
Інформаційна довідка 

щодо виконання Запорізьким місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 

діяльності на 2020 рік у ІІІ кварталі 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 
І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 

1.1.Ранній доступ та інклюзивність 

 

1.1.1. Організація та участь з залученням адвокатів місцевих центрів з надання 

БВПД та фахівців різних галузей права у тематичних «гарячих» телефонних лініях на базі 

організації партнера – КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької 

обласної ради задля надання правової інформації і консультацій мешканцям 

територіальних громад з нагальних правових питань з метою допомоги в реалізації та 

захисті їх прав та свобод: 

 

 
 

Під час «гарячої лінії» 

30.07.2020 року працівником відділу 

«Новомиколаївське бюро правової допомоги» 

взято участь у «гарячій лінії» Комунальної 

установи «Запорізький обласний контактний 

центр» Запорізької обласної ради на тему 

«Земельне право», під час якої мешканці 

Запорізької області отримали правові консультації 

на з питань порядку легалізації самочинного 

будівництва, проблеми визначення права власності 

на самочинно збудовані об’єкти, звільнення 

самовільно зайнятої земельної ділянки шляхом 

знесення самочинного будівництва тощо. 

 

18.08.2020 року директором Запорізького 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги взято участь у 

«гарячій лінії» Комунальної установи 

«Запорізький обласний контактний центр» 

Запорізької обласної ради на тему «Трудове 

право», під час якої мешканці Запорізької області 

отримали правові консультації з питань 

стягнення нарахованої та невиплаченої заробітної 

плати, укладання трудового договору, нещасних 

випадків на виробництві, порядку захисту 

працівників, які потрапили під скорочення у 

зв’язку з реструктуризацією або ліквідацією 

підприємства та інше. 

 
 

Під час «гарячої лінії» 

 

 
 

Під час «гарячої лінії» 

15.09.2020 року представником Запорізького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги взято участь у «гарячій лінії» 

Комунальної установи «Запорізький обласний 

контактний центр» Запорізької обласної ради на тему 

«Цивільне право», під час якої мешканці Запорізької 

області отримали правові консультації на з питань 

оформлення житлових субсидій, призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченими 

сім’ям, примусове виконання судових рішень тощо. 



 

1.1.2. 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: 

 

15.07.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» було 

надано інформаційно-роз’яснювальні (методичні) матеріали Державній установі 

«Запорізький слідчий ізолятор» щодо того як особам, які перебувають у місцях виконання 

покарань, реалізувати своє право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

Інформаційно-роз’яснювальні матеріали були надіслані на електронну пошту 

zsizosvpr@ukr.net представника Державної установи “Запорізький слідчий ізолятор”. 

 

 
 

Правопросвітницький захід у Вільнянському 

районному секторі пробації 

28.07.2020 року працівниками відділу 

«Вільнянське бюро правової допомоги» 

проведено тематичний захід у Вільнянському 

районному секторі Філії Державної установи 

«Центр пробації» у Запорізькій області до 

Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. 

Присутнім була надана інформація про причини, 

з яких люди потрапляють до рабства, серед яких 

низький рівень життя, бажання заробити, 

нездатність адекватно оцінити пропозиції 

роботи та надано роз’яснення, які є форми 

торгівлі людьми та звернули увагу на ознаки 

даного злочину. 

На заході були присутні 7 осіб. 

 

29.09.2020 року працівниками відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги проведено інформаційно-роз’яснювальний захід за допомогою Zoom-

конференції з Державною установою «Софіївська виправна колонія (№ 55)» для надання 

роз’яснень засудженим особам з питань доступу до безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

30.09.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» 

проведено інформаційний захід у Комунарському районному відділі Філії Державної 

установи “Центр пробації” в Запорізькій області для осіб, що знаходяться на обліку та 

періодично з’являються для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Під 

час заходу присутнім повідомлено про їхнє право на отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги та порядок реалізації такого права. 

На заході були присутні 5 осіб. 

Поширено інформаційні буклети у кількості 5 шт. 

 

1.1.3. Розвиток мережі партнерів центрів та налагодження якісної співпраці з 

існуючими партерами, в тому числі з регіональною організацією Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих», громадськими 

організаціями осіб з інвалідністю шляхом поширення інформаційних матеріалів, 

проведення правопросвітницьких та комунікативних заходів: 

 

20.08.2020 року директором центру взято участь у Zoom-конференції на тему 

«Подолання ізоляції людей з інвалідністю» в якості спікера спільно з партнерами 

Міжнародним фондом «Відродження» та Громадською організацією «Асоціація 

громадських радників України». Під час заходу директором була надання інформація про 

mailto:zsizosvpr@ukr.net


систему правової допомогу, її основні функції, категорії осіб, які мають право на 

отримання безоплатної правової допомогу. Окрему увагу було приділено питанню 

доступу до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги для осіб з інвалідністю 

та вплив такого доступу на покращення інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство. 

 

1.1.4. 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: 

 

07.07.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» проведено правопросвітницький захід на тему «Пенсії військовослужбовців, їх 

види, розмір та порядок призначення» у Новомиколаївському районному військовому 

комісаріаті Запорізької області. 

На заході були присутні 4 особи.  

 

18.09.2020 року працівниками відділу 

«Вільнянське бюро правової допомоги» у 

громадській організації «Вільнянська 

районна спілка АТО (ООС)» проведено захід 

на тему «Особливості виборчого процесу у 

2020 році». Присутніх було проінформовано 

про особливості голосування на виборчій 

дільниці та за місцем перебування, зміна 

виборчої адреси, перевірка наявності своїх 

даних у списках виборців. Також присутніх 

було поінформовано про порядок отримання 

первинної та вторинної правової допомоги, 

обговорено питання по правовій підтримці та 

співпраці в області патріотичного виховання 

молоді, надання правової допомоги в 

проведенні адаптації в мирне життя воїнів 

після повернення з військової служби та їх 

родин, захист конституційних прав, питання 

подальшої роботи та співпраці. 

Поширено інформаційні буклети щодо 

голосування на місцевих виборах 25 жовтня 

2020 року. 

На заході були присутні 20 осіб. 

 
Захід у ГО «Вільнянська районна спілка АТО 

(ООС)» 

 
 

1.1.5. 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): 

 

У липні 2020 року продовжено розміщення соціальної реклами Запорізького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на білбордах у м. 

Запоріжжі. 



   
 

01.07.2020 року працівниками 

відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» розміщено статтю на сайті 

Новомиколаївської районної ради на тему 

«Встановлення факту родинних відносин» 

за посиланням: 

https://bit.ly/39RNEUo 

 
 

04.07.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» 

складено статтю на тему «Як реалізувати своє право на безплатне отримання земельної 

ділянки», яка була надрукована в Оріхівській районній газеті «Трудова слава» за № 53 

(8879). Перегляд статті за посиланням: 

https://bit.ly/3fhc3nR 

 

07.07.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» розміщено статтю на сайті Новомиколаївської районної державної 

адміністрації на тему «Встановлення факту родинних відносин» за посиланням: 

https://bit.ly/2DpAkdA 

 

 

09.07.2020 року працівниками 

відділу «Оріхівське бюро правової 

допомоги» розміщено консультацію на 

тему: «Повноваження Конституційного 

суду України» на офіційному сайті 

Комишувахська територіальної громади за 

посиланням: 

https://bit.ly/2Pi1LsD 

 

09.07.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» 

розміщено консультацію на тему: «Пільги для дітей ВПО при вступі до ВНЗ (вищих 

навчальних закладів)» на офіційному сайті Комишувахської територіальної громади за 

посиланням: 

https://bit.ly/3frFMdc 

 

10.07.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» 

розміщено консультацію на тему: «Повноваження Конституційного суду України» на 

офіційному сайті Малотокмачанської територіальної громади за посиланням: 

https://bit.ly/3i5V4G7 
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10.07.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» 

розміщено консультацію на тему: «Пільги для дітей ВПО при вступі до ВНЗ (вищих 

навчальних закладів)» на офіційному сайті Малотокмачанської територіальної громади за 

посиланням: 

https://bit.ly/3k5EaJS 

 

10.07.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» 

розміщено консультацію на тему: «Повноваження Конституційного суду України» на 

офіційному сайті Преображенська територіальної громади за посиланням: 

https://bit.ly/39Qkg0t 

 

10.07.2020 року працівниками 

відділу «Оріхівське бюро правової 

допомоги» розміщено консультацію на 

тему: «Пільги для дітей ВПО при вступі до 

ВНЗ (вищих навчальних закладів)» на 

офіційному сайті Преображенська 

територіальної громади за посиланням: 

https://bit.ly/3hZvNxu 

 
 

03.08.2020 року працівниками відділу Оріхівське бюро правової допомоги 

розміщено консультацію на тему: «Як реалізувати своє право на безоплатне отримання 

земельної ділянки?» на офіційному сайті Таврійської територіальної громади за 

посиланням: 

https://bit.ly/2Yh3S4F 

 

07.08.2020 року працівниками відділу Оріхівське бюро правової допомоги 

розміщено консультацію на тему: «Як реалізувати своє право на безоплатне отримання 

земельної ділянки?» на офіційному сайті Преображенської територіальної громади за 

посиланням : 

https://bit.ly/3kUPGIi 

 

 

03.09.2020 року працівниками 

відділу «Оріхівське бюро правової 

допомоги» розміщено консультацію на 

тему: «Пільгові категорії при зарахуванні 

до вищих навчальних закладів» на 

офіційному сайті Комишуваської 

територіальної громади за посиланням: 

https://bit.ly/36iBynl 

 

03.09.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» 

розміщено консультацію на тему: «Пільгові категорії при зарахуванні до вищих 

навчальних закладів» на офіційному сайті Таврійської територіальної громади за 

посиланням: 

https://bit.ly/3mXUuxH 

 

https://bit.ly/3k5EaJS
https://bit.ly/39Qkg0t
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04.09.2020 року працівниками 

відділу «Оріхівське бюро правової 

допомоги» розміщено консультацію на 

тему: «Пільгові категорії при зарахуванні 

до вищих навчальних закладів» на 

офіційному сайті Оріхівської 

територіальної громади за посиланням: 

https://bit.ly/3ji3MCb. 

 

08.09.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» розміщено статтю на офіційних веб-сайтах Новомиколаївської РДА на тему 

«Порядок призначення та виплата стипендії» за посиланням: 

https://bit.ly/2GH5tuH 

 

08.09.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» розміщено статтю на офіційному веб-сайті Новомиколаївської районної ради 

на тему «Порядок призначення та виплата стипендії» за посиланням: 

https://bit.ly/3jV9utO 

 

25.09.2020 року працівниками 

відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» розміщено статтю на 

офіційному веб-сайті Новомиколаївської 

районної ради на тему «Як отримати 

інформацію державного земельного 

кадастру про право власності на речові 

права на земельну ділянку» за посиланням: 

https://bit.ly/2Sdfxhn 
 

 

26.09.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» розміщено статтю на тему «Як отримати інформацію державного земельного 

кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку в Новомиколаївський 

районній газеті «Наше життя». Перегляд статті за посиланням: 

https://bit.ly/36hGQzx 

 

28.09.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» розміщено статтю на офіційному веб-сайті Новомиколаївської районної 

державної адміністрації на тему «Як отримати інформацію державного земельного 

кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку» за посиланням: 

https://bit.ly/30m8O9z 

 

 

29.09.2020 року працівниками відділу 

«Оріхівське бюро правової допомоги» 

розміщено статтю на офіційному веб-сайті 

Комишуваської об’єднаної територіальної 

громади на тему «До уваги власників не 

витребуваних земельних часток (паїв) та їх 

спадкоємців» за посиланням: 

https://bit.ly/2Sb6Xjh 

https://bit.ly/3ji3MCb
https://bit.ly/2GH5tuH
https://bit.ly/3jV9utO
https://bit.ly/2Sdfxhn
https://bit.ly/36hGQzx
https://bit.ly/30m8O9z
https://bit.ly/2Sb6Xjh


 

1.1.6. Здійснення «вуличного» інформування населення з питань доступу до 

безоплатної правової допомоги для жителів територіальних громад (до дня дитини, дня 

міста, дня БПД тощо) та поширення інформаційних роздаткових матеріалів: 

 

  

07.09.2020 року працівниками 

відділу «Оріхівське бюро правової 

допомоги» проведено вуличне 

консультування при якому 

роз’яснено такі питання, як 

встановлення факту належності особі 

правовстановлюючих документів, 

порядок надання додаткового строку 

для прийняття спадщини, порядок 

зняття з реєстрації місця 

проживання, порядок отримання 

термінового заборонного припису та 

обмежувального припису, порядок 

отримання БВПД в умовах 

карантину та інші. 

Поширено 20 друкованих 

матеріалів та проконсультовано 8 

осіб. 

Під час вуличного інформування у м. Оріхів 

 

1.1.7. Інформаційно-роз’яснювальні виступи та участь у постійно діючих 

програмах, правових програмах, рубриках на ТБ, радіо: 

 

 

У звітному періоді в ефірі 

телеканалу «UA: ЗАПОРІЖЖЯ» 

здійснювалась трансляція ролика на тему 

«Завжди поруч правозахисники безоплатної 

правової допомоги» з метою інформування 

населення про можливість отримання 

правової допомоги для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства, за 

посиланням: 

https://bit.ly/3iLj6qg 

 

16.09.2020 року директором центру взято участь у он-лайн дискусії проекту 

захисту прав людей та розвитку громад «Громада Stand Up» на тему «Земельні війні: 

Громада vs шахраї». Під час дискусії обговорено питання незаконних операцій з 

земельним ділянками по відношенню до власників земельних ділянок з сіл Єгорівка, 

Новоселівка, Преображенка, Нестерянка, Комсомольське Оріхівського району Запорізької 

області. 

Перегляд запису ефіру за посиланням https://bit.ly/2GJ10aO. 

 

Партнер центру Громадська організація «Правова скеля» на своїй сторінці у мережі 

Facebook на постійній основі здійснює розміщення правових консультацій центру, 

зокрема: 

 

18.08.2020 року розміщено правову консультацію на тему «Підстави припинення 

права власності на земельну ділянку» за посиланням: 

https://bit.ly/3iLj6qg
https://bit.ly/2GJ10aO


https://bit.ly/3hJaqA3 

 

04.09.2020 року розміщено правову консультацію на тему «Порядок призначення і 

виплати стипендій» за посиланням: 

https://bit.ly/2ZJZzQ4 

 

18.09.2020 року розміщено інформацію щодо виїзних консультувань у рамках 

реалізації заходів проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» за посиланням: 

https://bit.ly/3ik0hdg 

 

1.1.8. Організація та участь у виїзних прийомах громадян в приміщеннях міських, 

сільських, селищних рад: 

 

 

08.07.2020 року працівниками відділу 

«Оріхівське бюро правової допомоги» проведено 

виїзний прийом громадян в смт. Комишуваха 

Оріхівського району в приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг Комишуваської об’єднаної 

територіальної громади. 

Надано 4 консультації. 

 

23.07.2020 року працівниками відділу 

«Вільнянське бюро правової допомоги» забезпечено 

роботу мобільного консультаційного пункту у 

приміщенні Новогупалівської сільської ради 

Вільнянського району Запорізької області. 

Надано 5 консультацій з питань отримання 

інформації з реєстру Судової влади України щодо 

призначення справи до розгляду та судового рішення, 

примусового зняття з реєстрації місця проживання, 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, визнання дій 

Держгеокадастру протиправними та зобов'язання 

вчинити певні дії, оформлення права власності на 

земельну ділянку тощо. 
 

 
Консультування у с. Новогупалівка 

 

03.08.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» 

проведено виїзний прийом громадян в смт. Комишуваха Оріхівського району в 

приміщенні Центру надання адміністративних послуг Комишувахської об’єднаної 

територіальної громади. 

Надано 5 консультацій. 

 

https://bit.ly/3hJaqA3
https://bit.ly/2ZJZzQ4
https://bit.ly/3ik0hdg


 
 

Консультування у ЦНАП Комишуваської 

ОТГ 

11.09.2020 року працівниками відділу 

«Оріхівське бюро правової допомоги» проведено 

виїзний прийом громадян в смт. Комишуваха 

Оріхівського району в приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг Комишуваської об’єднаної 

територіальної громади. 

Надано 7 консультацій з питань щодо порядку 

реєстрації договору оренди земельної ділянки, 

порядку отримання розрахунку 

сільськогосподарською продукцією за договором 

оренди земельної ділянки, порядку визнання особи 

такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням, порядку отримання БВПД та з інших 

питань. 

 

30.09.2020 року працівниками 

відділу «Оріхівське бюро правової 

допомоги» проведено виїзний прийом 

громадян в с. Омельник Оріхівського 

району в приміщенні старостинського 

округу № 1 Преображенської 

об’єднаної територіальної громади. 

Надано 13 консультацій. 

  
 

30.09.2020 року директором центру спільно з головою Асоціації Адвокатів України 

у Запорізькій області, адвокатам Майстро Дмитром Миколайовичем проведено виїзний 

прийом громадян у смт. Новомиколаївка у приміщенні Новомиколаївської районної ради. 

Надано 6 консультацій.  

 

1.1.9. 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: 

 

13.07.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги2 

проведено інформаційно-роз’яснювальний та комунікативний захід з правової освіти у 

Комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Вільнянської районної ради. 

Під час правопросвітницького заходу, за участю Директора КУ»ТЦСО» ВРР 

Щедрової Вікторії Леонідівни та соціальних працівників терцентру, було надано 

інформацію про роботу відділу “Вільнянське бюро правової допомоги”, обговорено 

найбільш актуальні питання громадян, які потребують надання соціальних послуг 

територіальними центрами. Було роз’яснено право на безоплатну правову допомогу, 

порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання БПД, державні гарантії щодо 

надання безоплатної правової допомоги, які саме необхідно надати документи для 

підтвердження права на безоплатну вторинну правову допомогу. Роздруковано та надано 

для ознайомлення громадян перелік необхідних документів. 

Під час комунікативної бесіди було надано консультації з питання позбавлення 

права на спадкування спадкоємців, які вчинили насилля по відношенню до спадкодавця, 

порядок обов’язкового фіксування вчинення домашнього насильства в правоохоронних 



органах, органах виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Крім того, було обговорено в подальшому співпрацю, шляхом проведення спільних 

правопросвітницьких та комунікативних заходів для вирішення правових питань 

населення. 

Проінформовано 10 осіб, поширено інформаційні буклети: «Бюро правової 

допомоги», «Домашнє насильство: як себе захистити», «Право на реабілітацію у 

санітарно-курортних закладах», «Захист прав споживачів» у кількості 12 шт. та Правовий 

майданчик Вільнянського бюро правової допомоги у кількості 10 шт. 

 

12.08.2020 року працівниками відділу 

«Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» в приміщенні виконавчого 

комітету Новомиколаївської селищної ради 

було проведено семінар на тему: «Порядок 

пільгового кредитування для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти». 

На заході були присутні 11 осіб. 
 

Захід у Новомиколаївській селищній раді 

 

 

15.09.2020 року працівниками відділу 

«Новомиколаївське бюро правової допомоги» 

для мешканців смт. Новомиколаївка було 

проведено правопросвітницький захід на тему 

«Як батьку реалізувати право на декретну 

відпустку». Під час заходу присутнім була 

надана інформація про необхідні заяви та 

документи для оформлення такої відпустки та 

порядок дій роботодавця у випадку отримання 

такої заяви від працівника. 

На заході були присутні 9 осіб. 

 

1.1.10. 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: 

 

02.07.2020, 07.07.2020, 09.07.2020, 14.07.2020, 16.07.2020, 21.07.2020, 23.07.2020, 

28.07.2020, 30.07.2020, 04.08.2020, 06.08.2020, 11.08.2020, 13.08.2020, 18.08.2020, 

20.08.2020, 25.08.2020, 27.07.2020, 01.09.2020, 03.09.2020, 08.09.2020, 10.09.2020, 

15.09.2020 року - працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» 

здійснювались виїзні прийоми громадян для надання безоплатної правової допомоги 



мешканцям Хортицького району м. Запоріжжя в приміщенні дистанційного пункту 

доступу за адресою: 69114, м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 16 А. 

Також, у дистанційному пункті було здійснено оформлення постійно діючої 

скриньки. 

 

06.07.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» 

забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту у Шевченківському відділі 

сприяння зайнятості Запорізького міського центру зайнятості. 

Надано 4 консультації. 

 

20.07.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» 

забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту у Шевченківському відділі 

сприяння зайнятості Запорізького міського центру зайнятості. 

Надано 3 консультації. 

 

06.08.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» забезпечено роботу мобільного пункту у гуртожитку для внутрішньо 

переміщених осіб у смт. Новомиколаївка. 

Надано 2 консультації 

 

18.09.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» 

забезпечено роботу мобільного пункту у громадській організації «Вільнянська районна 

спілка АТО (ООС)». 

Надано 5 консультацій. 

 

30.09.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» 

забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту у Комунарському районному 

відділі Філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області. 

Надано 2 консультації.  

 

1.1.11. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів за участі 

спеціалістів територіальних органів управління Пенсійного фонду України у приміщенні 

центру: 

 

У звітному періоді забезпечувалась робота спільних мобільних пунктів з 

представником управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області з питань 

пенсійного законодавства кожної першої середи місяця. 

 

1.1.12. 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: 

 

02.09.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» було 

надано адресну допомогу особі з інвалідністю та прийнято звернення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з питання визнання особи такою, що втратила 

право користування житловим приміщенням. 

 



 

08.09.2020 року працівниками відділу 

«Оріхівське бюро правової допомоги» було 

надано адресну допомогу при здійсненні та 

підписанні протоколу узгодження правових 

питань з клієнтом щодо складання документів 

процесуального характеру з питання позбавлення 

права користування житловим приміщенням. 

 

1.1.13. Розробка, виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для 

клієнтів: 

 

У звітному періоді підготовлені інформаційні матеріали та розміщені на сторінці 

центру у мережі Facebook: 

 

19.08.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему 

«Підстави припинення права власності на земельну ділянку» за посиланням: 

https://bit.ly/2RA6JC7 

 

02.09.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему 

«Право на освіту» за посиланням: 

https://bit.ly/2RDRrME 

 

04.09.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему 

«Порядок призначення і виплата стипендій» за посиланням: 

https://bit.ly/33Fapbd 

 

04.09.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему 

«Порядок призначення і виплата стипендій» за посиланням: 

https://bit.ly/33Fapbd 

 

07.09.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної» за посиланням: 

https://bit.ly/35Mva7B 

 

10.09.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено правову консультацію на тему 

«Чи є судовий збір перешкодою для звернення до суду» за посиланням: 

https://bit.ly/3ce8C0D 

 

1.1.14. Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин, шляхом 

проведення правопросвітницьких заходів та виїзного консультування: 

 

У звітному періоді працівниками центру на постійній основі здійснюється 

складення письмових консультацій клієнтам по земельному праву у письмовій формі. За 

липень-вересень 2020 року складено 67 письмових консультацій. 

https://bit.ly/2RA6JC7
https://bit.ly/2RDRrME
https://bit.ly/33Fapbd
https://bit.ly/33Fapbd
https://bit.ly/35Mva7B
https://bit.ly/3ce8C0D


23.07.2020 року працівниками відділу 

«Вільнянське бюро правової допомоги» проведено 

захід у приміщенні Новогупалівської сільської ради 

Вільнянського району Запорізької області з метою 

посилення захисту прав громадян у сфері земельних 

відносин. Участь прийняли в.о голови 

Новогупалівської сільської ради Сухосад Роман 

Григорович та сільські мешканці. 

Під час заходу присутнім було роз’яснено 

порядок оформлення права власності на земельні 

ділянки (паї) відповідно до чинного законодавства, 

реєстрація права власності на земельний пай. 

На заході були присутні 8 осіб. 

 
 

Захід у с. Новогупалівка 

 

 
Захід у Оріхівській ОТГ 

 

30.07.2020 року директором центру Ольгою 

Бородіною спільно з викладачем кафедри земельного 

права Запорізького національного університету 

Дмитром Луцем та депутатом Запорізької обласної 

ради Дмитром Майстром проведено зустріч з 

представниками органів місцевого самоврядування 

Оріхівського району Запоріжжя на тему «Земельна 

реформа в Україні», на якій присутнім була надана 

інформація щодо правового регулювання земельних 

відносин та обговорювались новини земельного 

законодавства. Надані роз’яснення щодо суті 

земельної реформи, яка полягає у створення умов для 

рівноправного розвитку різних форм господарювання 

на землі за рахунок перерозподілу земель з 

одночасною передачею їх у приватну та колективну 

власність, забезпечує формування багатоукладної 

економіки, раціональне використання та охорону 

земель, суттєві зміни щодо форми власності на землю, 

структура землеволодіння і землекористування в 

аграрній сфері у зв’язку з проведенням земельної 

реформи. 

На заході були присутні 15 осіб. 

 

12.08.2020 року працівниками відділу «Оріхівське бюро правової допомоги» 

складено статтю на тему «Припинення права власності на земельну ділянку», яка була 

надрукована в Оріхівській районній газеті «Трудова слава» № 64 (8890). Перегляд статті 

за посиланням: 

https://bit.ly/3fhc3nR 

 

14.09.2020 року директором центру проведена робоча зустріч з представниками 

благодійної організації «Благодійний фонд «Запоріжжя СОС» у рамках громадського 

проекту Громада Stand Up на тему земельного права. У рамках зустрічі здійснено 

обговорення питань подальшої співпраці з партнерами, зокрема в частині проведення 

спільних правопросвітницьких заходів, укладання меморандуму про взаємодію. 

 

https://bit.ly/3fhc3nR


18.09.2020 року директором центру 

спільно з головою Асоціації Адвокатів 

України у Запорізькій області, адвокатом 

Майстро Дмитром Миколайовичем та 

працівниками відділу «Вільнянське бюро 

правової допомоги» у Вільнянській 

районній раді проведено 

правоправопросвітницький захід на тему 

«Земельна реформа: як діятиме ринок землі 

в Україні», на якому присутнім була надана 

інформація щодо правового регулювання 

земельних відносин та обговорювались 

новини земельного законодавства. 

На заході були присутні 11 осіб. 
 

Захід у м. Вільнянськ 

 

 
Захід у смт. Новомиколаївка 

30.09.2020 року директором центру 

спільно з головою Асоціації Адвокатів 

України у Запорізькій області, адвокатом 

Майстро Дмитром Миколайовичем у 

Новомиколаївській районній раді проведено 

правоправопросвітницький захід на тему 

«Земельна реформа: як діятиме ринок землі 

в Україні», на якому присутнім була надана 

інформація щодо правового регулювання 

земельних відносин та обговорювались 

новини земельного законодавства. 

На заході були присутні 9 осіб. 

 

 

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»: 

 

30.09.2020 року працівниками центру складено та розміщено статтю на тему 

«Процедура відновлення платоспроможності боржника у випадку банкрутства (санація)» 

за посиланням: 

https://bit.ly/33AZz7a 

 

1.2.2. Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані правових 

консультацій, розміщених на довідково-інформаційній платформі правових консультацій 

«WikiLegalAid»: 

 

У звітному період перегляд на актуальність статей, розміщених на довідково-

інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid» та, за необхідності, їх 

редагування, проводилися на регулярній основі. 

 

https://bit.ly/33AZz7a


1.2.3. Популяризація довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid»: 

 

20.08.2020 року директором центру під час участі у Zoom-конференції на тему 

«Подолання ізоляції людей з інвалідністю» в якості спікера спільно з партнерами 

Міжнародним фондом «Відродження» та Громадською організацією «Асоціація 

громадських радників України» надано інформацію щодо функціонування довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» як інструменту 

покращення доступу до безоплатної правової допомоги, зокрема для осіб з інвалідністю та 

принципів її використання. 

 

1.3 БПД он-лайн 
 

1.3.1. Оновлення та підтримання в актуальному стані бази даних стейкхолдерів: 

 

Інформація щодо стейкхолдерів підтримується у належному стані, протягом 

звітного періоду виявлено нового стейкхолдера – Громадську організацію «Ліга добра 

Дніпро». 

 

1.4. Механізм перенаправлення 

 

1.4.1. Укладення додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в частині 

перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги: 

 

У звітному періоді погоджено проект меморандуму між Запорізьким місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Міністерством у справах 

ветеранів. 

 

1.4.2. Розвиток мережі партнерів Центру та налагодження якісної співпраці з 

існуючими партнерами, в тому числі з метою перенаправлення клієнтів між місцевим 

центром з надання БВПД та партнерами для отримання комплексної допомоги: 

 

07.09.2020 року директором центру проведена робоча зустріч з представником 

Відділу Міністерства у справах ветеранів у Запорізькій області щодо погодження проекту 

меморандуму про співпрацю та визначення пріоритетних напрямків подальшої спільної 

роботи. 

 

09.09.2020 року директором центру проведено робочу зустріч з представником 

Громадської організації «Ліга добра Дніпро» з приводу організації співпраці по 

перенаправленню клієнтів, проведенню спільних правопросвітницьких заходів та 

укладенню меморандуму. 

 

 

ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

 

2.1. Peer review. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД 

 

2.1.1. Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з 

метою аналізу практики надання БВПД, обміну досвідом та обговорення проблемних 

питань співпраці: 

 



Зустрічі з адвокатами проходять на постійній основі. Також серед адвокатів, що 

співпрацюють з Запорізьким місцевим центром, постійно поширюється інформація - 

запрошення до участі у тренінгах, семінарах для підвищення кваліфікації.  

 

2.1.2. Здійснення інтерв’ювання та анкетування клієнтів РЦ та МЦ щодо якості 

отриманих послуг: 

 

У звітному періоді здійснювався постійно-діючий моніторинг у вигляді 

анкетування клієнтів центру та відділів бюро правової допомоги. 

 

2.1.3. Підготовка та висвітлення інформації щодо кращих практик захисту: 

 

Впродовж звітного періоду постійно здійснюється підготовка інформації щодо 

кращих практик надання правової допомоги клієнтам, які звернулись до Запорізького 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги та відділів бюро. 

 

З метою висвітлення інформації про приклади успішних практик надання БПД на 

сторінці Facebook Запорізького місцевого центру з надання БВПД постійно розміщується 

успішна практика надання безоплатної вторинної правової допомоги та правові 

консультації на базі цієї практики відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги представництва, відділів бюро правової допомоги Центру, адвокатів 

які співпрацюють з Запорізьким місцевим центром з надання БВПД, зокрема: 

 

17.07.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних 

практик співробітників центру під назвою «Суд задовольнив позов учасника бойових дій 

про грошову компенсацію за невикористану додаткову відпустку» за посиланням: 

https://bit.ly/2EhutqY 

 

30.07.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних 

практик співробітників центру за посиланням: 

https://bit.ly/3kWEMBZ 

 

04.08.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних 

практик співробітників центру під назвою «Як знайти і приватизувати земельну ділянку у 

правовий спосіб знають в Новомиколаївському бюро правової допомоги» за посиланням: 

https://bit.ly/2PZRm4T 

 

18.08.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних 

практик співробітників центру під назвою «Пропущені строки подачі апеляції можна 

поновити, як і порушені права особи» за посиланням: 

https://bit.ly/35LUZEY 

 

03.09.2020 року на сторінці Запорізького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у мережі Facebook розміщено інформацію щодо успішних 

практик адвоката центру під назвою «Постраждала від домашнього насильства була 

захищена не тільки від кривдника, а й від протиправних дій поліції» за посиланням: 

https://bit.ly/2Gva2sq 

 

https://bit.ly/2EhutqY
https://bit.ly/3kWEMBZ
https://bit.ly/2PZRm4T
https://bit.ly/35LUZEY
https://bit.ly/2Gva2sq


2.1.4. 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: 

 

Постійно проводиться аналіз основних показників діяльності, постійний 

моніторинг КІАС, спрямований на виявлення помилок у заповненні та їх виправлень. 

На постійній основі проводиться заповнення таблиць по обліку письмових 

консультацій та помилок у КІАС для забезпечення дії механізмів внутрішнього контролю 

в місцевих центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги за своєчасним і 

достовірним внесенням даних до КІАС та якістю надання письмових консультацій У 

закритій групі центру у мережі Facebook щотижнево проводиться аналіз показників 

діяльності за тиждень, надаються рекомендації, здійснюється обмін матеріалами тощо. 

У період з 04.08.2020 року по 06.08.2020 року проведений моніторинг якості 

письмових консультацій відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги, відділу «Вільнянське бюро правової допомоги», «Запорізьке бюро правової 

допомоги», «Новомиколаївське бюро правової допомоги», «Оріхівське бюро правової 

допомоги», за результатами якого підготовані рекомендації для усунення виявлених 

недоліків. 

 

01.09.2020 року заступником начальника відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги проведено моніторинг правильності заповнення 

Комплексної інформаційно-аналітичної системи (КІАС). 

 

З серпня 2020 року центром впроваджено систему обліку по щоденному 

навантаженню кожного працівника шляхом заповнення гугл-таблиці. 

 

2.1.5. Проведення регулярного моніторингу діяльності відділів «Бюро правової 

допомоги» силами центрального офісу МЦ: 

 

За звітний період проводився моніторинг діяльності Вільнянського, Запорізького, 

Новомиколаївського та Оріхівського бюро правової допомоги. Моніторинг проводився 

шляхом аналізу дотримання порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

виконання планів діяльності відділів. Обґрунтованих скарг та нарікань щодо роботи бюро 

по наданню первинної і вторинної правової допомоги від клієнтів не надходило.  

 

 

2.2.Strategic litigation 

 

2.2.1. Виявлення актуальних правових проблем «масового» характеру, підготовка 

та розробка заходів реагування: 

 

У звітному потреби у підготовці та розробці заходів реагування по актуальним 

проблемам масового характеру не виникало. 

 

ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації 

своїх прав 

 

3.1. Відновне правосуддя. Забезпечення доступу до медіації 

 

3.1.1 Надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання навичкам медіації: 

 



У звітному періоді необхідності у наданні 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 

 

У звітному періоді необхідності у налагодженні співпраці з установами, які 

надають послуги з медіації, з метою перенаправлення клієнтів не виникало. 

 

3.1.3. Інформаційна кампанія з пошуку та залучення медіаторів, зацікавлених осіб: 

 

У звітному періоді на постійній основі проводилась інформаційна кампанія серед 

партнерів центру щодо пошуку та залучення медіаторів, зацікавлених осіб. 

 

 

3.2. Незалежні провайдери 

 

3.2.1. Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо 

створення ними спеціалізованих установ з надання БПД або прийняття відповідних 

місцевих програм: 

 

У вересні 2020 року центром підготовлено Методичні рекомендації для органів 

місцевого самоврядування щодо прийняття програм надання безоплатної правової 

допомоги, які були направлені до органів місцевого самоврядування та органів державної 

влади, з якими центром налагоджено співпрацю, а саме: 

1. Вільнянська  районна державна адміністрація Запорізької області. 

2. Вільнянська  районна рада Запорізької області. 

3. Долинська об'єднана територіальна громада Запорізької області. 

4. Запорізька районна рада Запорізької області. 

5. Комишуваської об'єднаної територіальної громади Запорізької області. 

6. Кушугумська селищна рада. 

7. Новомиколаївська районна державна адміністрація Запорізької області. 

8. Новомиколаївська районна рада. 

9. Новомиколаївська селищна рада Новомиколаївського району Запорізької 

області. 

10. Оріхівська  об'єднана територіальна громада Запорізької області. 

11. Оріхівська районна державна адміністрація Запорізької області. 

12. Оріхівська районна рада Запорізької області. 

13. Таврійська об'єднана територіальна громада Запорізької області. 

14. Широківська об'єднана територіальна громада Запорізької області 

 

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: 

 

09.09.2020 року директором центру проведено робочу зустріч з представником 

Громадської організації «Ліга добра Дніпро» з приводу організації співпраці по 

перенаправленню клієнтів, проведенню спільних правопросвітницьких заходів та 

укладенню меморандуму. 

 



3.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для 

категорій осіб, які мають право на БВПД: 

 

16.07.2020 року працівниками відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» для мешканців смт Новомиколаївка було проведено правопросвітницький 

захід на тему «Способи захисту прав людини і громадянина». 

На заході були присутні 8 осіб. 

 

 
 

Захід у гуртожитку для ВПО 

06.08.2020 року працівниками 

відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» у Новомиколаївському 

гуртожитку для ВПО, розташованому по 

вул. Шкільна в смт. Новомиколаївка було 

проведено семінар на тему «Право на 

безплатну правову допомогу ВПО та її 

гарантії». Присутнім надані роз’яснення 

щодо порядку звернення до системи 

безоплатної правової допомоги, переліку 

документів, необхідних для внутрішньо 

переміщених осіб для отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

На заході були присутні 7 осіб. 

 

07.08.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» у 

приміщенні актового залу «Будинку профспілок» було проведено захід для внутрішньо 

переміщених осіб на тему «Гарантії ВПО у сфері зайнятості населення, державна цільова 

підтримка ВПО під час здобуття ними вищої освіти». Заступник начальника бюро Педь 

Наталія Вікторівна окреслила громадянам порядок виплати компенсації витрат 

роботодавця на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа 

ВПО на умовах строкових трудових, умови збереження гарантій зайнятості особи та 

компенсації витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з 

числа внутрішньо переміщених осіб, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких 

осіб. Також юрист роз'яснила права та гарантії ВПО на зайнятість, пенсійне забезпечення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання 

соціальних послуг. 

На заході були присутні 6 осіб. 

 

3.2.4. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 

випадкам домашнього насильства: 

 

У звітному періоді в ефірі телеканалу «UA: ЗАПОРІЖЖЯ» здійснювалась 

трансляція ролика на тему «Завжди поруч правозахисники безоплатної правової 

допомоги» з метою інформування населення про можливість отримання правової 

допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства, за посиланням: 

https://bit.ly/3iLj6qg 

 

08.07.2020 працівниками відділу Оріхівське бюро правової допомоги за участі 

заступника голови Комишувахської об’єднаної територіальної громади Заєць Надії 

Гаврилівни з працівниками Центру надання адміністративних послуг Комишувахської 

об’єднаної територіальної громади в приміщенні ЦНАПу було проведено інформаційний 

https://bit.ly/3iLj6qg


захід з обговорення та вирішення питань: протидії домашньому насильству, порядку 

оформлення та отримання допомоги малозабезпеченій сім’ї, порядок оформлення та 

отримання допомоги від держави дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та 

ін. 

На заході були присутні 6 осіб. 

 

09.07.2020 року працівниками відділу «Вільнянське 

бюро правової допомоги» проведено вуличне інформування, 

під час якого населення було проінформовано про роботу 

відділу “Вільнянське бюро правової допомоги” та обговорено 

основні проблеми, з якими стикаються сім’ї, родини, які 

постраждали від домашнього насильства, висвітлено спектр 

питань, пов’язаних з виникненням домашнього насильства, 

типові ознаки та види домашнього насильства, 

відповідальність за вчинення насильства та куди звертатися по 

допомогу у випадку проявів насильства. 

Проінформовано 10 осіб, поширено інформаційні 

буклети про домашнє насильство: як себе захистити у кількості 

10 шт. та Правовий майданчик Вільнянського бюро правової 

допомоги у кількості 10 шт. щодо роз’яснення про домашнє 

насильство. 

 
Вуличне інформування у 

м. Вільнянськ з теми 

запобігання домашньому 

насильству 

 

25.09.2020 року директором центру взято участь у Першому жіночому форумі у 

Запоріжжі, під час якого здійснювалось обговорення зокрема, питань запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

 

3.2.5. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на 

запобігання злочинності: 

 

 

02.07.2020 року працівниками відділу 

«Вільнянське бюро правової допомоги» на 

офіційному сайті Вільнянської районної ради 

розмішено статтю на тему «Злочини у сфері обігу 

наркотичних речовин. Види відповідальності» за 

посиланням: 

https://bit.ly/3jBkuga 

 

02.07.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» на 

офіційному сайті Павлівської об’єднаної територіальної громади розміщено статтю на 

тему «Ваші дії у разі зникнення дитини» за посиланням: 

https://bit.ly/3nuriyH 

 

02.07.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» на 

офіційному сайті Павлівської об’єднаної територіальної громади розміщено статтю на 

тему «Злочини у сфері обігу наркотичних речовин. Види відповідальності» за 

посиланням: 

https://bit.ly/3lizb8l 

 

https://bit.ly/3jBkuga
https://bit.ly/3nuriyH
https://bit.ly/3lizb8l


03.07.2020 року працівниками 

відділу «Вільнянське бюро правової 

допомоги» на офіційному сайті 

Вільнянської районної державної 

адміністрації розміщено статтю на тему 

«Злочини у сфері обігу наркотичних 

речовин. Види відповідальності» за 

посиланням: 

https://bit.ly/34s3cMe 
 

 

03.07.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» на 

офіційному сайті Вільнянської районної державної адміністрації розміщено статтю на 

тему «Ваші дії у разі зникнення дитини» за посиланням: 

https://bit.ly/2GlbT2V 

 

30.09.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» 

проведено інформаційно-профілактичний захід на тему «Розвиток правової свідомості – 

шлях до зменшення проявів злочинності у суспільстві» в приміщенні Комунарського 

районного відділу Філія Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області. 

Зазначений захід проведений з метою сприяння розвитку правової обізнаності, 

підвищення рівня знань громадян щодо відповідальності за порушення ними Конституції 

та законів України. Під час заходу обговорено питання механізму оскарження постанов по 

справах про адміністративне правопорушення складеними (сфальсифікованими) 

працівниками поліції відносно раніше судимих осіб, недопущення вчинення 

правопорушень засудженими під час іспитового строку. 

На заході були присутні 5 осіб. 

 

3.2.6. Проведення тематичних семінарів, лекцій, зустрічей для цільової аудиторії 

громадян (заходи, присвячені Дню Конституції України, Дню протидії торгівлі людьми, 

Дню знань, Дню юриста, Дню захисника України, Всеукраїнській акції «16 днів проти 

насильства», Дню захисту прав людини та ін.): 

 

 

03.07.2020 року працівниками 

відділу «Новомиколаївське бюро правової 

допомоги» проведено оф-лайн зустріч для 

цільової аудиторії на тему «Вітання МЦ». 

Захід розміщений за посиланням 

https://bit.ly/3iCfkz2. 

Захід має 378 переглядів. 

 

https://bit.ly/34s3cMe
https://bit.ly/2GlbT2V
https://bit.ly/3iCfkz2


 

Захід у 

відділенні 

Пенсійного 

фонду 

України 

15.07.2020 року працівниками відділу 

«Оріхівське бюро правової допомоги» 

проведено захід в приміщенні Оріхівського 

відділення сектору обслуговування громадян 

Управління пенсійного фонду України в 

Запорізькій області, з нагоди відзначення 16 

липня Дня прийняття Декларації про 

суверенітет України, на тему «Способи захисту 

прав людини і громадянина», в процесі якого 

було здійснено обговорення питань: поняття та 

види прав людини; загально соціальна сутність 

прав людини; основні особливості реалізації 

прав людини у громадянському суспільстві та 

інші. На заході були присутні 5 осіб. 

 

25.08.2020 року працівниками відділу 

«Оріхівське бюро правової допомоги» проведено 

захід в Оріхівській районній державній 

адміністрації Запорізької області для працівників 

на тему: «Конституційні права та свободи 

людини та громадянина», на якому було 

розглянуто питання їх розподілу на соціальні, 

культурні , особисті, політичні, економічні та 

правові аспекти даного розподілу. 

На заході були присутні 6 осіб.  
Захід в Оріхівській РДА 

 

 
 

Захід у Вільнянській районній 

бібліотеці для дітей 

 

 

28.08.2020 року працівниками відділу 

«Вільнянське бюро правової допомоги» у Вільнянській 

районній бібліотеці для дітей Комунальної установи 

«Вільнянська центральна бібліотечна система» за участі її 

працівників прийнято участь у засіданні круглого столу 

на тему «Конституційні права та свободи людини і 

громадянина». Круглий стіл присвячений 29-й річниці 

Незалежності України, знаменної події у багатовіковій 

історії національного державотворення. Було сказано про 

значимість події 29-ї річниці незалежності України в 

житті держави та жителів Вільнянського району. 

Зокрема, було зазначено, що головне завдання – це 

подальший розвиток краю, добробут та соціальний захист 

його жителів, безпосередньо – маленьких читачів 

бібліотеки. За круглим столом обговорювались питання: 

забезпечення прав дітей на безоплатну правову допомогу, 

обговорено основні положення Конституції Україна, а 

також, обговорено про подальші заходи за участі дітей 

спільно з Вільнянською районною бібліотекою для дітей 

КУ «Вільнянська ЦБС». 
На заході були присутні 6 осіб, поширено 

інформаційні буклети у кількості 7 штук, також, 

поширено 4 газети правового майданчику «Вільнянського 

бюро правової допомоги». 

 



17.09.2020 року працівниками 

відділу «Оріхівське бюро правової 

допомоги» проведено оф-лайн 

правопросвітницький захід на тему «Як 

батьку реалізувати право на декретну 

відпустку». Під час заходу присутнім була 

надана інформація про необхідні заяви та 

документи для оформлення такої відпустки 

та порядок дій роботодавця у випадку 

отримання такої заяви від працівника. 

Захід розміщений за посиланням 

https://bit.ly/2SvhHcn. 

Захід має 267 переглядів. 
 

 

3.2.7. Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах 

позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти: 

 

21.09.2020 року працівниками 

відділу «Оріхівське бюро правової 

допомоги» в Оріхівській філії № 5 

Комунального закладу «Опорний заклад 

загальної середньої освіти «Сузір'я» 

Оріхівської міської ради проведено 

правопросвітницький захід для учнів 7-8 

класів на тему «Запобігання та протидія 

булінгу в навчальних закладах». Під час 

заходу учням було надано інформацію 

щодо ознак та форм булінгу, способів 

боротьби з ним у дитячому колективі, 

роз’яснено адміністративну та кримінальну 

відповідальність за вчинення булінгу. 

На заході були присутні 27 учнів. 

 
 

Під час заходу в Оріхівській філії № 5 КЗ «Опорний 

заклад загальної середньої освіти «Сузір'я» 

 

3.2.8. Проведення інформаційних заходів в закладах Державної служби 

зайнятості: 

 

08.07.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» 

проведено он-лайн семінар у Шевченківському відділі сприяння зайнятості Запорізького 

міського центру зайнятості до Дня родини на тему «Права і обов’язки членів сім’ї». 

Присутнім роз’яснено відповідні норми сімейного кодексу що стосуються сім’ї, 

здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. 

На заході були присутні он-лайн 4 особи. 

 

20.07.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» у 

Шевченківському відділі сприяння зайнятості Запорізького міського центру зайнятості 

відбувся он-лайн семінар за допомогою zoom на тему: «Земельні правовідносини». В ході 

заходу було обговорено питання впровадження в Україні земельної реформи, порядок 

реалізації права на землю, процедура поновлення договорів оренди землі починаючи з 15 

липня 2020 року. 

На заході було присутні он-лайн 7 осіб. 

 

https://bit.ly/2SvhHcn


08.09.2020 року проведено робочу зустріч з представниками Запорізького 

обласного центру зайнятості з приводу організації роботи по проведенню 

правопросвітницьких заходів та мобільних консультаційних офісів в умовах карантинних 

обмежень. 

 

15.09.2020 року працівниками відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» 

проведене вуличне інформування відвідувачів Правобережного відділу Запорізького 

міського центру зайнятості мешканців у Хортицькому районі м. Запоріжжя, щодо доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги. 

 

 
 

Захід у Запорізькому міському центрі 

зайнятості 

23.09.2020 року працівниками відділу 

«Запорізьке бюро правової допомоги» проведено 

захід у Запорізькому міському центрі зайнятості 

спільно з Запорізьким міським центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді на тему «Запобігання 

та протидія булінгу в навчальних закладах». Під час 

заходу присутнім було надано інформацію щодо 

ознак булінгу, способів боротьби з ним у дитячому 

колективі, передбаченої законодавством України 

відповідальності за булінг. Також було надано 

інформацію щодо можливості отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги. 

На заході були присутні 6 осіб. 

 

3.2.9. Проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з 

найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних 

послуг, організації ОСББ, 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: 

 

28.08.2020 року директором центру проведено зустріч з представниками ОСББ 

«Весна», на якому надана інформація щодо прав членів ОССБ, порядку звітування голови. 

Під час зустрічі всі бажаючі отримали правові консультації, друковані матеріали на тему 

захисту прав споживачів. 

На заході були присутні 14 осіб. 

 

 
Під час правопросвітницького заходу у с. Омельник 

30.09.2020 року працівниками 

відділу «Оріхівське бюро правової 

допомоги» проведено правопросвітницький 

захід у с. Омельник Оріхівського району на 

тему «Оформлення власниками 

невитребуваних земельних часток (паїв) та 

їх спадкоємцями права власності на 

земельну ділянку до 1 січня 2025 року». 

Присутніх було проінформовано про 

те, що власник невитребуваної земельної 

частки (паю) або його спадкоємець має 

оформити право власності на земельну 

ділянку до 01.01.2025 року, інакше він буде 

вважається таким, що відмовився від 



 

одержання земельної ділянки. Також 

надано інформацію щодо покрокового 

алгоритму оформлення права власності на 

не витребувану земельну частку (пай), та 

зазначено про можливість у судовому 

порядку визначити додатковий строк, 

достатній для такого оформлення, у 

випадку пропуску строку 01.01.2025 року з 

поважних причин. 

На заході були присутні 5 осіб. 

 

3.2.10. Створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад: 

 

16.01.2020 року працівниками відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» 

проведено робочу зустріч з членами Громадської організації «Вільянснька районна спілка 

АТО (ООС)» з приводу організації надання безоплатної первинної правової допомоги 

учасникам бойових дій та членам їхніх сімей громадською організацією як незалежним 

провайдером. 

 

 

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: 

 

04.09.2020 року Центром з метою встановлення співпраці та розбудови мережі 

доступу до безоплатної правової допомоги для осіб, які найбільше її потребують 

підготовлені та направлені листи до: 

1) комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічних заклад з 

надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради; 

2) комунальної установи «Любицький психоневрологічних інтернат» Запорізької 

обласної ради; 

3) комунальної установі «Любомирівський психоневрологічний інтернат» 

Запорізької обласної ради; 

4) комунальної установи «Таврійський психоневрологічний інтернат» Запорізької 

обласної ради. 

 

 

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»): 

 

Карта правових потреб територіальних громад Вільнянського, Оріхівського, 

Новомиколаївського, Запорізького районів, міста Запоріжжя підтримується в актуальному 

стані, проводиться постійний моніторинг проблемних питань територіальних громад. За 



актуальними проблемними питаннями громади готуються правові консультації, які 

доводяться до відома ОМС, в тому числі на сайтах ОМС, громадянам особисто під час 

консультування та правопросвітницьких заходів. 

 

 

ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

 

4.1. Вдосконалене управління системою БПД 

 

4.1.1. Виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань працівників центрів, 

формування графіку його проведення, тем тощо: 

 

09.09.2020 року директором центру проведено нараду з працівниками центру за 

участі працівників бюро правової допомоги з метою обговорення виявлених проблемних 

питань у роботі відділів та підвищення якості надання безоплатної правової допомоги, 

правильного та своєчасного внесення інформації до Комплексної інформаційно-

аналітичної системи (КІАС), а також інших питань роботи центру. 

 

4.1.2. Проведення навчань, семінарів, тренінгів для працівників місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (надання БППД та БВПД, земельні 

правовідносини, робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, аналіз 

діяльності, ІТ, комунікації): 

 

12.08.2020 року директором центру прийнято участь у онлайн-презентації Gap-

аналізу по впровадженню інституту медіації в Україні, підготовленої проектом «Pravo-

Justice». 

 

09.09.2020 року з метою підготовки до надання якісної правової допомоги клієнтам 

центру в рамках виборчої кампанії «Вибори 2020» проведено навчання для працівників 

центру на тему «Новели виборчого процесу у 2020 році» за участі голови Асоціації 

Адвокатів України у Запорізькій області, адвоката Майстро Дмитро Миколайовича. 

 

У звітному періоді на постійній основі проводилися наради-навчання з приводу 

якості надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, недопущення 

порушення авторського права у процесі складення інформаційних матеріалів, 

консультацій для платформи правових консультацій «WikiLegalAid». 

 

 

4.2. Оптимізовані витрати 

 

4.2.1. Здійснення обліку та узагальнення інформації щодо виданих місцевим 

центром доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування 

за отриманими дорученнями адвокатів: 

 

Здійснення обліку та узагальнення інформації щодо виданих місцевим центром 

доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування за 

отриманими дорученнями адвокатів щопонеділка скасовано за наказом Координаційного 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги «Про затвердження Інструкції 

щодо подання інформації про оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу, регіональними та місцевими центрами з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 11.06.2020 року № 13. 



 

4.2.2. Проведення аналізу фактів відмов адвокатів від прийняття доручень для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на адвокатів: 

 

У звітному періоді Центром проведено аналіз фактів відмов адвокатів від 

прийняття доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та звітування 

за отриманими дорученнями, проведеним відділом організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами, встановлено, що за звітний період 

адвокати не відмовлялись від прийняття доручень для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Фактів безпідставної відмови від прийняття доручень та звітування за 

отриманими дорученнями адвокатів не встановлено. 

 

4.2.3. Участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань 

безоплатної правової допомоги в межах компетенції: 

 

У звітному періоді необхідності в опрацювання проектів нормативно-правових 

актів з питань безоплатної правової допомоги не виникало. 

 

4.2.4. Аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за виданими 

адвокатами дорученнями та виплачених коштів адвокатам: 

 

У звітному періоді Центром проведено аналіз кількості прийнятих, звітованих, 

перевірених актів за виданими дорученнями та виплачених коштів адвокатам шляхом 

складання щотижневої оперативної інформації щодо видання доручень адвокатам, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

4.2.5. Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та 

підпорядкованих йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ: 

 

03.07.2020 року працівниками центру підготовлено та розміщено відео-презентацію 

роботи центру за період 2015-2020 років на офіційній сторінці центру у мережі Facebook 

та відео-візитівку центру за посиланнями: 

https://bit.ly/3luVV5h 

https://bit.ly/30CJcFy 

 

20.08.2020 року директором центру проведено презентацію роботи центру під час 

Zoom-конференції на тему «Подолання ізоляції людей з інвалідністю» спільно з 

партнерами Міжнародним фондом «Відродження» та Громадською організацією 

«Асоціація громадських радників України» м. Суми. 

 

4.2.6. Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ процесуальних 

документів: 

 

За звітний період відділом правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги, відділами «Вільнянське бюро правової допомоги», «Запорізьке бюро правової 

допомоги», «Новомиколаївське бюро правової допомоги», «Оріхівське бюро правової 

допомоги» складено 126 документів процесуального характеру. 

 

Також, за звітний період відділом правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги, відділами «Вільнянське бюро правової допомоги», «Запорізьке бюро 

правової допомоги», «Новомиколаївське бюро правової допомоги», «Оріхівське бюро 

https://bit.ly/3luVV5h
https://bit.ly/30CJcFy


правової допомоги» складено 467 непроцесуальних документів (в тому числі запити, 

заяви, скарги тощо) у порядку первинної правової допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За період з 01.07.2020 по 30.09.2020 включно (звітний квартал) Запорізьким 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової 

допомоги, що є відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 3794 

звернень клієнтів, 3330 особам було надано правову консультацію, 464 із них написали 

письмову заяву про надання БВПД. 

Кількість нових клієнтів – 972
1
. 

 

Примітка 1. Дані у КІАС не співпадають з фактичними через технічну помилку 

КІАС. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів: 

 
№ 

з/п 
Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрова 

них 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенапр

авлень до 

інших 

провайде

рів 
БПД 

1. Відділ 

правопросвітництва 

та надання 

безоплатної 
правової допомоги 

1502 1204 298 0 

2. Відділ 

«Вільнянське бюро 

правової 
допомоги» 

567 508 59 0 

3. Відділ «Запорізьке 

Бюро правової 

допомоги» 

884 839 45 0 

4. Відділ 
«Новомиколаївське 

бюро правової 

допомоги» 

349 323 26 0 

5. Відділ «Оріхівське 
Бюро правової 

допомоги» 
492 456 36 0 

 Разом по МЦ 

3794 3330 464 0 

 

В звітному періоді клієнти зверталися з питань: з інших питань 662 (17,45 %), 

іншого цивільного права 507 (13,36 %), сімейного права 383 (10,09 %), житлового права 

345 (9,09 %), цивільного процесу 308 (8,12 %), адміністративного права про дії або 

бездіяльність 244 (6,43 %), спадкового права 222 (5,85 %), земельного права 183 (4,82 %), 

трудового права 162 (4,27 %), соціального забезпечення 162 (4,27 %), кримінального 

процесу 155 (4,09 %), з питань виконання судових рішень 126 (3,32 %), пенсійного права 

120 (3,16 %), кримінального права 89 (2,35 %), адміністративних правопорушень 66 



(1,74 %), податкового права 28 (0,74 %), договірного права 25 (0,66 %), медичного права 

7 (0,18%), з неправових питань 0 (0,00%). 

 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 

№ 

з/п 

Категорія питань звернення 
Кількість опрацьованих 

звернень 

За звітний період % 

1. Соціальне забезпечення 162 4,27 

2. Спадкове право 222 5,85 

3. Сімейне право 383 10,09 

4. Медичне 7 0,18 

5. Трудове право 162 4,27 

6. Адміністративне право про дії або 

бездіяльність 

244 6,43 

7. Земельне право 183 4,82 

8. Договірне право 25 0,66 

9. Житлове право 345 9,09 

10. Цивільне право 507 13,36 

11. Виконання судових рішень 126 3,32 

12. Неправове питання 0 0,00 

13. Інше 662 17,45 

14. Цивільний процес 308 8,12 

15. Кримінальний процес 155 4,09 

16. Адміністративні правопорушення 66 1,74 

17. Кримінальне право 89 2,35 

18. Пенсійне право 120 3,16 

19. Податкове право 28 0,74 

Разом 3794 100 

 

 

 

 

 

 



Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань: 

 

 
 

Вперше до Запорізького місцевого центру звернулося 972 особи з них 348 (35,8 %) 

чоловіків та 624 (64,22 %) жінок.  

 

Діаграма 2. Розподіл клієнтів за статтю: 

 

 
 

з інших питань; 
17,45% 

інше 
цивільне право; 

13,36% 

сімейне право; 
10,09% 

житлове право; 
9,09% 

цивільний процес; 
8,12% 

адміністративне право; 
6,43% 

спадкове право; 
5,85% 

земельне право; 
4,82% 

трудове право; 
4,27% 

соціальне забезпечення; 
4,27% 

кримінальний процес; 
4,09% 

з питань виконання судових 
рішень; 
3,32% 

пенсійне право; 
3,16% 

кримінальне право; 
2,35% 

адміністративне 
правопорушення; 

1,74% 
податкове право; 0,74% 
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медичне право; 0,18% 

Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за категорією питань 

Чоловіки; 
35,80% 

Жінки; 
64,20% 

Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 



Вперше до Запорізького місцевого центру звернулося 972 особи, віковий розподіл 

серед яких такий: 

 

 

Таблиця 3. Розподіл клієнтів відділу за віком: 

 

До 18  18-35 35-60 Понад 60 

7 (0,71%) 179 (18,42 %) 443 (45,58 %) 343 (35,29 %) 

 

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за віком: 

 

 
Розподіл осіб за звітний період бюро за категоріями осіб, які мають право на 

отримання БВПД. 
 

Найбільше звернень, по яких було надано БВПД, зареєстровано від: 

малозабезпечених осіб – 204 (48,34 %); 

ветеранів війни – 69 (16,35 %); 

осіб з інвалідністю – 86 (20,83 %); 

ВПО –31 (7,35 %); 

засуджені особи –6 (1,42 %); 

особи; які постраждали від домашнього насильства – 9 (2,13 %); 

діти – 7 (1,66 %); 

особи, щодо яких суд вирішує питання про надання психіатричної допомоги в 

примусовому порядку – 3 (0,71 %). 

 

Діаграма 4. Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на 

отримання БВПД: 
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Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за віком 



 
 

 

Крім того, Запорізьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, в тому числі бюро правової допомоги, за звітний період було: 

- забезпечено діяльність 3 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги, 13 мобільних пунктів; 

- загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень 

під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 219 

особи; 

- надано методичну допомогу 15 органам місцевого самоврядування, з якими 

налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

- проведено 31 правопросвітницький захід; 

- розміщено у ЗМІ 24 інформаційний матеріал з питань надання БВПД; 

- надано 44 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін`юсту. 

 

 

Таблиця 4. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру  

 

№ 
з/п 

Найменування МЦ та 

Бюро 
Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1. 
Разом по МЦ, в 

тому числі: 
13/63 3/156 15 31 44 24 

2. 
Запорізький МЦ з 

надання БВПД 
1/6 0 14 8 0 0 

3. 
Відділ 

«Вільнянське бюро 

правової 

допомоги» 

2/8 0/0 1 5 31 4 

Малозабезпечені особи; 
48,34% 

Особи з інвалідністю; 
20,83% 

Учасники бойових дій; 
16,35% 

ВПО; 
7,35% 

Особи, які постраждали 
від домашнього 

насильства; 
2,13% 

Діти; 
1,66% 

Засуджені; 
1,42% 

Особи, щодо яких суд 
вирішує питання про 

надання психіатричної 
допомоги в примусовому 

порядку; 
0,71% 

Розподіл клієнтів Запорізького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, 

які мають право на звернення 
 



4. 
Відділ «Запорізьке 

бюро правової 

допомоги» 

6/32 1/142 0 7 7 0 

5. 
Відділ 

«Новомиколаївське 

бюро правової 

допомоги» 

1/2 0/0 0 5 0 7 

6. 
Відділ «Оріхівське 

бюро правової 

допомоги» 

3/15 2/14 0 6 6 
13 

 

 

Таблиця 5. Підсумки роботи відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами: 
 

Критерії 

роботи 

Кількість за звітний період (з 01.07.2020 по 30.09.2020 включно) 
Кількість 

за 

звітний 

період/ 

всього 

по 

Центру з 

початку 

року 

Відділ 

організації 

надання 

безоплатно

ї вторинної 

правової 

допомоги 

та роботи з 

адвокатами 

Відділ 

«Вільнянськ

е бюро 

правової 

допомоги» 

Відділ 

«Новомиколаїв

ське бюро 

правової 

допомоги» 

Відділ 

«Оріхівське 

бюро 

правової 

допомоги» 

Відділ 

«Запорізьке 

бюро 

правової 

допомоги» 

Прийнято 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

298 58 26 36 45 463/985 

Прийнято 

рішень про 

надання 

БВПД 

264 56 24 35 43 422/920 

Прийнято 

рішень про 

відмову в 

наданні 

БВПД 

19 4 1 2 3 29/52 

Видано 

доручень 
243 43 9 15 30 340/672 

Видано 

наказів 

штатним 

працівникам 

28 16 15 19 16 94/251 

Видано 

довіреностей 

на 

представниц

тво інтересів 

осіб, яким 

33 0 2 0 0 35/77 



надається 

БВПД 

Видано 

наказів про 

заміну 

адвокатів, 

які надають 

БВПД 

1 0 0 0 0 1/13 

Видано 

наказів про 

припинення 

надання 

БВПД 

17 0 0 1 0 18/57 

Розглянуто 

заяв про 

відмову від 

адвокатів 

надання 

БВПД 

17 0 0 0 0 17/59 

 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості опрацьованих актів БПД, що були 

подані адвокатами: 

 

Критерії роботи Кількість за звітний період Кількість з початку 2020 

року 

Прийнято актів за 

дорученнями, виданими 

Запорізьким МЦ 

185 622 

Направлено актів на оплату 

до відділу фінансів 

187 актів на суму 416657,64 

грн. 

566 актів на суму 

1357368,02 грн. 

 


