
 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Каховським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги річного      

плану діяльності на 2019 рік у IІІ кварталі  
 
 
 

ЗМІСТ: 
 
 

 

Розділ І. Основні заходи що були здійснені за пріоритетними 
напрямами: 
 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання 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 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 
громад 

Визначення конкретних спільних потреб територіальних громад, насамперед 
проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної 
юрисдикції МЦ (шляхом анкетування, інтерв’ювання). Аналіз правових питань з якими 
звертаються. 

З метою визначення конкретних спільних правових потреб територіальних громад, 
працівниками МЦ, проведено анкетування, інтерв’ювання жителів в межах територіальної 
юрисдикції. 

 

 
 

 
  Проведення та участь у заходах для учасників АТО, ООС, ВПО, гендерної рівності 
щодо запобігання злочинності, випадкам домашнього насильства тощо (лекції, 
семінари/форуми, тематичні зустрічі, круглі столи тощо). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ проведено для учасників АТО, ВПО, 
гендерної рівності круглі столи, лекції, тематичні зустрічі семінари з метою запобігання 
злочинності, та випадків домашнього насильства. 

 

 
 

  Правопросвітницькі заходи, що проводяться в навчальних закладах різної форми 
власності (ДНЗ, ЗОШ, ПТНЗ, ВНЗ) для учнів/ студентів, педагогів, батьків, у т.ч.  
проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед студентів юридичних факультетів 
ВНЗ (лекції, семінари, уроки, майстер-класи, виховні заходи, виступи на батьківських 



зборах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях вчителів та педагогів тощо). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Верхньорогачицькому, 
Великолепетиському, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 
Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах проведено лекції, семінари, уроки в 
навчальних закладах (ДНЗ, ЗОШ, ПТНЗ, ВНЗ). 
 

            
 

 Заходи, що проводяться в інших державних (комунальних) установах та організаціях 
іншої форми власності з питань основних напрямків роботи центрів БПД, у тому числі у 
ЦППК (лекції, виступи, презентації тощо).  
 Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 
підрозділами проводилися заходи в інших державних (комунальних) установах та 
організаціях іншої форми власності, з основних напрямків роботи центрів БПД. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
                 

 
 Участь у сесіях обласної  ради, зібраннях територіальних громад. 
   Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та підпорядкованими 
структурними підрозділами взято участь у сесіях районної ради, місцевої та зібраннях 
територіальних громад. 

 
 

 

 

  
  
  



 Налагодження ефективної співпраці з партнерами щодо укладання договорів та/або 
меморандумів про співпрацю з об’єднаннями, установами та громадськими організаціями 
тощо. 
 09 липня 2019 року між Центром та Міською універсальної бібліотекою м. Каховка 
було укладено меморандум про співпрацю. 
 

 
  
 Розробка методичних рекомендацій для ОМС (щодо організації надання БПД; 
залучення ними міжнародної технічної допомоги або міжнародних грантів з метою 
отримання фінансової підтримки надавачів БПД тощо). 
  Протягом звітного періоду працівниками МЦ та підпорядкованими бюро були 
розроблені методичні рекомендації для ОМС на тему: «Організація надання безопалтної 
правової допомоги органам місцевого самоврядування» у кількості 1шт.. 
 Проведення з органами місцевого самоврядування спільних комунікативних заходів, 
робочих зустрічей, круглих столів, семінарів, навчань спеціалістами Центрів спеціалістів 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій з питань 
надання БПД, надання методичної допомоги ОМС з метою удосконалення організації 
надання ними БПД. 

 09 серпня 2019 року в приміщені Каховської міської ради відбулася відкрита дискусія 
на тему: «Громадська Рада: Перезавантаження» в якій взяли участь активні громадяни міста, 
журналісти, члени Громадської ради, молодіжної ради, ради підприємців та інших дорадчо-
консультативних органів, а також члени виконкому і депутати міської ради. 

 

 



 Налагодження співпраці з представником Уповноваженого ВРУ з прав людини, 
управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом  прокуратури, судів, 
правоохоронних органів, органів пробації відповідно до укладених меморандумів. 
 25 липня 2019 року в приміщенні Великолепетиського бюро відбулась робоча зустріч 
за участі головного спеціаліста бюро Юлії Барсук, старшого лейтенанта поліції Владислава 
Терещенка – інспектора ювенальної превенції Великолепетиського ВП Каховського ВП 
ГУНП в Херсонській області та начальника відділу юридично, мобілізаційної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами апарату Великолепетиської РДА 
Елеонори Максименко. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Проведення спільних заходів з партнерами, у т.ч. ГО відповідно до укладених 
Меморандумів про співпрацю (круглі столи, тематичні зустрічі, семінари, презентації тощо).  
 11 липня 2019 року заступник начальника Великолепетиського бюро Юлія Кривов'яз 
прийняла участь у засіданні комісії з питань захисту прав дитини районної державної 
адміністрації під головуванням голови РДА Анатолія Віремейчика, за участю керівників 
відділів та служб району. 

09 вересня 2019 року  начальник Горностаївського бюро Цупра Костянтин провів 
робочу зустріч з головою Горностаївської РДА Єрохіним Олександром. Обговорили питання 
спільних виїздів до сільських місцевостей Горностаївщини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Участь у заходах, що проводяться структурними підрозділами РДА, підвідомчими 
установами ОВ, об’єднаними територіальними громадами. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ взято участь у заходах, що проводяться 
структурними підрозділами РДА, підвідомчими установами ОВ, об’єднаними 
територіальними громадами в Каховському, Верхньорогачицькому, Великолепетиському, 



Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, Генічеському,  
Новокаховському, Чаплинському районах.  

12 серпня та 05 вересня 2019 року у приміщенні Генічеської РДА відбулося чергове 
засідання комісії з питань захисту прав дитини, до участі запрошені представники 
структурних підрозділів РДА, ОМС, а також начальник Генічеського бюро Валентина 
Волвенко. 

 

 
 
  Проведення «вуличного інформування», флеш-мобів, цільових заходів (самостійних 
чи з партнерами) – для цільових груп. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами 
проводились «вуличні інформування», флеш-моби, цільових заходів (самостійних чи з 
партнерами) – для цільових груп. 
  

 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Здійснювати наповнення веб-сайту РЦ, розділів МЦ та оновлення наявної на ньому 
інформації. 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 
підрозділами проводилось наповнення веб-сайту та оновлення наявної на ньому інформації. 

Здійснювати наповнення сторінки  МЦ у соцмережі Facebook. 
Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами постійно проводиться наповнення сторінки МЦ у соцмережі Facebook. 
 
 



Виступи на радіо. 
04 вересня 2019 року фахівцем Центру здійснено запис для Новокаховського радіо на 

тему: «Різниця між договором дарування та заповіту». 
   

 
 
  Публікації в інтернет - ЗМІ. 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 
підрозділами були опубліковані 14 інформаційних публікацій в інтернет – ЗМІ. 

Публікації в друкованих ЗМІ. 
Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами були опубліковані 9 інформаційних публікацій в друкованих – ЗМІ. 
Виготовлення інформаційних матеріалів (буклетів, флаерів, методичних матеріалів 

тощо) щодо функціонування системи БПД, у т.ч. розроблених працівниками МЦ, Бюро. 
Протягом звітного періоду працівниками Центру та його структурними підрозділами 

були виготовлені інформаційні листівки, буклети на правову тематику. 
  Інформаційна розсилка для ЗМІ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та 
прес-анонсів. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами була 
здійснена розсилка для ЗМІ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та прес-анонсів. 
 Публічна презентація результатів діяльності. 
  Протягом звітного періоду фахівцями Центру та бюро публічно було презентовано 
показники результатів діяльності за ІІІ квартал 2019 року. 
 

 
 



 Моніторинг інформаційної присутності центру та бюро у засобах масової інформації 
на регіональному та місцевому рівні. 
 Протягом звітного періоду проводився моніторинг інформаційної присутності МЦ та 
бюро правової допомоги у засобах масової інформації. 
 Організація діяльності мобільних консультативних пунктів доступу до БПД, 
проведення виїзних прийомів громадян. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами була 
організована робота мобільних консультативних пунктів доступу до БПД.    

 19 липня 2019 року начальник Горностаївського БПД Цупра К.В.  під час виїзного 
прийому громадян забезпечив роботу мобільного пункту консультування громадян в 
приміщенні Заводівського старостинського округу. 
     26 липня 2019 року начальник Горностаївського БПД Цупра К.В.  під час виїзного 
прийому громадян забезпечив роботу мобільного пункту консультування громадян в 
приміщенні Каїрського старостинського округу. 
   31 липня 2019 року начальник Горностаївського БПД Цупра К.В.  під час виїзного 
прийому громадян забезпечив роботу мобільного пункту консультування громадян в 
приміщенні Маринського старостинського округу. 
      09 серпня 2019 року начальник Горностаївського БПД Цупра К.В.  під час виїзного 
прийому громадян забезпечив роботу мобільного пункту консультування громадян в 
приміщенні Славенського старостинського округу. 
        16 серпня 2019 року начальник Горностаївського БПД Цупра К.В.  під час виїзного 
прийому громадян забезпечив роботу мобільного пункту консультування громадян в 
приміщенні Ольгинського старостинського округу. 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в соціальних гуртожитках, в 
готелях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, в пунктах тимчасового 
розміщення біженців (для ВПО та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 
біженців». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 
Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 
Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах працювали мобільні пункти 
консультування. 

 
 

 

 

 



  Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в будинках–інтернатах для 
престарілих, реабілітаційних центрах, УТОСах, УТОГах, будинках для людей з особливими 
потребами, територіальних центрах з обслуговування одиноких, престарілих громадян, 
медичних закладах (для інвалідів та людей похилого віку). 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 

   
 
  
   

 
  

    
 

 
 
 
 
  

 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування для осіб, засуджених до 
кримінального покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 
 

 
 
 Забезпечення роботи мобільного пункту консультування в сільських радах, ЦНАПах , 
в тому числі в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»(за окремим графіком). 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування.  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування в приміщеннях органів 

державної служби зайнятості на території юрисдикції Місцевих центрів з метою доступу до 



безоплатної правової допомоги. 
Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

здійснювалося забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування.   
 

 
 

Здійснення інтерв’ювання клієнтів щодо якості отриманих послуг. 
Протягом звітного періоду працівниками МЦ здійснювалось інтерв’ювання клієнтів, 

на тему: «Якість отриманих послуг». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підготовка інформації щодо кращих практик захисту. 
Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

здійснювалась підготовка щодо кращих практик захисту, відділом представництва. 
Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів  інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, 
буклетів, бюлетенів, брошур) на правовоу тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії 
у рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» під час проведення 
правоосвітніх заходів, юридичних роз’яснень та консультацій  фахівцями серед населення на 
постійній основі розповсюджуються буклети на правову тематику. 

Розміщення зовнішньої реклами як соціальної (зокрема плакатів, бордів, сіті-лайтів) 
на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» були розміщенні плакати в 
громадських місцях. 



Висвітлення заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у 
ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайті. 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» під час проведення 
правоосвітніх заходів, юридичних роз’яснень та консультацій  фахівцями серед населення на 
постійній основі здійснюється висвітлення заходів у ЗМІ, соціальних мережах на офіційній 
сторінці Каховського МЦ з надання БВПД та районних веб-сайтах. 

Опитування та заміри громадської думки у рамках реалізації правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Фахівцями МЦ так і бюро правової допомоги постійно здійснюється опитування 
громадян щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участь у проведенні навчань з прав людини для представників юридичних служб 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» взято участь у проведені 
навчань з прав людини для представників юридичних служб, органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 

Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги у 
рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» забезпечували роботу 
мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги. 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Організація надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам 
населення. 

Протягом звітного періоду працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» не виникало потреби в 



організації надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам 
населення. 

Проведення консультацій жителям сільської місцевості з метою запобігання 
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя у 
рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 
  Протягом кварталу працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проводили консультації жителям сільської 
місцевості з метою запобігання порушення їх прав, які гарантовані Конституцією України та 
законами у різних сферах життя. 

Проведення правопросвітницьких заходів, роз’яснювальної роботи та забезпечення 
роботи дистанційного пункту консультування роботи в установах виконання покарань, 
центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
 Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та його структурними підрозділами 
забезпечувалась робота дистанційного пункту консультування в центрах пробації з питань 
реалізації і захисту прав людини. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  Правопросвітницькі та інформаційні заходи у рамках правопросвітницької компанії 

«Я маю право голосу» (лекції, тренінги, семінари, круглі столи, інформаційні право 
просвітницькі зустрічі тощо). 

 Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та його структурними підрозділами 
проводились заходи у рамках правопросвітницької компанії «Я маю право голосу». 

 

     



 Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, 
буклетів, флаєрів, плакатів) на правову тематику. 

  Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та його структурними підрозділами 
розроблялись та розповсюджувались серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, 
буклетів, флаєрів, плакатів) на правову тематику. 
 Правопросвітницькі та інформаційні заходи у рамках правопросвітницької кампанії 
«Відповідальне батьківство» (лекції, тренінги, семінари, круглі столи, інформаційні-
правопросвітницькі зустрічі тощо). 
 Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та підпорядкованими бюро правової 
допомоги проводились правопросвітницькі заходи в рамках кампанії «Відповідальне 
батьківство». 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД  
 
З 29 липня по 2 серпня 2019 року взято участь в міжнародній конференції Inter-

University School on Human Rights в м. Київ. Проведено грунтовне навчання з приводу 
практик ЄСПЛ та подання заяв на розгляд в сфері порушення прав людей. 

 

 
 

05-06 вересня 2019 року, фахівці Центру взяли участь у дводенному тренінгу «Доступ 
до правосуддя та адміністративних послуг для внутрішньо переміщених осіб в Україні», який 
проходив у м. Херсоні. Учасники тренінгу мали можливість: ознайомитись з діяльністю 
Уповноваженого ВРУ з прав людини у сфері захисту прав ВПО; розглянути права ВПО та 



обов’язки держави; опанувати навички використання документів з ТОТ з метою реалізації 
прав ВПО (становлення фактів народження і смерті, а також для визначення пенсії); 
окреслити існуючі проблеми та шляхи їх вирішення щодо пенсійного забезпечення ВПО і 
мешканців тимчасово окупованих територій; визначити дискримінаційні практики щодо 
ВПО. Захід організований за підтримки Фонду Макса Планка за міжнародний мир та 
верховенства права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представлено Каховський центр на міжнародному заході «Молодь за справедливість» 

з 15 по 22 вересня в м. Молліна, Іспанія. Тема заходу - вивчення та розвиток механізмів 
захисту прав людини на національному та наднаціональному рівнях, дослідження 
можливості забезпечення розвитку молодіжних та правозахисних компетенцій, надаючи при 
цьому простір для створення нових мереж та вивчення нових підходів щодо миру, безпеки та 
викликів у сфері прав людини. Під час заходу представлено основні принципи та результати 
роботи системи безоплатної правової допомоги в Україні. Отриманий досвід та обмін 
напрацюваннями між учасниками заходу став майданчиком для співпраці між учасниками 
заходу в сфері захисту прав молоді. 

    
 
26 вересня в місті Каховка за участю керівника  Каховського центру з надання БВПД 

Молдован Юлії, директорки Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області 
Марини Єлисєєвої, а також  працівників Каховського, Херсонського, Бериславського МЦ з 
надання БВПД проведено круглий стіл «Проблемні питання сьогодення в 
Україні».Ініціатором заходу виступив Каховський місцевий центр з надання БВПД за 
сприянням Каховської міської ради. 

 

 



 [1.3.] Децентралізація системи БПД  
  
  Моніторинг якості надання інформаційних матеріалів (гугл-форми за дорученням КЦ- 
діяльність дистанційний та мобільних пунктів консультпунктів, ГО, ВПО, АТО тощо) щодо 
окремих показників діяльності місцевих центрів та їх структурних підрозділів. 
 Протягом звітного періоду відповідальними особами МЦ проводився моніторинг 
якості надання інформаційних матеріалів. 

 19 вересня 2019 року, у Регіональному центрі з надання безопланої правової допомоги 
відбулася прес-конференція «Безоплатна правова допомога як інструмент справедливості» 
участь в якій взяли фахівці Місцевого центру. В ході дискусії відзначили, що держава через 
систему БПД здійснює в першу чергу правову підтримку та захист незахищених верств 
населення – пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, дітей, ветеранів війни, 
внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від насильства та інших вразливих категорій. 
Окрім того, присутні здійснили невеличкий екскурс в історію створення і розбудови системи 
БПД. 

 

 [1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій  
 
 Протягом кварталу відповідальними фахівцями МЦ проводяться перемовини щодо 
співпраці з відповідними організаціями. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 За період з липня по вересень 2019 року Каховським місцевим центром з надання 
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було зареєстровано 2950 звернень клієнтів,  особам було надано правову консультацію 2771,  
179 з них написали письмову заяву про надання БВПД.  

№ Найменування відділу МЦ Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлених 

до інших 
провайдерів БПД 

1 Відділ правопросвітництва 
та надання БПД 

430 390 40 0 

2 Відділ 
“Верхньорогачицького бюро 
правової допомоги” 

251 232 19  
0 

3 Відділ “Великолепетиського 
бюро правової допомоги” 

221 218 3 0 



4 Відділ “Горностаївського 
бюро правової допомоги” 

195 188 7 0 

5 Відділ “Іванівське бюро 
правової допомоги” 

166 150 16 0 

6 Відділ “Новокаховське бюро 
правової допомоги” 

288 272 16 0 

7 Відділ “Генічеське бюро 
правової допомоги” 

324 310 14 0 

8 Відділ “Нижньосірогозьке 
бюро правової допомоги” 

227 216 11 0 

9 Відділ “Новотроїцьке бюро 
правової допомоги” 

574 548 26 0 

10 Відділ “Чаплинське бюро 
правової допомоги” 

274 247 27 0 

 Разом по МЦ 2950 2771 179 0 

  
  В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішень 179 
про надання БВПД та надано  доручення адвокатам 99 та  видано довіреностей 68 штатним 
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 

  Звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інше цивільне 
право 764 (26%); спадкове 283 (10%); сімейне 454 (15%); соціальне забезпечення 76 (3%); 
договірне 46 (2%); земельне 163 (6%); виконання судових рішень 76 (3%); трудове 103 (3%); 
житлове 277 (9%); адміністративне 183 (6%); інших питань 362 (17%); медичне 2 (0%); 
неправих питань 0 (0,0%). 

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний 
квартал за категорією питань. 
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за статтю 
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Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за віком 
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Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 
категорією осіб 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання 
БВПД 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 
позитивних рішень було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією 
України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 
мінімуму 139 (85%),   по людям з інвалідністю 13 ( 8%), по ветеранам війни 4 (2%), по 
внутрішньо переміщеним особам 5 (3%), діти які не належать до окремих категорій 1 
(1%), особи які постраждали від домашнього насильства 2 (1%). 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період 
було: 

 здійснено 28 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 83 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 383 осіб, в тому числі 167 особи звернулися 
за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 216 осіб до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

 надано методичну допомогу 22 органам місцевого самоврядування та 7 
установам —  провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 



 проведено 219 правопросвітницьких заходів; 
 розміщено у ЗМІ 23 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
 надано 53 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 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьки

х заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 

надано доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

28/167 83/216 22/7 219 53 

2 Новотроїцьке бюро  0/0 3/7 0/0 10 5 

3 Генічецьке бюро  2/5 20/11 1/0 15 10 

4 Новокаховське бюро  1/3 1/0 1/0 16 0 

5 Великолепетиське бюро 0/0 10/25 1/1 30 5 

6 Нижньосірогозьке бюро  1/3 13/27 13 11 8 

7 Горностаївське бюро  5/37 8/52 3/6 23 0 

8 Верхньорагачицьке 2/2 3/28 0/0 20 18 

9 Іванівське бюро  9/61 3/13 3/0 31 3 

10 Чаплинське бюро 7/53 14/36 0/0 37 4 

11 Каховський МЦ 1/3 8/17 0/0 26 0 
 
 

 
 


