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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги на 

2021 рік  

у Дніпропетровському регіоні  станом на І квартал 2021 року 

ЗМІСТ 

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

[1.1] Переорієнтація системи з надання безоплатної правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи 

БПД. 

[1.3] Децентралізація системи БПД. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру. 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів. 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

 

[1.1] Переорієнтація системи з надання безоплатної правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад 

Визначення спільних правових потреб територіальних громад, органів 

територіальної самоорганізації населення, насамперед, проблемних питань у їх 

взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами у межах територіальної юрисдикції МЦ (забезпечення надання 

актуальної інформації для формування та підтримки в актуальному стані карти 

правових потреб). 

Центри з надання БВПД та бюро правої допомоги співпрацюють з органами 

місцевого самоврядування, ГУНП в Дніпропетровській області, судами, службами у  

справах дітей, районними відділами  філії Державної установи «Центр пробації», 

відділами надання соціальних послуг, місцевими центрами зайнятості та іншими 

установами для поширення інформації серед громадськості про функціонування 

системи безоплатної надання правової допомоги. 

 

 

 05 січня 2021 р. працівниками Кам'янського МЦ з 

надання БВПД у Дніпропетровській області проведено 

інформування  в фермерському господарстві «Мілана-Агро», 

тема заходу: «Зміни в законодавстві, реалізація права на 

земельну ділянку (пай), аграрний реєстр - онлайн сервіс для 

взаємодії з ОМС».  

 

 

 

 

 

 

27 січня 2021 р. працівниками Криворізького 

МЦ з надання БВПД у Дніпропетровській області 

проведено семінар на тему «Доступ до БПД. 

Інструменти захисту прав» у Криворізькому центрі 

зайнятості для молоді. Представники молоді дізналися 

про те, як захищати свої трудові права, і про можливості, які надає система 

безоплатної правової допомоги. 

    



 

 

 

 

04 лютого 2021 р. співробітником Нікопольського МЦ з 

надання БПД було проведено семінар для представників 

партнерської організації НБФ «Нове життя» на тему:           

«Як отримати земельну ділянку в Україні». 

 

 

 

 

 

 

 

    

   05 лютого 2021 р. працівники  Павлоградського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги долучилися до продовження 

Всеукраїнської акції "Урок справедливості - 3" для учнів 

Павлоградської загальноосвітньої школи № 17.                                                             

На уроках відбулася презентація нової частини         

мультфільму «Їжак проти рака», створеного ГО «Асоціація 

розвитку суддівського самоврядування України». Захід    

висвітлювався місцевим телебаченням.  

 

 

  

 

 



Правовий захист ветеранів війни, які захищали            

Україну – гарантія держави. Деякі демобілізовані 

військовослужбовці зараз перебувають на обліку в центрі 

зайнятості.  

12 лютого 2021 р. працівниками Криворізького МЦ           

з надання БВПД у Дніпропетровській області проведено 

семінар для ветеранів війни у  Криворізькому центрі 

зайнятості.  

        Під час тренінгу розповіли про існуючу позитивну 

судову практику в інтересах військовослужбовців: про 

стягнення компенсації за невикористану відпустку, 

оскарження рішень МСЕК та оскарження виплат допомоги 

до 5 травня.  

 

 

 
 

          

 

16 лютого 2021 р. працівником відділу Васильківське 

БПД проведено правопросвітницький 

захід для осіб, зареєстрованих у Васильківській   районній   

філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості як 

безробітні на тему:       «Захист прав споживачів фінансових 

послуг». 

Присутні дізналися про ознаки, які свідчать, що                 

фінансова установа порушує права клієнта і як діяти у разі їх 

порушення. 

 

 

 

 



 

26 лютого 2021 р. працівниками Криворізького центру з              

надання БВПД у Дніпропетровській області проведено тренінг 

для представників ветеранської організації Інгулецького            

району. 

Учасники отримали інформаційні вісники з контактами, 

юридичними порадами та гарячими лініями, інформацію про     

захист прав громадян, зокрема, і власників землі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 березня 2021 р. працівником відділу 

Томаківське БПД у Томаківській ЗОШ № 2 

для учнів 3 класу було проведено захід в 

ігровій формі на тему: "Відрізнення булінгу 

від конфлікту у шкільному середовищі". 

 

 

 

12 березня 2021 р. до Дня українського      

добровольця директором Нікопольського МЦ         

з надання БВПД у Дніпропетровській області 

проведено інформаційний захід для учнів 

Нікопольської ЗОШ №13.  

Під час зустрічі було наголошено на 

головних правах неповнолітніх та 

проінформовано шкільну спільноту щодо 

доступу до правової     допомоги.    

 



 

16 березня 2021 р. працівниками 

Павлоградського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, спільно з 

Павлоградською центральною бібліотекою 

ім. Г. Світличної, проведено кінопоказ для учнів 

Павлоградської загальноосвітньої школи № 17 на 

тему: «Викресли булінг». Переглянувши освітній 

серіал учні дізнались, як розпізнати кібербулінг, які 

його причини та потенційні    наслідки.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 березня 2021 р. співробітником відділу Покровське 

БПД  для працівників Державної установи «Центр пробації» 

було проведено семінар на тему: «Основні пріоритети в роботі 

по наданню правової допомоги особам, засудженим до 

покарання, що не пов'язане з позбавленням волі».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У березні 2021 року директором 

Павлоградського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено супервізію для 

трудового колективу КУ «Павлоградський 

міський територіальний центр». У межах 

супервізії було організовано три зустрічі з 

соціальними працівниками.  

 



 

 

Метою супервізії було обговорення 

особливостей надання соціальної послуги-        

догляд вдома, прав, обов’язків та 

відповідальності соціальних робітників та 

отримувачів соціальних послуг.  

 

Визначення спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, насамперед, 

проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами у межах територіальної юрисдикції МЦ 

(забезпечення надання актуальної інформації для формування та підтримки в 

актуальному стані карти правових потреб). 

Центри з надання БВПД та бюро правої допомоги співпрацюють з органами 

місцевого самоврядування, ГУНП в Дніпропетровській області, судами, службами у  

справах дітей, районними відділами  філії Державної установи «Центр пробації», 

відділами надання соціальних послуг місцеві центри зайнятості та іншими установами 

для поширення інформації серед громадськості про функціонування системи 

безоплатної надання правової допомоги. 

З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

розширення можливостей надання їм первинної та вторинної правової допомоги 

працівниками місцевих  центрів з надання БВПД активно проводять  

правопросвітницькі заходи. Заходи проводяться щоденно по Дніпропетровській 

області. Активно працюють  мобільні точки доступу та виїзні консультації громадян 

(дистанційні пункти) для надання різнопланових консультацій з правових питань. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

[2.1] Результативні показники діяльності регіонального центру 

За оперативною інформацією за І квартал 2021 року Регіональним центром з 

надання БВПД у Дніпропетровській області було видано 2746 доручень адвокатам 

для надання БВПД, у тому числі:  

 109 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 8 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 39 3– особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 1403 – для здійснення захисту за призначенням;  

 201 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  



 283 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

 2 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 128 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 

 219 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  

Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень поквартально за 

звітний період поточного року у порівнянні з аналогічними періодами минулого року.  
 

 
 

 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб за звітний період з наростаючим підсумком. 

 

 

Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1. 

 

 



 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в розрізі 

категорій осіб 

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 

За період з 01.01.2021 по 31.03.2021 року  місцевими центрами з надання БВПД в регіоні, в 

тому числі бюро правової допомоги, що є їх відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 13894 звернень клієнтів, 12727 особам було надано правову консультацію, 1167 із 

них написали письмову заяву про надання БВПД. 

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

надання БВПД по 1117 зверненням та надано 375 доручень адвокатам та 726 штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

№ 

з/п 
Надання БВПД по категоріям осіб 

Кількість виданих доручень 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал 

1 
Особам, до яких застосовано адміністративне 

затримання 
109   

2 
Особам, до яких застосовано 

адміністративний арешт 
8   

3 
Особам, затриманим за підозрою у вчиненні 

злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою 

393   

4 Для здійснення захисту за призначенням 1403   

5 
Для участі у проведенні окремих 

процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях 

201   

6 
У процедурах з продовження, зміни або 

припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру 

283   

7 
У процедурах, пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією) 
2   

8 
У разі вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до статті 537 

КПК 

128   

9 
Особам, засудженим до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі 

219   

Разом за всіма категоріями осіб 2746   



 

 

Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо поквартальної кількості зареєстрованих звернень 

клієнтів за звітний період поточного у порівнянні з аналогічними  

періодами минулого року. 

 
 

Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів за звітний 

період розрізі МЦ.  
 

 

Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2 та 3. 

Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

IV 

квартал 

1 
Кам’янський МЦ 

1662 
   

2 
Дніпровський МЦ 

5035 
   

3 
Криворізький МЦ 

2901 
   

4 
Нікопольський МЦ 2097    



 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за звітний 

період наростаючим підсумком. 

№ 

з/п 

Перелік місцевих  

центрів 

Кількі

сть 

зареєст

ровани

х 

звернен

ь 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

рішень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

виданих 

доручень 

надання БВПД 

адвокатам/ 

штатним 

юристам 

1 
Кам’янський МЦ 

1662 1517 145 145 17/129 

2 
Дніпровський МЦ 

5035 4703 332 300 109/190 

3 
Криворізький   МЦ 

2901 2560 341 327 193/129 

4 
Нікопольський МЦ 

2097 1940 157 153 41/112 

5 
Павлоградський МЦ 

2199 2007 192 192 15/166 

 Разом 
13894 12727 1167 1117 

375/726 

 
Протягом І кварталу клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги частіше зверталися з 

наступних питань: соціальне забезпечення 1400 (11%), з питань спадкове право 957 (7%), сімейного 

права 2116 (16%), трудове право 638 (1%), адміністративне право 862 (6%), земельне право 1114 

(8%), договірне право 333 (3%), житлове право 1176 (9%), інше цивільне право 2895 (22%), 

виконання судових рішень 564 (4%), неправове питання 55 (0%), інші питання 1734 (13%) та медичне 

питання 50 (0%) від загальної кількості.  

Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період з 

наростаючим підсумком за категорією питань.  

 

 

5 
Павлоградський МЦ 

2199 
   

 Разом за всіма місцевими центрами 13894 
   



Поквартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за 

предметом звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 3. 

 

 

Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань  

№ 

з/п 

Категорія питань 

звернення 

Кількість опрацьованих звернень 

Дніпровський 

МЦ 

Криворізький 

МЦ 

Кам’янський 

МЦ 

Нікопольськи

й МЦ 

Павлоградсь

кий МЦ 

1 Соціальне забезпечення 384 201 177 202 436 

2 Спадкове право 337 196 152 135 137 

3 Сімейне право 615 507 356 311 327 

4 Трудове право 212 119 63 130 114 

5 Адміністративне право 482 100 49 88 143 

6 Земельне право 244 243 337 168 122 

7 Договірне право 61 88 27 88 69 

8 Житлове право 389 284 118 236 149 

9 Інше цивільне право 1313 420 229 401 532 

10 Виконання судових рішень 260 107 52 75 70 

11 Неправове питання 6 12 4 33 0 

12 Інше питання 720 610 93 212 99 

13 Медичне 12 14 5 18 1 

Разом 5035 2901 1662 2097 2199 

Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів за віком 

 



Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом І кварталу найбільше позитивних рішень 

було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму) 506 (47%), ветеранам війни 218 (20%), інвалідам 149 (14%), внутрішньо 

переміщеним особам 83 (8%) , особам, постраждалим від домашнього насильства 16 (1%), діти 

104(10%) тощо.   

Діаграма 8 щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 

 

Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги протягом ІV кварталу 

було: 

 здійснено та забезпечено діяльність 174 виїздів мобільних та дистанційних пунктів доступу 

до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з правових 

питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 

675 особи; 

 надано методичну допомогу 3 органам місцевого самоврядування та установам - 

провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 

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

допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 549 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (в тому числі з 

урахуванням РЦ). 

 проведено 313 правопросвітницьких заходів. 

 надано 159 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту (в тому числі з урахуванням 

РЦ).  

Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих центрів 

дивись у таблицях 5-11. 

 



Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 

дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ. 

 

Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД, з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ. 

Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань  

надання БПД (в тому числі РЦ) 

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих 

дистанційних пунктів доступу до БПД/кількість 

осіб, що скористалися їх послугами 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1 Дніпровський  МЦ з надання БВПД 0/24  
  

2 Криворізький  МЦ з надання БВПД 82/257  
  

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 
31/160  

  

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 
28/36  

  

5 Кам’янський  МЦ з надання БВПД 
33/198  

  

 Разом по регіону 174/675    

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги   

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1 Дніпровський  МЦ з надання БВПД 0    

2 Криворізький  МЦ з надання БВПД 3    

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 0    

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 0    

5 Кам’янський   МЦ з надання БВПД 0    

 Разом по регіону 3    

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у 

ЗМІ 

І квартал ІІ квартал 
ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

1 
Дніпровський  МЦ з надання БВПД 

65   
 

2 
Криворізький  МЦ з надання БВПД 

230   
 

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 151   
 



Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі МЦ 

Таблиця 9. Інформація щодо кількості клієнтів, яким надано доступ до електронних сервісів 

Мін’юсту (в тому числі РЦ) 

 

 

 

 

 

 

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 171    

5 Кам’янський   МЦ з надання БВПД 32   
 

6 Регіональний центр з надання БВПД 0    

 Разом по регіону 549    

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1 
Дніпровський МЦ 

21   
 

2 
Криворізький МЦ 

113   
 

3 Нікопольський МЦ 66   
 

4 Павлоградський МЦ 36   
 

5 Кам’янський МЦ 77   
 

 Разом по регіону 313    

№ 

з/п 
Перелік місцевих центрів 

Кількість клієнтів, яким надано доступ до 

електронних сервісів Мін’юсту 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1 Дніпровський  МЦ з надання БВПД 1   
 

2 Криворізький  МЦ з надання БВПД 11   
 

3 Нікопольський  МЦ з надання БВПД 0   
 

4 Павлоградський  МЦ з надання БВПД 13   
 

5 Кам’янський   МЦ з надання БВПД 134   
 

 Разом по регіону 159    



Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

З 01.01.2021 по 31.03.2021 року центри з надання БВПД у Дніпропетровській області були 

фактично профінансовані на 6418,810 за бюджетною програмою КПК ВК 3603020 

«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що 

становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період, та на 2067,800 за 

бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з 

надання БВПД», що становить 100 % від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

Діаграма 9. Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з надання БВПД за двома 

бюджетними програмами за звітний період в порівнянні до аналогічного періоду минулого 

року.  

 

З 01.01.2021 по 31.03.2021 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 

БВПД становили 1990,85209 грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за надані 

послуги адвокатів станом на 31.03.2021 становив 2006,88605 грн. Кредиторська заборгованість 

перед адвокатами на кінець звітного періоду 16,03396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків за 

аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий рік. 



  

 
 

Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року з 

наростаючим підсумком до річного кошторису на звітний рік.  

 

 

 

Так, з 01.01.2020 по 31.03.2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 

дорученням по кримінальним провадженням становили 938,22598 грн. та перекладачі – 0 

тис.грн., а по дорученням по цивільно-адміністративним справам – 1052,62611 тис. грн. 

 

Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів 

в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним 

справам. 

№ 

з/п 
Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

І квартал 
ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Разом за  

рік 

1 Захист за призначенням 735,16495     

2 
Залучення до окремої 

процесуальної дії 
20,41396     



 

3 
Адміністративне 

затримання/адміністративний 

арешт 

10,27401     

4 
Кримінальне 

затримання/тримання під 

вартою 

92,78808     

5 

Цивільні/адміністративні справи 

(особам, зазначеним у пунктах 

1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про БПД", 

місцеві центри) 

1052,62611     

6 

Засудженим до покарання у 

вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців 

або обмеження волі 

38,59868     

7 

За ухвалою суду у кримінальних 

провадженнях щодо 

продовження, зміни або 

припинення застосування 

примусових заходів медичного 

характеру у процедурах, 

пов’язаних з видачею особи 

(екстрадицією), або у разі 

вирішення судом питань під час 

виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПКУ 

40,9863     

8 
Видатки на оплату послуг 

залучених перекладачів 0   
 

 

9 Разом  1990,85209     


