійного фонду Донецької області проведено лекцію на тему: «Нарахування стажу в 2020 році».
15.07.2020 року у приміщенні Нікольської РДА начальником відділу
«Нікольське бюро правової допомоги» проведено правопросвітницький захід
на тему: «Способи захисту прав та свобод
людини і громадянина».
22.07.2020 року заступником начальника
Покровського
бюро правової
допомоги
проведено лекцію на тему: «Земельна
реформа України» у приміщенні Покровського
бюро.
27.07.2020 року заступник начальника відділу
«Покровське бюро правової допомоги»
провела інформаційно-роз’яснювальний захід громадянам похилого
віку та особам з інвалідністю на тему: «Доступ до системи БПД» біля
приміщення УСЗН м.Покровськ.
04.08.2020 року у приміщенні Виконавчої служби м. Волноваха
фахівцем відділу «Волноваське бюро правової допомоги» проведено
інформаційно- роз’яснювальний захід для матерів-одиначок, які відвідали захід зі своїми дітьми на
тему: «Права та пільги дітей».
05.08.2020 року у приміщенні Нікольської районної ради Нікольського району Донецької області
головним спеціалістом відділу «Нікольське бюро правової допомоги» проведено лекцію для
внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Нікольського району.
06.08.2020 року заступник начальника відділу «Волноваське бюро правової
допомоги» за допомогою Skype-зв’язку провів
правопросвітницький онлайн-захід
із внутрішньо
переміщенними особами, які мешкають у м. Донецьк.
Тема заходу: «Права ВПО».
Протягом ІІІ кварталу фахівці відділів бюро правової
допомоги Маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги провели
робочі зустрічі з головами районних, міських рад та РДА,
обговорили можливість затвердження програм та

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

Маріупольський місцевий центр з надання БВПД

IІІ квартал
2020 року

ознайомилися з проектом програми. А саме, з Великоновосілківською РДА, Волноваською РДА,
Курахівською, Селидівською та Покровською міською радою.
06.07.2020
року
головним
спеціалістом
відділу
«Великонвосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, у приміщенні Центру соціальних служб дітей та молоді
Великоновосілківської
райдержадміністрації
проведений
правопросвітницький захід спрямований на запобігання випадкам
домашнього насилля на тему: «Як побороти насилля в сім'ї ».
06.07.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро правової
допомоги» сумісно з спеціалістами Волноваського районного центру
зайнятості у режимі «online» з використанням платформи ZOOM
провели
інформаційний вебінар «Психосоціальна та юридична
підтримка безробітних» за участю представників ГО «Платформа
Активності». Розповіла присутнім про види та протидію домашньому
насильству.
05.08.2020 року у м. Вугледар Донецької області головний спеціаліст
відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» прийняла участь у
проведенні круглого столу в рамках імплементації проекту "Донеччина
- згуртована та безпечна". Під час круглого було запропоновано
провести моніторинг стану правопорушень у
сфері вчинення домашнього насильства.
05.08.2020 року головним спеціалістом відділу правопросвітництва та
надання безоплатної правової допомоги Маріупольського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у приміщенні Слідчого
управління у відділі розслідування особливо тяжких злочинів проведено
інформаційно-роз’яснювальний захід для присутніх осіб на тему: «Протидія
домашнього насильства».
19.08.2020 року у приміщенні Покровській міській
бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка головний спеціаліст
відділу «Покровське бюро правової допомоги» прийняв участь у
«круглому столі». Тема заходу: «Взаємодія суб'єктів,
що здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі, у зв'язку із виникненням кривднику
обмежувального припису».
06.07.2020 року фахівці Волноваського бюро правової допомоги, районного
центру зайнятості, Волноваського районного відділу філії ДУ «Центр
пробаціїї» в Донецькій області для суб’єктів пробації провели інформаційнопросвітницький
вебінар
у режимі «Skype» на тему: «Запобігання
злочинності».
15.07.2020 року проведено правопросвітницький захід у приміщенні
Покровського міського відділу з питань пробації Донецької області
головним спеціалістом відділу «Покровське бюро правової допомоги»
на тему: «Способи захисту прав та
свобод людини і громадянина».
06.08.2020року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське
бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у приміщенні
Великоновосілківської служби у справах дітей проведено лекцію на
тему: «Запобігання злочинності серед неповнолітніх».
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14.08.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро правової допомоги»
Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги
у
приміщенні
Великоновосілківського
відділу
реєстрації актів цивільного стану
Донецької області проведено захід
на тему: «Запобігання злочинності
та наслідки».
21.08.2020 року на базі Центрального районного відділу з питань
пробації з нагоди святкування Дня прапору та Дня незалежності
України було проведено урочисту зустріч з колегами та партнерами,
під час заходу провели правопросвітницький захід на тему:
«Протидія злочинності».
25.08.2020 року у приміщенні Центру з надання адміністративних
послуг фахівцем відділу «Нікольське бюро правової допомоги»
проведено інформаційно-просвітницький захід на тему: «Усунення
причин та умов здійснення злочину».
27.08.2020
року
головним
спеціалістом
Покровського бюро правової допомоги проведено правопросвітницький захід
у приміщенні Покровського міського відділу з питань пробації Донецької
області на тему: «Запобігання злочинності».
03.09.2020 року головним спеціалістом
відділу «Великоновосілківське бюро правової
допомоги» Маріупольського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, проведено правопросвітницький
захід на тему: «Запобігання злочинності».
08.07.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро правової допомоги» сумісно з спеціалістами
відділу сім'ї дітей та молоді Волноваської РДА провели лекцію для
дітей 14-15 років у режимі «Skype» на тему:
«Відповідальність
неповнолітніх
за
правопорушення та злочини».
22.08.2020
року
в
приміщенні
Маріупольського державного університету
головним
спеціалістом
відділу
правопросвітництва та надання безоплатної
правової
допомоги
проведено
правопросвітницький захід на тему: «Строки подання документів для
отримання податкової знижки на навчання».
02.09.2020 року начальником відділу Волноваське
бюро правової допомоги у режимі «online» за допомогою сервісу «Zoom»
проведено лекцію для дітей віком 13-14років на тему: «Права дітей у
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах».
03.09.2020 року у приміщенні Волноваського бюро
правової допомоги начальник відділу провела онлайнлекцію для учнів 10 класу Волноваської школи №3 за
допомогою Skype, на тему: «Конституційні права
учнів».
04.09.2020 року головним спеціалістом Курахівського
бюро правової допомоги проведено правоосвітницький захід у приміщенні
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Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 з учнями на тему: «Права дітей у
загальноосвітніх навчальних закладах».
04.09.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро
правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги провів лекцію на тему: «Прав
дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» в освітньому закладі
Великоновосілківському притулку служби
у справах дітей районної державної
адміністрації.
04.09.2020 року в Загальноосвітній школа
І-ІІІ ступенів №3 Покровської міської ради
Донецької
області
заступником
начальника відділу «Покровське бюро правової допомоги» проведено лекцію для дітей, на тему:
«Пільгові категорії при зарахуванні у вищі навчальні заклади».
08.09.2020 року головним спеціалістом відділу «Вугледарське бюро правової допомоги» для учнів
4 класу Павлівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів проведено правопросвітницький
захід на тему: «Право на пільгове харчування».
23.09.2020 року в приміщенні Загальноосвітньої
школа І-ІІІ ступенів №3 Покровської міської ради
Донецької області заступником начальника відділу
«Покровське бюро правової допомоги» проведено
лекцію для дітей на тему: «Запобігання та протидія
булінгу в навчальних закладах».
24.09.2020 року головним спеціалістом відділу
«Вугледарське бюро правової допомоги» для учнів
Павлівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів проведено
правопросвітницький захід на тему: «Запобігання та протидія булінгу в
навчальних закладах»». Під час заходу було розкрито поняття булінгу та
обговорено шляхи попередження та протидії булінгу.
25.09.2020
року
начальником
відділу
«Волноваське бюро правової допомоги»
сумісно
із
практичним
психологом
Волноваського
районного
відділу
філії
Державної установи «Центр пробації» в
Донецькій області у режимі «online» за
допомогою сервісу «Zoom» проведено лекцію
для учнів 8 класу ОШ № 3 м.Волноваха на тему: «Запобігання та протидія
булінгу в навчальних закладах».
25.09.2020 року фахівчинями відділу «Нікольське бюро правової допомоги»
проведено правопросвітницькій захід в опорній школі КЗ Нікольська ЗОШ
№ 1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради
Донецької області на тему: «Права дитини у навчальному закладі».
28.07.2020 року у приміщенні Покровського міського центру зайнятості
Донецької області заступник начальника відділу
«Покровське бюро правової допомоги» провела лекцію
для безробітних громадян, які відвідали центр зайнятості,
а також учнів 8-11 класів, з яким проводиться
профорієнтаційна робота, щодо майбутнього вибору
професій у центрі зайнятості. Тема лекції: «Вибір професії
та захист прав працюючого».
04.08.2020 року за допомогою платформи - Zoom фахівці
Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги прийняли участь у вебінарі спільно із фахівцем
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Маріупольського міського центру зайнятості. Під час заходу провіли он-лайн лекцію на тему: «Про
права та пільги учасників АТО/ООС».
06.08.2020 року головний спеціаліст відділу «Нікольське бюро правової
допомоги» прийняла участь у правопросвітницькому он-лайн заході за
допомогою додатку ZOOM на тему: «Легалізація зайнятості».
17.08.2020 року у режимі «online» за допомогою сервісу «Zoom» за участю
представників-партнерів - ГО «Платформа активності» та Волноваського
районного центру зайнятості з метою посилення
правової спроможності громад та спільнот, начальник
відділу «Волноваське бюро правової допомоги»
провела лекцію для категорій осіб, які мають право на БВПД - осіб з
інвалідністю на тему: «Легальна зайнятість».
10.09.2020 року за допомогою платформи - Zoom фахівці Маріупольського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
прийняли участь у вебінарі спільно із фахівцем Маріупольського міського
центру зайнятості. Під час заходу провели онлайн лекцію на тему: «Про права та пільги
учасників АТО/ООС».
23.09.2020 року заступник начальника відділу «Волноваське бюро
правової допомоги» провів інформаційно-роз'яснювальний захід для
відвідувачів Волноваського районного центру зайнятості. Тема
заходу: «Діяльність системи безоплатної правової допомоги».
07.07.2020
року
головним
спеціалістом
відділу
«Великоновосілківське
бюро
правової
допомоги»
Маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги,
спільно із фахівцями Служби у справах дітей
Великоновосілківської райдержадміністрації
проведений правопросвітницький захід на
тему: «Позбавлення батьківських прав».
05.08.2020 року у приміщенні ЦНАП м. Маріуполь фахівчиня Маріупольського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги проведено інформаційно роз’яснювальний захід для відвідувачів на тему: «Безоплатне
отримання земельних ділянок».
07.08.2020
головний
спеціаліст
відділу
«Покровське бюро правової допомоги» провів
лекцію на тему: «Працевлаштування та
оформленням трудових відносин» для осіб, які перебувають на обліку у
Покровському районному відділі пробації.
07.08.2020 року головним спеціалістом відділу «Вугледарське бюро правової
допомоги» на КПВВ «Новотроїцьке» проведено правопросвітницький захід на
тему: «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб».
27.08.2020 року головним спеціалістом відділу
«Великоновосілківське бюро правової допомоги»
Маріупольського місцевого центру з надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги
у
приміщенні
Великоновосілківської служби у справах дітей проведено захід на тему:
«Конституційні права і свободи людини і громадянина».
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начальник відділу «Волноваське бюро правової допомоги» провела
правопросвітницькій он-лайн захід за допомогою додатку ZOOM на
тему: «Як батьку реалізувати своє право на декретну відпустку».
17.09.2020
року
головним
спеціалістом
відділу
«Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у приміщенні Великоновосілківського центру соціальних
служб для дітей та молоді проведено захід для осіб, які знаходяться
на обліку на тему: «Як батьку реалізувати право на декретну відпустку».
28.08.2020 року начальник відділу «Волноваське бюро правової допомоги» провела робочу зустріч
з начальником юридичного відділу Волноваської РДА Ягуповою Ольгою та обговорили питання
щодо створення незалежного провайдера, який буде забезпечувати поширення інформації серед
населення.
25.09.2020 року заступником начальника Покровського бюро правової допомоги проведено робочу
зустріч з в.о. керівника апарату Покровської міської ради та апарату Покровської
райдержадміністрації, завідувачем та головним спеціалістом сектору правової роботи
адміністрацій. Під час зустрічі обговорювались питання щодо створення незалежного провайдера,
який буде забезпечувати поширення інформації серед населення, що буде сприяти забезпеченню
рівного доступу громадян до правосуддя та правової допомоги шляхом створення Незалежних
провайдерів та посилення незалежності системи надання безоплатної правової допомоги.
11.09.2020 року у приміщенні Маріупольського місцевого центру з надання БВПД відбулася робоча
зустріч фахівців відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги зі
студентами юридичної клініки «Феміда».

[3.3.] Мережа волонтерів БПД\Амбасадори БПД
23.09.2020 року у м. Вугледар біля пам’ятника Т.Г. Шевченка відбулося урочисте святкування з
нагоди Дня Державного Прапора та Дня незалежності України, під час заходу головний спеціаліст
Вугледарського бюро правової допомоги провела правопросвітницький захід на тему:
«Конституційні права та свободи людини і громадянина». А також проведено інформаційна
компанія щодо залучення та виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою
освітою на території міста для залучення їх у якості волонтерів/амбасадорів.
[3.4.] Визначення правових потреб громадян
Протягом ІІІ кварталу визначалися першочергові спільні
правові потреби територіальних громад, органів територіальної
самоорганізації населення, а також проблемниі питання у їх
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у
межах територіальної юрисдикції.
24.09.2020 року головним спеціалістом відділу «Великоновосілківське бюро правової допомоги»
відбувся виїзд до Костянтинопільської селищної ради Великоновосілківського району для
визначення конкретних першочергових спільних правових потреб даної територіальної громади.
Фахівець мав зустріч з головою ради та мешканцями громади. Встановлені першочергових потреб
у мешканців. Карта правових потреб сформована та підтримується в актуальному стані.
РОЗДІЛ ІV. СИСТЕМА НАДАННЯ БПД Є НЕЗАЛЕЖНОЮ, КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЮ,
ІННОВАЦІЙНОЮ, ЕФЕКТИВНОЮ
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[4.1.] Вдосконалення управління системою надання БПД
У зв’язку із карантиними обмеженнями протягом ІІІ кварталу працівники Маріупольського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щотижнево приймали участь
у вебінарах для підвищення своєї правової обізнаності.
30.07.2020 року Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги проведено навчання для фахівця відділу «Нікольське бюро правової допомоги», щодо
використання порядку надання безоплатної правової допомоги та внесення інформації до КІАС.
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.
[4.2.] Оптимізовані витрати
Щопонеділка спеціалісти центру подавали узагальнену інформацію
щодо виданих доручень для надання безоплатної вторинної правової
допомоги та звітування за отриманими дорученнями адвокатів, проте
згідно Наказу КЦ Доручення №13 від 11.06.2020 року - припинено.
Здійснюється аналіз фактів відмов адвокатів від прийняття доручень
та скарг на адвокатів.
У звітному періоді було здійснено аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за
виданими дорученнями та виплачених коштів адвокатам. А також, аналіз кількості та якості
складених процесуальних документів.

24.06.2020 року у приміщенні Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги під час урочистого заходу з нагоди святкування 5-ї річниці Маріупольського
МЦ, фахівці цетру представили показники та результати діяльності за 5 років безперервної праці
за допомогою презентації.

Розділ V. Результативні показники діяльності
За період з 01.07.2020 року по 30.09.2020 року (звітний квартал)
місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 5107 звернень клієнтів, 4771
особам було надано правову консультацію, 436 із них написали письмову заяву про надання БВПД.

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень
клієнтів
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№
з/п

Найменування відділу
МЦ

1

Відділ правопросвітництва
та надання безоплатної
правової допомоги
Волноваське бюро
правової допомоги
Мангушське бюро
правової допомоги
Вугледарське бюро
правової допомоги
Нікольське бюро правової
допомоги
Великоновосілківське
бюро правової допомоги
Курахівське бюро
правової допомоги
Покровське бюро правової
допомоги
Разом

2
3
4
5
6
7
8

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

1167

881

286

1397

1360

37

213

198

15

749

744

5

675

622

53

133

121

12

79

74

5

694

671

23

4771

436

5107

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 431 рішення про
надання БВПД та надано 126 дорученнь адвокатам та 174 наказа штатним працівниками
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів), 127 надано бюро на
представників.
Видано 126 доручень адвокатам, з них: 108- на адвокатів МЦ, 18 - на адвокатів бюро.
Відділ представництва місцевого центру - 174 наказа, відділ «Мангушське бюро правової
допомоги» було видано 14 наказів, в Покровському 17, в Курахівському 4, в
Великоновосілківському 11, в Волноваському 27, в Вугледарському 5, в Нікольському 49. По
письмовим зверненням надано відмов у наданні БВПД - 4.
Крім того, було прийнято 23 рішення про заміну: адвокатів МЦ - 20; представників МЦ - 2,
адвокатів бюро -1.
В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального
забезпечення - 210 (5%), іншого цивільного - 759 (17%), адміністративного 401(9%)сімейного - 380 (8%), спадкового - 357 (8%), житлового - 356 (8%), , земельного 172(4%), пенсійних - 181 ( 4%), трудового - 136 (3%), договірного – 0 (0%), з інших питань
- 1467 (32%), з питань виконання судових рішень - 90 (2%), медичних - 0 (0%), податкових
- 20 (0 %), кримінального - 16 ( 0%).

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за
категорією питань
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з питань виконання
судових рішень
2%
медичних
0%

кримінальних
0%

пенсійних
4%

податкових соціального
забезпечення
0%
5%
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У звітному періоді до Маріупольського місцевого центру (включно з бюро правової
допомоги) звернулось: 1454 (67%) - жінки; 701 (33%) - чоловік.
Діаграма 3. Кругова даіграма щодо розподілу клієнтів за статтю
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Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком
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Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за
категорією осіб
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал було:
 Здійснено 11 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 22 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 1156
особи, в тому числі 53 особи звернулися за отриманням правових консультацій та
роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 1103 осіб до дистанційних пунктів
доступу до БПД;
 методична допомога органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам
БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного
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права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги надавалася протягом ІІІ квартала
 проведено 73 правопросвітницьких захода.
 розміщено у ЗМІ 45 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (у тому числі
реклама міського типу).
 надано 7 клієнтам досту до електронних сервісів Мін’юсту.
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в
розрізі бюро

Кількість
Кількість
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мобільних
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правову
допомогу
допомогу
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ОМС, та
установ провайдерів
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методичну
допомогу
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№
з/п

Найменування
МЦ та Бюро

1

Маріупольський
МЦ з надання
БВПД
Волноваське
бюро правової
допомоги

2/5

6/77

1

15

5

8

2/6

3/744

1

16

0

4

Мангушське
бюро правової
допомоги
Вугледарське
бюро правової
допомоги
Нікольське бюро
правової
допомоги

0/0

1/2

2

1

0

3

0/0

1/136

0

7

0

5

1/7

1/3

2

7

0

3

Покровське бюро
правової
допомоги
Великоновосілків
ське бюро
правової
допомоги
Курахівське бюро
правової
допомоги
Разом

3/17

6/133

14

2

12

3/18

2/8

1

11

0

10

0/0

2/0

1

2

0

0

11/53

22/1103

9
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7

45

2

3

4

5

6

7

8

1
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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