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

Підвищення рівня обізнанності населення України про можливості отримання БПД 

від держави у разі необхідності (не менше 50%) 

 

В І кварталі 2021 року фахівцями Вознесенського МЦ з 

НБВПД було проведено 32 інформаційно-роз’яснювальних 

правопросвітницьких заходів для населення, спрямованих на 

підвищення  рівня обізнаності про систему надання БПД та 33 

заходи щодо інформування громадян про БПД, інші правові 

механізми захисту їх прав та законних інтересів.  

З метою підвищення рівня правової обізнаності осіб 

щодо можливості вирішення проблем у правовий спосіб 

фахівцями центру проведено 10 заходів з поширення 

інформаційних матеріалів для клієнтів з питань доступу до системи БПД в умовах 

карантину, трудового права, земельних відносин, щодо механізму звернення за правовою 

допомогою в ситуації насильства в сім’ї та торгівлі людьми  тощо. 

З 1 січня по 31 березня 2021 року фахівцями центру у друкованих ЗМІ регіону та на веб-

сайтах партнерів розміщено 86 публікації щодо запобігання безробіття, домашнього 

насильства, дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту ключових реформ (змін у 

законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти та охорони здоров’я.  

 У І кварталі 2021 року працівниками Вознесенського 

МЦ з НБВПД та структурних відділів бюро правової 

допомоги проінформовано громадян на теми: "Права дітей", 

"Протидія та запобігання дискримінації за гендерною 

ознакою", "Захист прав землевласників та 

землекористувачів", "Протидія та дискримінація за расовою 

ознакою», "Протидія булінгу", "Захист прав споживачів 

фінансових послуг", "Наслідки невиконання договору 

оренди земельної ділянки", "Присвоєння кадастрового 

номеру земельній ділянці", "Зняття реєстрації через суд" та 

інші питання.  



З 1 січня по 31 березня 2021 року працівниками 

Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних відділів бюро  

правової допомоги було  проведено низку онлайн-виступів, 

спрямованих  на інформування громадян щодо захисту прав 

дітей, запобігання випадкам домашнього насильства та 

дискримінації за ознакою статі, торгівлі людьми. Наприклад,  

24 березня 2021 року начальник відділу «Врадвївське бюро правової допомоги» 

Вознесенського МЦ з НБВПД Олена Адамчук провела інформаційну роботу серед 

працівників Врадіївської селищної ради та її депутатів, щодо відзначення Міжнародного 

дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації, проголошений Генеральною Асамблеєю 

ООН 1966 року  21.03.2021року. 

Повідомила присутнім, що згідно Конституції всі люди народжуються вільними і 

рівними у своїй гідності та правах. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію, має право 

звернутися із скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або 

до суду.  

Така особа має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданих 

їй унаслідок дискримінації, яка визначається законом. 

 

 

Розбудова мережі волонтерів системи надання безоплатної правової допомоги  

 

 З метою вдосконалення надання якісних послуг 

протягом І кварталу 2021 року фахівцями 

Вознесенського місцевого центру з надання БВПД 

залучено студентів-волонтерів та активних 

громадян до проведення правопросвітницьких 

заходів серед молоді.  

Вже не перший рік фахівці Вознесенського МЦ 

проводять спільні заходи для жителів 

Миколаївщини з МБО «Фонд громади Вознесенська». Спеціалісти Вознесенського 

місцевого центру з НБВПД розкрили тему «Порядок отримання БПД та мобільний 

застосунок "Безоплатна правова допомога". Застосунок "Безоплатна правова допомога" - 



правовий порадник у смартфоні, який може стати в пригоді у багатьох випадках. У цьому 

відеоролику розповідаємо, як користуватися застосунком, які функції у ньому є, чому він 

зручний для різних категорій людей. 

Щоб завантажити з App Store або Google Play, перейдіть зі свого смартфона за посиланням: 

https://www.legalaid.gov.ua/application.php  

 

ІІ Клієнти отримують якісні послуги БПД 
 

 В І кварталі 2021 року спеціалістами 

Вознесенського МЦ з НБВПД та 

структурних відділів бюро правової 

допомоги проведено консультації на тему: 

«Порядок отримання безоплатної правової 

допомоги дистанційно», «Захист прав осіб 

без громадянства» тощо, організовано 1 мобільних консультативних виїзди до 

Миколаївського ПТПІ та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, ДМС 

та 4 онлайн консультації.  

Також проведено робочі зустрічі з адвокатами, які співпрацюють з Вознесенським 

МЦ з НБВПД з метою покращення надання БВПД та обговорення найкращих практик.  

Фахівці  центру регулярно приймають участь в засіданнях спостережної комісії з 

питань використання пільг засудженими при 

Вознесенській міській раді.  

Під час засідання наголошується про 

можливість засудженими отримання 

безоплатної правової допомоги та порядку 

звернення до центрів БПД.  

Окрім цього, фахівцями центру проведено низку онлайн-зустрічей з керівниками та 

представниками ОМС та громадських організацій з метою роз’яснення доцільності 

прийняття Програми правової освіти громад. Під час зустрічей обговорювались основні 

правової потреби громадян та способи інформування останніх стосовно їх прав та 

обов’язків та механізмів захисту прав. Протягом І кварталу 2021 року було проведено низку 

правопросвітницьких заходів з метою розповсюдження методичних та інформаційних 

матеріалів серед населення.  

https://www.legalaid.gov.ua/application.php


III. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 

реалізації своїх прав 
 

 Протягом І кварталу 2021 року 

працівниками Вознесенського МЦ з НБВПД 

було забезпечено діяльність дистанційних 

пунктів доступу до БПД очно та за допомогою 

Skype. До дистанційних пунктів на 

консультації звернулось 80 осіб.  

Під час прийомів громадяни отримали 

кваліфіковані роз'яснення з питань порядку 

нарахування пенсій, порядку нарахування 

аліментів, договорів оренди землі, врегулювання добросусідських відносин, порядку 

надання субсидій, трудових відносин тощо.  

 Спеціалісти Вознесенського МЦ з НБВПД та структурних відділів бюро правової 

допомоги провели низку заходів з інформування громадян стосовно системи безоплатної 

правової допомоги та змін у законодавстві шляхом розповсюдження інформаційних 

матеріалів з правовими консультаціями, надання правових консультацій та проведення 

лекцій на різні теми в установах виконання покарань, філіях центру пробації,  установах 

для осіб, які належать до основних соціальних та демографічних груп населення.  

22 березня заступником начальника Кривоозерського бюро правової допомоги 

Вознесенського МЦ з НБВПД було проведено лекційну зустріч з працівника 

Кривоозерської районної центральної бібліотеки, вчителями Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів та учнями 8 класу під час якої Гобела Катерина розповіла про систему Безоплатної 

правової допомоги, про діяльність, завдання та функції Кривоозерського бюро правової 

допомоги, висвітлено перелік юридичних послуг та категорій осіб які мають право на 

БВПД. Також було розглянуто тему Трудової міграції громадян України, як захистити свої 

права, та чи мають право особи на звернення до системи безоплатної правової допомоги. 

Було переглянуто документальний фільм з даної теми. По закінченню представлено 

інформаційні матеріали та контактні дані бюро.  

 

  



 

 2 березня 2021 року на базі Братської районної філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості 

начальником Братського бюро правової допомоги 

Василем Чорновалюком прочитано лекцію: «Про 

припинення договору оренди землі» для осіб, які 

перебувають на обліку в ЦЗ, в рамках якої 

поінформовано та обговорено основні аспекти теми, 

зокрема, щодо порядку розірвання договорів оренди землі за взаємною згодою сторін чи за 

рішенням суду. Крім цього, з присутніми обговорено практичні аспекти реалізації проєкту 

«Волонтер БПД» та завдання, які покладатимуться на волонтерів, зокрема,  допомога у 

забезпеченні доступу людей до безоплатної правової допомоги та проведення 

правопросвітницької роботи серед населення.. 

Начальником бюро також проведено інформаційну кампанію та роздано буклети на 

правову тематику системи БПД, візитівки з контактними даними Вознесенський місцевий 

центр з надання БВПД та Бюро. 

З метою забезпечення потреб громадян в правовій допомозі начальником Братського бюро 

правової допомоги Василем Чорновалюком забезпечено роботу дистанційного пункту 

доступу до БПД на базі установи, на прийом за консультацією звернулось три особи із 

земельного, спадкового та цивільного права, на підняті питання надано обґрунтовані 

консультації та відповідні інформаційні матеріали (буклети). 

 

  



ІV Результативні показники діяльності 
 

За період І кварталу 2021 року Вознесенським місцевим центром з надання БВПД та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

__1438__ звернень клієнтів,  __1323__ особам було надано правову консультацію, із них __115__ 

написали звернення про надання БВПД.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 

п/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень 

про надання БВПД 

 

1 Відділ право просвітництва 

та НБПД 
365 320 45 

2 Братське бюро правової 

допомоги 119 113 6 

3 Веселинівське бюро правової 

допомоги 
102 97 5 

4 Врадіївське бюро правової 

допомоги 
230 227 3 

6 Єланецьке бюро правової 

допомоги 
114 100 14 

7 Кривоозерське бюро правової 

допомоги 
123 117 6 

8 Первомайське бюро правової 

допомоги 
284 260 24 

9 Южноукраїнське бюро 

правової допомоги 
101 89 12 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  _107_ рішень про 

надання БВПД та надано _46_ доручень адвокатам та _61_ наказ штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По _8_ письмовим 

зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

В 2020 році клієнти зверталися частіше з наступних питань: спадкового _190_, сімейного 

_225_, соціального забезпечення _61_, трудового _65_, житлового _107_, пенсійного _38_, 

цивільного права _228_, цивільний процес _161_, земельного _50_, адміністративного _125_, 

адміністративного правопорушення _21_, з питань виконання судових рішень _91_, податкового 

_13_, кримінального _24_, кримінального процесу _20_, з інших питань _19_.  



 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

Чоловіки – 292 

Жінки - 398 

  

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ  

До 18 років – _6_ 

соціальне 
забезпечення

4%
спадкове

10%

сімейне
21%

трудове
5%

адміністративне
8%земельне

6%
пенсійне

3%

житлове
7%

інше цивільне 
15%

питання виконання 
судових рішень 

4%

інших питань 
4%

цивільний процес 
13%

медичні питання
0%

-

Чоловіки
37%

Жінки
63%



З 19 до 35 років – _162_ 

З 36 до 60 років – _374_ 

Понад 60 років - __148__ 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ 

БВПД 

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

було прийнято по людям з інвалідністю _17_ , малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід 

не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) _62_ та ветеранам війни _7_, ВПО – _1_, 

біженці – _11_, діти – _3_, діти позбавлені батьківського піклування – _1_, жертви насилля – _3_, 

особи, які мають статус свідка у кримінальному провадженні - _0_.   

 

 

 

до 18 років
1% від 18 років до 35 

років включно
22%

від 35 років до 60 
років включно

50%

понад 60 років
27%

люди з інвалідністю

19%

малозабезпечені особи 

(середньомісячний сукупний дохід 

сім’ї нижчий суми прожиткового 

мінімуму)

61%

ветерани війни

6%

ВПО

2%
біженці

10%

діти позбавлені батьківського 

піклування 

0%

діти у складних життєвих умовах 

0%
жертви насилля 

2%
статус свідка у кримінальному 

проваджені

0%



 

Розширення та забезпечення  доступу до онлайн – сервісів Міністерства юстиції. 

 

У  І кварталі 2021 року онлайн-сервісами МЮУ скористалось _112_ осіб: 

 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - _25_ 

 Єдиний державний реєстр юридичних осіб-підприємців та фізичних осіб 

підприємців – _18_ 

 Реєстр громадських об’єднань - _4_ 

 Електронний суд  - _35_ 

 Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів 

владних повноважень - _8_ 

 Державна реєстрація актів цивільного стану – _1_ 

 Єдиний реєстр нотаріусів – _12_ 

 Відеозв’язок – _6_  

 Електронний реєстр апостилів – _3_ 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за І квартал 2021 рік було: 

 забезпечено  діяльність 27 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги; 

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

час онлайн-консультування дистанційних пунктів склала 80 осіб; 

 надано методичну допомогу 22 органам місцевого самоврядування та установам-

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

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

правової допомоги; 

 проведено 102 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ  137  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 34  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 



Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро. 

 

№ 

з/п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій-

них 

пунктів /осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД,  яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право- 

просвітницьки

х 

заходів 

Кількість 

Інформаційни 

х матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

Доступ до 

електронних 

сервісів 

Мін’юсту 

1 Вознесенський МЦ  1/2 5/18 1 27 6 31 

2 Братське бюро 

правової допомоги 
0/0 2/14 1 16 22 10 

3 Веселинівське бюро 

правової допомоги 
0/0 3/3 1 10 3 7 

4 Врадіївське бюро 

правової допомоги 
1/1 5/17 3 24 12 15 

5 Єланецьке бюро 

правової допомоги 
0/0 

4/9 1 19 12 16 

6 Кривоозерське бюро 

правової допомоги 
0/0 

3/5 1 10 4 4 

7 Первомайське бюро 

правової допомоги 
0/0 1/9 1 5 8 22 

8 Южноукраїнське 

бюро правової 

допомоги 

0/0 

4/5 1 32 22 7 

9 Разом 2/3 27/80 10 143 89 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


