
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Вознесенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  річного плану діяльності на 2018 рік у IІ кварталі 

 

ЗМІСТ: 

І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад 

1.1 Проведення (або участь) право просвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань. 

1.1.2  Проведення(або участь)  цільових семінарів, круглих столів, робочих зустрічей 

з керівниками ОМС щодо прийняття (внесення змін) Програм правової освіти 

громад та реалізації плану заходів проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

1.1.3 Розробка і розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів для ОМС 

та ГО 

1.1.4 Проведення право просвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спрямованих на запобігання безробіттю 

1.1.5 Проведення право просвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спрямованих на запобігання випадків домашнього насильства 

1.1.7 Проведення право просвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спрямованих на запобігання злочинності 

1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД. 

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

1.3.1 Здійснення вуличного інформування та флешмобів шляхом розповсюдження 

інформаційних матеріалів  та розміщення матеріалів з контактами центру та бюро 

1.3.2 Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в установах виконання 

покарань 

1.3.3 Проведення семінарів  для осіб, які належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення на базі Терцентрів 

1.3.7 Проведення тематичних семінарів, лекцій в рамках реалізації проекту «Я МАЮ 

ПРАВО» 

1.3.10 Публікації в інтернет - виданнях.  



1.4 Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян) 

1.4.2 Організація виїзних прийомів до громадян похилого віку, з обмеженими 

можливостями. 

1.4.4 Розширення та забезпечення  доступу до онлайн – сервісів Міністерства юстиції. 

 

ІІ Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

2.1 Розвиток людських ресурсів для виконання функції представництва 

2.3. Складення та розміщення правових консультацій для наповнення системи 

«WikiLegalAid» . 

 

ІІІ Результативні показники діяльності 

 

 



І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад 

1.1 Проведення (або участь) право просвітницьких заходів для громад та спільнот, 

зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань. 

1.1.2  Проведення(або участь)  цільових семінарів, круглих столів, робочих зустрічей 

з керівниками ОМС щодо прийняття (внесення змін) Програм правової освіти 

громад та реалізації плану заходів проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

 

В ІІ кварталі 2018 року спеціалістами Вознесенського МЦ з НБВПД було 

проведено три робочі зустрічі з керівниками та представниками сільських рад 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. 

                          

25 квітня  начальник Врадіївського бюро правової допомоги Адамчук О.Ю. була 

запрошена до проведення Дня Врадіївської районної ради у Доброжанівській сільській 

раді. Окрім загальних питань засідання, начальник Врадіївського бюро правової допомоги 

розповіла присутнім про систему безоплатної правової допомоги, її напрямки та завдання, 

про переваги Програми правової освіти громад, а також, додатково, зазначила контактні 

дані Врадіївського бюро правової допомоги. 

27 квітня в великій залі засідань Братської  районної ради по закінченю семінару з 

питань фінансового забезпечення співробітництва територіальних громад начальником 

Братського бюро правової допомоги довів до відома присутніх інформацію про систему 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1947123462269699


БПД, Програму правової освіти громад та діяльність Вознесенського МЦ з НБВПД та 

бюро правової допомоги. 

                                   

7 травня головним спеціалістом відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами НБППД проведено робочу зустріч з першим заступником селищного голови 

Олександрівської селищної ради Озерянською Н.П. з метою обговорення правових потреб 

громади за для розробки програми правопросвітництва жителів Олександрівського 

району. 

1.1.3 Розробка і розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів для ОМС 

та ГО 

За ІІ квартал 2018 року  спеціалістами Вознесенського МЦ з НБВПД та бюро 

розроблено три інформаційні пам’ятки на теми «Перевезення домашніх тварин», 

«Протидія домашньому насиллю», «Пільги учасникам бойових дій». Ці та інші 

інформаційні буклети та плакати проекту «Я МАЮ ПРАВО!» розповсюджені на території 

діяльності центру. 

04 квітня  працівником Кривоозерського бюро правової допомоги  розповсюджено 

інформаційну пам’ятку «Пільги учасникам бойових дій» та інформаційні буклети " Я 

МАЮ ПРАВО!" у приміщенні Кривоозерського відділу ДРАЦС Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області. Загалом було розміщено 

шість видів буклетів ЯМП, а саме:  

* Не знаєш, як вирішити спір?  

* Забирають бізнес? Відбирають майно?  

* Вимагають хабаря за іспит чи 

навчання?  

* Як оформити договір оренди землі?  

* Як оформити виплату субсидій?  

* Не сплачуєш аліменти? Наслідки.  

 

11 травня працівники Первомайського бюро правової допомоги провели вуличне 

інформування по вулиці Мічуріна з метою розповсюдження інформаційних буклетів 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1936141123367933/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1954716644843714


відповідно до загальнонаціонально право просвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО», а 

також листівки з контактами та місцезнаходженням бюро та Вознесенського місцевого 

центру з надання БВПД.   

                 

30 травня головним спеціалістом Веселинівського бюро правової 

допомоги здійснено виїзд до Порічянської сільської ради. На 

інформаційних стендах та столах в приміщенні сільської ради розміщено 

буклети з правових питань на різну тематику та проінформовано 

громадян про систему БПД. 

 

Загальна кількість поширень інформаційних матеріалів, розроблених працівниками 

центру складає 55 разів. 

1.1.4 Проведення право просвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спрямованих на запобігання безробіттю 

 

Протягом ІІ кварталу 2018 року працівники Вознесенського МЦ з НБВПД та 

структурних відділів бюро правової допомоги провели 7 лекцій на теми «Легальна та не 

легальна зайнятість», «Трудовий та колективний договір», «Працевлаштування осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі».  

8 червня головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 

Вознесенського МЦ з НБВПД прочитала лекція на тему «Трудовий та колективний 

договір» для осіб, що стоять на обліку у Вознесенському міськрайонному центрі 

зайнятості. До відома громадян донесено про важливість законного працевлаштування та 

оформлення трудового договору належним чином у відповідності до вимог діючого 

законодавства України. 

 

1.1.5 Проведення уроків права для школярів з метою запобігання злочинності  

 

https://www.facebook.com/ihavearight1/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1963991117249600/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vmcbvpd/videos/1968483630133682/


Протягом ІІ кварталу 2018 року працівники Вознесенського МЦ з НБВПД та 

структурних відділів бюро правової допомоги з метою підвищення правової свідомості 

дітей провели 12 уроків права для  учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня в 

рамках «Правового марафону», що проходив на 

території Миколаївської області. Дітям розповідали 

про їх права та обов’язки, законодавчі документи, що 

гарантують захист та реалізацію прав дитини, про 

відповідальність за порушення прав дитини. Таким 

чином, згідно графіку проведення уроків права 

марафон розпочався 14 травня 2018 року у 

Врадіївській районній гімназії. Далі, естафету прийняли: Веселинівська гуманітарна 

гімназія імені Б.М.Мозолевського;  Кузнецівська ЗОШ І-ІІІ ст.; Ольгопільська ЗОШ І-ІІІ 

ст., Южноукраїнська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Мигіївська ЗОШ І-ІІІ ст., Кривоозерська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №1., Воронівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Братська ЗОШ І-ІІІ ст. №2.  

Також, з метою запобігання злочинності правові уроки длґ підлітків були проведені 

працівниками центру та бюро у відділах з питань пробації.  

           21 травня працівники центру провели 

правовий урок для підлітків на базі 

Вознесенського міськрайонного 

відділу з питань пробації, 

приурочений до Дня захисту дітей. 

Підліткам розповіли про їх права та 

обов'язки і механізми їх захисту, 

про правопросвітницький проект Я 

МАЮ ПРАВО та контакти для звернень. 

1.1.7 Проведення право просвітницьких заходів для громади в рамках проекту «Я 

МАЮ ПРАВО»  

 

З метою належної реалізації Законів України «Про безоплатну правову допомогу», 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» Вознесенським МЦ НБВПД 

організовано та проведено ряд робочих зустрічей з представниками органів та установ 

районних державних адміністрацій, на які Законом України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству.  

https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1471850459797004.1073741829.1467803810201669/1956271544688224/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1961537327494979/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1961537327494979/?type=3&theater


27 квітня спеціалісти Вознесенського МЦ з 

НБВПД відвідали Олександрівську селищну раду 

з метою роз’яснення функцій системи БПД в 

питанні протидії насильству в сім’ї та за ознакою 

статі та механізму взаємодії установ, на які 

Законом України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» покладаються функції із 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД. 

Протягом ІІ кварталу 2018 року працівники Вознесенського МЦ з НБВПД та 

структурних відділів бюро правової допомоги прийняли участь у 12 засіданнях та зборах 

представників ОМС та ГО, де розглянуто основні задачі системи надання безоплатної 

правової допомоги, повідомлено про Програму правової освіти громад, підписано один 

новий меморандум про співпрацю, та дві угоди про забезпечення діяльності дистанційних 

пунктів доступу до БПД. Також проведено 24 спільних з ОВВ та ОМС прийомів громадян 

та 29 інформувань з правових питань. 

         
 

1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів 

1.3.1 Здійснення вуличного інформування та флешмобів шляхом розповсюдження 

інформаційних матеріалів  та розміщення матеріалів з контактами центру та бюро 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1613348102046925&id=1324453330936405
https://www.facebook.com/vmcbvpd/publishing_tools/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5b0%5d=published_time_descending
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1956720501309995
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1968521070129938


 Протягом ІІ кварталу 2018 року працівники Вознесенського МЦ з НБВПД та 

структурних відділів бюро правової допомоги проведено 86 вуличних інформувань та 

флеш-мобів з метою розповсюдження правових консультацій та 

буклетів.  

24 травня у м. Вознесенськ працівники Вознесенського 

місцевого центру з надання БВПД спільно з 

працівниками Вознесенського міськрайонного центру 

зайнятості провели вуличне інформування громадян, приурочене до Дня захисту праці. 

Перехожим надано інформаційні буклети, візитівки та консультації з 

різних питань.  

15 червня начальником Братського бюро правової допомоги в 

приміщенні Братського районного відділу ДВС Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області  

розміщено матеріали загаль-нонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства 

юстиції України «Я МАЮ ПРАВО»: «Як протидіяти домашньому насильству?», 

«Виконання рішення суду: пам’ятка для боржника», «Виконання рішення суду: пам’ятка 

для стягувача» з метою розміщення на стендах установ, поширено візитівки з 

контактними даними Вознесенський місцевий центр з надання БВПД та Бюро. 

21 травня працівником Кривоозерського 

бюро правової допомоги Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД проведено 

вуличне інформування для жителів селища 

Кривого Озера з питань доступу до безоплатної 

правової допомоги. Громадянам розповідали 

про роботу та функції Кривоозерського бюро 

правової допомоги, категорії населення, які мають можливість скористатись послугами 

адвоката, умови отримання безоплатної вторинної правової допомоги.  

1.3.2 Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в установах виконання 

покарань 

  

В ІІ кварталі 2018 року спеціалісти Вознесенського МЦ з НБВПД відвідали 

Вознесенську виправну колонію №72 та Арбузинську виправну колонію №83 з метою 

роз’яснення особливостей системи БПД.  

14 травня в рамках реалізації правопросвітницького проекту Я 

МАЮ ПРАВО працівники Вознесенського місцевого центру з 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1961547720827273/?type=3&theater
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надання БВПД організували мобільну точку доступу до #БПД на базі Арбузинської 

виправної колонії №83.  

Також начальником відділу представництва Вознесенського МЦ з НБВПД доведено до 

відома присутніх про систему безоплатної правової допомоги, функції та діяльність 

центру. Начальником відділу Южноукраїнське бюро правової допомоги проведено 

тренінг для робітників закладу на тему "Запобігання корупції". 

На інформаційних стендах розміщено плакати і буклети #ЯМП та візитівки центру та 

бюро. 

1.3.3 Проведення семінарів  для осіб, які належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення на базі Терцентрів 

 

За ІІ квартал 2018 року працівники бюро правової допомоги провели 12 лекція для 

студентів «третього віку» на різні правові теми. 

27 квітня начальник Южноукраїнського бюро 

правової допомоги Анна Зоткина (Anna Zotkina)  в 

Комунальному закладі "Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

міста Южноукраїнська" (Університет ІІІ віку) провела 

лекцію на тему: "Відмінності трудового договору від 

цивільно-правових договорів.", а також було роздано буклети загальнонаціонального 

право просвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 

8 травня працівниками Первомайського бюро правової допомоги в приміщенні 

територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) 

«Університет ІІІ віку» м. Первомайська для соціально вразливих груп населення провели 

лекцію на тему: «Нова програма житлових субсидії ». Присутнім надано розгорнуту 

інформацію стосовно зазначеної теми, приведено 

приклади та роз’яснено зміни до положення про порядок 

призначення житлових субсидій внесені постановою від 

27.04.2018р. № 329. По завершенню лекції присутнім 

було роздано буклети: «Бюро правової допомоги: Ваш 

юридичний провідник», відповідно до 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО» буклет: « Не 

знаєш, як оформити субсидію? », а також візитівки з контактами та місцезнаходженням 

Вознесенського місцевого центру з надання БВПД та бюро.  

https://www.facebook.com/vmcbvpd/
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1.3.7 Проведення тематичних семінарів, лекцій в рамках реалізації проекту «Я МАЮ 

ПРАВО» 

 

 За ІІ квартал 2018 року працівники Вознесенського МЦ з НБВПД провели 9 лекцій 

на різні правові теми, що турбують молодь  для студентів технікумів, ліцеїв та коледжів. 

17 квітня працівники центру розповіли студентам Коледжу 

національного аграрного університету про соціально-правові 

аспекти суїцидальної поведінки.  

30 травня за попередньою домовленістю з працівниками 

Первомайського коледжу Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова працівниками 

Первомайського бюро правової допомоги  провели лекцію для 

студентів на тему: «Запобігання злочинності» та «Що робити якщо 

тебе затримала поліція?»  

1.3.10 Публікації в інтернет - виданнях.  

 

Протягом ІІ кварталу 2018 року працівниками Вознесенського МЦ з НБВПД на 

сайтах партнерів, міських та районних рад розміщенні консультації з правових питань на 

теми: 

- Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду;  

- Правила поведінки при затриманні поліцією;  

- Правила перевезення домашніх тварин авіаційним, автомобільним, залізничним, 

морським та річковим транспортом; 

- Пільги учасникам бойових дій;  

- Круглий стіл з питань запобігання та протидії домашньому насильству та 

дискримінації за ознакою статі;  

- Порядок виїзду дітей за кордон;  

- Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів  

Та інші питання, що хвилюють громадян. 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/publishing_tools/?section=PUBLISHED_POSTS&sort%5b0%5d=published_time_descending
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1.4 Розширення доступу до БПД шляхом забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян) 

 

Протягом ІІ кварталу 2018 року працівниками Вознесенського МЦ з НБВПД 

здійснено 24 виїзди у віддалені населені пункти. Де 59 осіб отримали кваліфіковану 

правову допомогу з хвилюючих питань. 

З 1 квітня по 31 травня було забезпечено діяльність 24 дистанційних пунктів 

доступу до БПД (з них 22 існуючих та 2 новоутворених). До дистанційних пунктів на 

консультацію звернулось 72 людини.  

 

 

1.4.2 Організація виїзних прийомів до громадян похилого віку, з обмеженими 

можливостями. 

 

12 червня спеціалісти Вознесенського місцевого центру з 

надання БВПД відвідали Вознесенське учбово-виробниче 

підприємство УТОС з метою надання правових консультацій за 

потребою та з метою розповсюдження буклетів про надання 

безоплатної правової допомоги, надрукованих шрифтом Брайля. 

Під час заходу громадяни отримали відповіді на питання про 

працевлаштування людей з вадами зору, спадкування 

неповнолітніми, порядок оформлення документів на забудову тощо. Присутнім також 

повідомлено контактні дані центру та бюро. 

 

1.4.4 Розширення та забезпечення  доступу до онлайн – сервісів Міністерства юстиції. 

 

У  ІІ кварталі онлайн-сервісами МЮУ скористалось 250 осіб: 

 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - 42 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1471850459797004.1073741829.1467803810201669/1970886359893409/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
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 Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справах про 

банкрутство - 1 

 Єдиний державний реєстр юридичних осіб-підприємців - 34 

 Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів 

інформаційної діяльності - 1 

 Єдиний реєстр громадських формувань -  6 

 Реєстр громадських об’єднань - 9 

 Замовлення електронного цифрового підпису (ЕЦП)  - 3 

 Електронний суд  - 47 

 Прийом громадян за допомогою відео зв’язку – 2  

 Електронна торгівля - 2 

 Інформаційні системи – 2 

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

владних повноважень - 39 

 Державна реєстрація актів цивільного стану – 12 

 Єдиний реєстр нотаріусів – 40 

 Електронний реєстр апостилів – 9 

 Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення - 1 

 

ІІ Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

2.1 Розвиток людських ресурсів для виконання функції представництва 

 

31 травня та 01 червня працівники Вознесенського МЦ НБВПД прийняли участь на  

тренінгу в межах проекту "Доступна та 

якісна правова допомога" в Регіональному 

центрі з НБВПД Херсонської області.  



26 червня працівники Вознесенського 

МЦ з НБВПД прийняли участь у тренінгу для 

фахівців системи безоплатної правової 

допомоги та адвокатів у Миколаєві. На заході 

висвітлювалися актуальні питання щодо змін в 

цивільному процесуальному законодавстві, 

новий порядок оформлення житлових 

субсидій, особливості оформлення паспорта 

громадянина України. Також презентовані 

кращі практики впровадження програм надання БПД в територіальних громадах. Захід 

відбувся у Регіональному центрі з НБВПД у Миколаївській області за підтримки Ради 

адвокатів Миколаївської області. 

 

2.3. Складення та розміщення правових консультацій для наповнення системи 

«WikiLegalAid» . 

 

Розірвання шлюбу з засудженими. 

Відповідальність неповнолітніх за вчинення злочину немайнового характеру. 

Аванс та завдаток. 

ІІІ Результативні показники діяльності 
 

За період з 1 квітня по 30 червня 2018 року за ІІ квартал місцевим центром з надання БВПД 

та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1837  звернень клієнтів,  1636  особам було надано правову консультацію,    із них 

201 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 правової інформації 

та консультацій 

313 250 63 

2 Братське бюро правової 

допомоги 125 111 14 



3 Веселинівське бюро правової 

допомоги 
108 99 9 

4 Врадіївське бюро правової 

допомоги 
166 153 13 

5 Доманівське бюро правової 

допомоги 
105 105 0 

6 Єланецьке бюро правової 

допомоги 
127 124 3 

7 Кривоозерське бюро 

правової допомоги 
254 249 5 

8 Первомайське бюро правової 

допомоги 
313 231 82 

9 Южноукраїнське бюро 

правової допомоги 
326 314 12 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  180 рішень про 

надання БВПД та надано  160 доручень адвокатам та  25 наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 9 письмовим 

зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

В ІІ кварталі 2018 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального 

забезпечення 145, спадкового 154, сімейного 385, трудового 84, адміністративного 46, земельного 

146, договірного 165, житлового 95, іншого цивільного права 472, з питань виконання судових 

рішень 43, з інших питань 95 та з не правових питань 7. 
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8% 
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8% 

сімейне 
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трудове 
5% 

адміністративне 
3% земельне 

8% 
договірне 

9% 

житлове 
5% 

інше цивільне  
26% 

питання виконання 
судових рішень  

2% 

інших питань  
5% 

з не правових 
питань  

0% 

- 



РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

  

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ  

 

 

 

 

 

Чоловіки 
39% 

Жінки 
61% 

до 18 років 
1% від 18 років до 35 

років включно 
24% 

від 35 років до 60 
років включно 

52% 

понад 60 років 
23% 



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 43 , малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не 

перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 120 та ветеранам війни 14 тощо.  

 

 

 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІ квартал 2018 року 

було: 

 здійснено 24 виїзди мобільних пунктів доступу та забезпечено   діяльність 24 

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 

131 особа, в тому числі 59 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 72 особи до дистанційних 

пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 13 органам місцевого самоврядування та установам-

провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 

особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 

 

 проведено 170 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ  39  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 181 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

інваліди 

24% 

малозабезпечені 

особи 

(середньомісячний 

сукупний дохід сім’ї 

нижчий суми 

прожиткового 

мінімуму) 

67% 

ветерани війни 

8% 

інші категорії 

1% 



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  3/5 5/3 1 24 11 36 

2 Братське бюро 

правової допомоги 

3/3 4/1 1 18 2 26 

3 Веселинівське бюро 

правової допомоги 

3/4 2/8 - 10 - 19 

4 Врадіївське бюро 

правової допомоги 

7/9 4/7 1 23 - 14 

5 Доманівське бюро 

правової допомоги 

1/2 2/9 - 12 1 8 

6 Єланецьке бюро 

правової допомоги 

0 3/26 - 15 7 12 

7 Кривоозерське бюро 

правової допомоги 

1/1 5/18 - 37 1 21 

8 Первомайське бюро 

правової допомоги 

4/9 0 - 21 3 27 

9 Южноукраїнське 

бюро правової 

допомоги 

2/26 0 - 10 14 18 

10 Разом 24/59 24/72 3 170 39 181 

 

 


