
 

      Додаток 8 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Дніпровським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  локального плану діяльності на І квартал  
у Дніпропетровській області на 2019 рік. 

ЗМІСТ: 

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

[1.1.] 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. 

 

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ 
НАПРЯМАМИ: 

[1.1.] Посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних        
громад. 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ ВІДДІЛУ “НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ БЮРО 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ” 

1. 14 січня 2019 року головним спеціалістом Новоолександрівського бюро правової допомоги          
організовано робочу зустріч з головою та працівниками Ради ветеранів Соборного району          
м. Дніпро, щодо надання громадянам похилого віку правової допомоги. 

2. 04 березня 2019 року головним спеціалістом Новоолександрівського бюро правової         
допомоги організовано лекцію для працівників та підоблікових «Центру пробації»         
Соборного району у Дніпропетровській області на тему: “Як реалізувати своє виборче           
право не за місцем реєстрації. Порядок отримання безоплатної правової допомоги”. 

3. 14 березня 2019 року головним спеціалістом Новоолександрівського бюро правової         
допомоги організовано лекцію для працівників та підоблікових «Центру пробації»         
Шевченківського району у Дніпропетровській області на тему: “Як реалізувати своє          
виборче право не за місцем реєстрації. Порядок отримання безоплатної правової          
допомоги”.  

4. 13 березня 2019 року головним спеціалістом Новоолександрівського бюро правової         
допомоги організовано робочу зустріч з працівниками управління-служби у справах дітей          
Соборної районної у м.Дніпрі ради під час якої обговорили порядок надання громадянам            
безоплатної правової допомоги. 

5. 26 березня 2019 року головним спеціалістом Новоолександрівського бюро правової         
допомоги організовано вуличне інформування мешканців Соборного району м.Дніпра. 

6. 20 березня 2019 року головним спеціалістом Новоолександрівського бюро правової         
допомоги організовано робочу зустріч з начальником Чечелівського ВДВС у м. Дніпрі           
Суховим І.О.. 
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ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ ВІДДІЛУ “СОЛОНЯНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ” 

 

Назва заходу Місце проведення Дата проведення 

Проведено робочу зустріч із 
співробітниками Солонянського 
РВ ДВС ГТУЮ у 
Дніпропетровській області щодо 
спільних планів 
правопросвітницьких заходів на 
2019 рік  

Солонянського РВ 
ДВС ГТУЮ у 
Дніпропетровській 
області 

10 січня 2019 року  

Проведено семінар для 
співробітників управління 
агропромислового розвитку 
Солонянської РДА на тему: 
«Правові аспекти укладення 
договорів оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення, які знаходяться у 
приватній власності» 

Управління 
агропромислового 
розвитку Солонянської 
РДА 

11 січня 2019 року 

Проведено робочу зустріч із 
співробітниками щотижневика 
«Любий край» 

Приміщення 
щотижневика  
«Любий край» 
іщення редакції  

14 січня 2019 року 

Проведено лекцію для учнів 5-го 
класу Солонянської опорної школи 
на тему: «Стоп боулінг!»  

Солонянська опорна 
школа 

14 січня 2019 року 

Проведено робочу зустріч із 
керівником громадської приймальні 
Кужмана Московкою Н.Т. 

Громадська приймальня 
О.Кужмана  

16 січня 2019 року 
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Проведено чергове вуличне 
інформування жителів смт. Солоне 

вул. Гагаріна  
смт. Солоне 

16 січня 2019 року 

Проведено тренінг для учнів 
Солонянської СШ №2 спільно з 
представниками відділу пробації  

Солонянська СШ №2 17 січня 2019 року 

Прийнято участь у «Ярмарку 
вакансій» Солонянського 
районного центру зайнятості 
спільно з представниками відділу 
пробації  

Солонянський районний 
центр зайнятості у 
Дніпропетровській 
області 

17 січня 2019 року 

Здійснено  прийом громадян разом 
у Олександропільській сільській 
раді разом з представниками 
Солонянської  районної державної 
адміністрації Дніпропетровської 
області та надано інформацію 
стосовно правопросвітницького 
проекту “Я маю право!” 

Олександропільська 
сільська рада  

04 лютого 2019 року 

Проведено робочу зустріч із 
адвокатом Мульком А.В., який 
працює у системі БВПД 

Приміщення відділу 
“Солонянське бюро 
правової допомоги” 

15 лютого 2019 року  

Проведено робочу зустріч із 
начальником служби у справах 
дітей Солонянської РДА 
Полторацькою О.В. 

Служба у справах дітей 
Солонянської районної 
державної адміністрації 
Дніпропетровської 
області 

19 лютого 2019 року 

Проведено робочу зустріч із 
директором центру соціальних 
служб для сім`ї, дітей та молоді 
Лисенко В.В. 

Солонянський районний 
Центр соціальних служб 
для сім`ї, дітей та молоді 

19 лютого 2019 року 

Проведено семінар для 
співробітників Центру соціальних 
служб для сім`ї, дітей та молоді на 
тему: «Правові аспекти стягнення 
аліментів»  

Солонянський районний 
Центр соціальних служб 
для сім`ї, дітей та молоді 

19 лютого 2019 року 
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Проведено чергове вуличне 
інформування  

смт. Солоне, 
Дніпропетровська 
область 

05 березня 2019 року 

Проведено робочу зустріч із 
колективом Солонянського РВ ДВС 
щодо питань направлення громадян 
до Солонянського БПД для 
отримання правової допомоги  

Солонянський районний 
відділ державної 
виконавчої служби 
ГТУЮ у 
Дніпропетровській 
області  

06 березня 2019 року 

Прийнято участь у засіданні Комісії 
у справах дітей Солонянської РДА 

Солонянська районна 
державна адміністрація 
Дніпропетровської 
області 

11 березня 2019 року  

Проведено семінар для 
співробітників Центру соціальних 
служб для сім`ї, дітей та молоді на 
тему: «Правові аспекти 
позбавлення батьківських прав»  

Солонянський районний 
Центр соціальних служб 
для сім`ї, дітей та молоді 

13 березня 2019 року 

Проведено робочу зустріч із 
представниками громадських 
організацій с. Новопокровка 

с. Новопокровка, 
Солонянського району, 
Дніпропетровської 
області 

14 березня 2019 року 

Прийнято участь у засіданні 
конкурсної комісії щодо виділення 
фінансування громадським 
організаціям району  

Солонянська районна 
державна адміністрація 
Дніпропетровської 
області 

14 березня 2019 року 

Прийнято участь у засіданні 
конкурсної комісії щодо виділення 
фінансування громадським 
організаціям району  

Солонянська районна 
державна адміністрація 
Дніпропетровської 
області 

20 березня 2019 року 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ 

Назва заходу Місце проведення 
Дата 

проведення 

Робоча зустріч з представниками 
"Університет третього віку" 

Третій дніпровський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

17.01.2019 

Робоча зустріч з представниками 
Шевченківської районної філії Державної 

установи "Центр пробації" у 
Дніпропетровській області 

Третій дніпровський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

07.02.2019 
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Лекція на тему: "Протидія булінгу у 
дитячому середовищі" 

Комунальний заклад освіти 
"Середня загальноосвітня 
школа №124" Дніпровська 

міська рада 

19.02.2019 

Лекція на тему: "Я маю право голосу!" 
Дніпровський державний 

університет внутрішніх справ 
06.03.2019 

Лекція на тему: "Я маю право голосу!" 
Дніпаровський 

транспортно-економічний 
коледж 

19.03.2019 

Леція на тему: "Адміністративна 
відповідальність неповнолітніх" 

Дніпровський державний 
технікум 

будівельно-монтажних робіт 
та архітектур 

20.03.2019 

Правова екскурсія для студентів 
Дніпровського державного університету 

внутрішніх справ 

Дніпровський місцевий центр з 
надання безоплатна вторинна 

правова допомога 
21.03.2019 

 

20 березня 2019 року на прохання викладачів Дніпровського державного технікуму          
будівельно-монтажних робіт та архітектур було проведено бесіду зі студентами коледжу щодо           
попередження випадків прояву серед студентської молоді адміністративних та кримінальних         
правопорушень за участі директора Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної          
вторинної правової допомоги та представником Патрульної поліції Дніпропетровської області.         
(https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/posts/969627906541056?__tn__=-R) 

 

19 березня 2019 року разом з Патрульною поліцією Дніпропетровської області провели           
тематичну зустріч зі студенством нашого міста, які вперше йдуть на вибори. Цього разу             
слухачами лекції на тему: "Я маю право голосу!" стали студенти Дніпровського           
транспортно-економічного коледжу. 

(https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/posts/968949749942205?__tn__=-R) 

https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/posts/969627906541056?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/posts/968949749942205?__tn__=-R
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ПУБЛІКАЦІЇ В ЗМІ 

Назва публікації/програми/  зміст зовнішньої 
реклами 

Дата публікації Посилання на публікацію 

“Как защититься от Интернет-троллей: советы 
юристов и медиаэкспертов” 

06.01.2019 Відкритий 

“А не подать ли мне в суд?” 24.01.2019 Днепр час (газета) 

“Нарушает ли Украина Европейскую 
конвенцию по правам человека: комментарии 

юристов” 
29.01.2019 Відкритий 

“Что делать, если Ваш родственник умер на 
неподконтрольной территории Украины?” 

29.01.2019 gromada.today 

“Как получить документы о смерти или 
рождении родственников на оккупированной 

части Донбасса” 
29.01.2019 Комментарии.UA 

“Что делать, если Ваш родственник умер на 
неподконтрольной территории Украины?” 

30.01.2019 Інформатор "Гроші" 

“Інформація про Третій дніпровський місцевий 
центр з надання БВПД” 

04.02.2019 Побач.info 

“Вызвали полицию: что дальше?” 06.02.2019 gorod.dp.ua 

“Пошаговая инструкция для горожан о том, как 
вести себя с нарядом полиции, как фиксировать 

правонарушение” 
06.02.2019 Газета "Горожанин" 

“У бібліотеці Дніпра готується "вбивство"” 12.02.2019 gorod.dp.ua 

https://opentv.media/kak-zashhititsya-ot-internet-trollej-sovety-yuristov-i-mediaekspertov/?fbclid=IwAR3tOKx6QSbrQixoa37v4ZgpM2Sbbn2SAJ-N9_BKr1Al_ZVWy3pxiTfghf4
https://opentv.media/narushaet-li-ukraina-evropejskuyu-konventsiyu-po-pravam-cheloveka-kommentarii-yuristov/?fbclid=IwAR1T_OHZFPhOmWiSky4lO0Y2G0pJ9iWNelspTjD4mx_RZFCQ29yTT7DZtSY
http://gromada.today/index.php/articles/1029-chto-delat-esli-vash-rodstvennik-umer-ili-rodilsya-na-nepodkontrolnoj-territorii-ukrainy
https://donbass.comments.ua/news/141264-kak-poluchit-dokumenti-smerti.html?fbclid=IwAR07E2rnhzi81vKpXeXYi0V12NWfXYFxxV_-n3tsztJUhvHyswUmMkoCbFw
https://dengi.informator.ua/2019/01/29/chto-delat-esli-vash-rodstvennik-umer-ili-rodilsya-na-nepodkontrolnoj-territorii-ukrainy/
http://www.pobach.info/legal_aid/dnipro_3/?fbclid=IwAR1G4R2WTpoPM5ISQCjjZNj_AveQ9D80dKQHzifBue4pVyVFba2m7lXsXLY
https://gorod.dp.ua/news/155713
https://gazeta.dp.ua/30092/%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
https://gorod.dp.ua/news/155937
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Дніпропетровська обласна бібліотека ім. 
Свєтлова готує безліч цікавих заходів для 

дніпрян 
12.02.2019 Відкритий 

У Дніпрі експерти розповіли про нововведення 
у виборчому законодавстві 

25.02.2019 Відкритий 

Зміни виборчих прав 25.02.2019 Відкритий 

Зміни у Законі про вибори та відповідальність 
за їх порушення: що потрібно знати, йдучи на 

виборчу дільницю 
25.02.2019 Дніпроград 

Дніпрянам розповіди, як оскаржити протиправні 
дії або бездіяльність правоохоронців 

12.03.2019 Дніпроград 

Днепрянам рассказали, как оспорить 
противоправные деяствия правоохранителей 

16.03.2019 Новый Формат 

Днепрянам рассказали, как оспорить 
противоправные деяствия и бездействие 

правоохранителей 
16.03.2019 

Дніпровський центр 
соціальних досліджень 

Бесплатная правовая помощь в Днепре будет 
работать в эти выходные 

29.03.2019 gorod.dp.ua 

Бесплатная правовая помощь в Днепре будет 
работать в эти выходные 

29.03.2019 NewsMir 

Які документи взяти з собою на виборчу 
дільницю, та чому не варто робити селфі в 

кабінках для голосування 
29.03.2019 Відкритий 

З якими проблемами на виборчій дільниці 
можуть зіткнутися дніпряни 

31.03.2019 Відкритий 

 
25 березня 2019 року участь у прес-конференції телеканалу “Відкритий” на тему “Зміни            

виборчих прав”, головні спеціалісти відділу правової інформації та консультацій Юхименко А.Ю.           
та Дерманська А.Г. розповіли про права виборців та нововведення, які очікують на них. 

https://opentv.media/yaki-dokumenti-vzyati-z-soboyu-na-dilnitsyu-ta-chomu-ne-varto-robiti-selfi-z-
viborchim-byuletenem?fbclid=IwAR0wk2dEVNxbnRJpMKvZ65cLZ2hMrF-7JbdizRhZTI0cUJYWB3T
Gxf_lTKc 

 
 
29 березня 2019 року під час участі у прес-конференції телеканалу “Відкритий” головний            

https://opentv.media/dnipropetrovska-oblasna-biblioteka-dlya-molodi-imeni-svyetlova-gotuye-bezlich-tsikavih-zahodiv-dlya-vidviduvachiv
https://opentv.media/u-dnipri-eksperti-rozpovili-pro-novovvedennya-dlya-potentsijnih-vibortsiv
https://opentv.media/zmini-viborchih-prav-ukrayintsiv
https://dniprograd.org/2019/02/25/zmini-u-zakoni-pro-vibori-ta-vidpovidalnist-za-ikh-porushennya-shcho-potribno-znati-yduchi-na-viborchu-dilnitsyu_76250
https://dniprograd.org/2019/03/12/dnipryanam-rozpovili-yak-reaguvati-na-protipravni-dii-ta-bezdiyalnist-pravookhorontsiv_76698
https://nf.dp.ua/2019/03/dnepryanam-rasskazali-kak-reagirovat-na-protivopravnyye-deystviya-i-bezdeystviye-pravookhraniteley/
https://dcsi.dp.ua/novini-dnipropetrovschini/noviy-format/dnepryanam-rasskazali-kak-reagirovat_-na-protivopravnie-deystviya-i-bezdeystvie-pravoohraniteley
https://dcsi.dp.ua/novini-dnipropetrovschini/noviy-format/dnepryanam-rasskazali-kak-reagirovat_-na-protivopravnie-deystviya-i-bezdeystvie-pravoohraniteley
https://www.gorod.dp.ua/news/157816
https://newsmir.info/1642080
https://opentv.media/yaki-dokumenti-vzyati-z-soboyu-na-dilnitsyu-ta-chomu-ne-varto-robiti-selfi-z-viborchim-byuletenem
https://opentv.media/z-yakimi-problemami-na-viborchij-dilnitsi-mozhut-zitknutisya-dnipryani
https://opentv.media/yaki-dokumenti-vzyati-z-soboyu-na-dilnitsyu-ta-chomu-ne-varto-robiti-selfi-z-viborchim-byuletenem?fbclid=IwAR0wk2dEVNxbnRJpMKvZ65cLZ2hMrF-7JbdizRhZTI0cUJYWB3TGxf_lTKc
https://opentv.media/yaki-dokumenti-vzyati-z-soboyu-na-dilnitsyu-ta-chomu-ne-varto-robiti-selfi-z-viborchim-byuletenem?fbclid=IwAR0wk2dEVNxbnRJpMKvZ65cLZ2hMrF-7JbdizRhZTI0cUJYWB3TGxf_lTKc
https://opentv.media/yaki-dokumenti-vzyati-z-soboyu-na-dilnitsyu-ta-chomu-ne-varto-robiti-selfi-z-viborchim-byuletenem?fbclid=IwAR0wk2dEVNxbnRJpMKvZ65cLZ2hMrF-7JbdizRhZTI0cUJYWB3TGxf_lTKc


8 
 

спеціаліст відділу правової інформації та консультацій Юхименко А.Ю. розповіла про те які            
документи взяти з собою на виборчу дільницю, та чому не варто робити селфі в кабінках для                
голосування. 

https://opentv.media/yaki-dokumenti-vzyati-z-soboyu-na-dilnitsyu-ta-chomu-ne-varto-robiti-selfi-z-
viborchim-byuletenem?fbclid=IwAR0wk2dEVNxbnRJpMKvZ65cLZ2hMrF-7JbdizRhZTI0cUJYWB3T
Gxf_lTKc 

 
31 березня 2019 року під час участі у прес-конференції телеканалу “Відкритий” головний            

спеціаліст відділу правової інформації та консультацій Юхименко А.Ю. розповіла про проблемами           
з якими на виборчій дільниці можуть зіткнутися дніпряни, та що необхідно здійснити, задля їх              
уникнення. 

https://opentv.media/z-yakimi-problemami-na-viborchij-dilnitsi-mozhut-zitknutisya-dnipryani 
 

 
 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток         
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

 
Працівники місцевого центру відвідували заходи підвищення кваліфікації, а саме: 

Назва заходу 
Працівники, які приймали участь у 

заході 
Місце 

проведення 
Дата 

проведення 

Тренінг на тему: "Деякі 
аспекти виборчого права"  

начальник відділу представництва 
Ковальов О.О., головний спеціаліст 

відділу правової інформації та 
консультацій Юхименко А.Ю. 

правовий клуб 
"Pravokator" 

14.02.2019 

Семінар на тему: "Негласні 
слідчі розшукові дії та 

адвокатська етика" 
директор Ващилко О.П. 

Обласна 
державна 

адміністрація 
14.02.2019 

Тренінг на тему: "Перехідне 
правосуддя в Україні: 

виклики в роботі 
правозахисників та 

суб`єктів надання правової 
допомоги" 

головний спеціаліст відділу 
правової інформації та консультацій 

Дерманська А.Ю., директор 
Ващилко О.П. 

правовий клуб 
"Pravokator" 

15.02.2019 

https://opentv.media/yaki-dokumenti-vzyati-z-soboyu-na-dilnitsyu-ta-chomu-ne-varto-robiti-selfi-z-viborchim-byuletenem?fbclid=IwAR0wk2dEVNxbnRJpMKvZ65cLZ2hMrF-7JbdizRhZTI0cUJYWB3TGxf_lTKc
https://opentv.media/yaki-dokumenti-vzyati-z-soboyu-na-dilnitsyu-ta-chomu-ne-varto-robiti-selfi-z-viborchim-byuletenem?fbclid=IwAR0wk2dEVNxbnRJpMKvZ65cLZ2hMrF-7JbdizRhZTI0cUJYWB3TGxf_lTKc
https://opentv.media/yaki-dokumenti-vzyati-z-soboyu-na-dilnitsyu-ta-chomu-ne-varto-robiti-selfi-z-viborchim-byuletenem?fbclid=IwAR0wk2dEVNxbnRJpMKvZ65cLZ2hMrF-7JbdizRhZTI0cUJYWB3TGxf_lTKc
https://opentv.media/z-yakimi-problemami-na-viborchij-dilnitsi-mozhut-zitknutisya-dnipryani
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Семінар на тему: "Негласні 
слідчі розшукові дії та 

адвокатська етика"(Елена 
Павловна) 

директор Ващилко О.П. 
Обласна 

державна 
адміністрація 

14.02.2019 

Семінар на тему: 
"Запобігання домашньому 

насильству. Захист 
потерпілих. Практика ЄС" 

(Алина, Даша( 

головний спеціаліст відділу 
правової інформації та консультацій 

Дерманська А.Ю., головний 
спеціаліст відділу представництва 

Ковальчук Д.С. 

ГТУЮ у 
Дніпропетровськ

ій області 
28.02.2019 

 
[1.3.]  Децентралізація системи БПД. 
З метою здійснення контролю за діяльністю віддалених районів відділів місцевого центру,           

було здійснено виїзди до Новоолександрівського та Солонянського бюро правової допомоги.  
 

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ. 

1. За період з 01.01.2019 р. по 31.03.2019 р. нашим місцевим центром та відділами бюро              
правової допомоги, що є його структурними підрозділами, було зареєстровано 1581 звернення           
клієнтів, за якими було надано 1455 правових консультацій, прийнято 126 письмових заяв про             
надання БВПД та жодне звернення не було перенаправлено до інших провайдерів БПД. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 107 рішення            
про надання БВПД та видано 59 доручень адвокатам та 88 наказів на працівників відділів              
представництва та бюро. За результатом розгляду 18-ти письмових звернень було прийнято           
рішення про відмову у наданні БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень         
клієнтів 

№ з/п Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстровани
х звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлень до 
інших провайдерів 

БПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 726 629 97 0 

2 Відділ Новоолександрівського  
бюро правової допомоги 370 365 5 0 

3 Відділ Солонянського бюро   
правової допомоги 485 461 24 0 

…. Разом по МЦ 1581 1455 126 0 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального забезпечення           
185 (11,7%), спадкового 80 (5,1%), сімейного 230 (14,5%), медичне 5 (0,3%), трудового 46 (2,5%),              
адміністративного 103 (6,5%), земельного 52 (3,3%), договірного 80 (5,1%), житлового 246           
(15,6%), іншого цивільного права 320 (20,2%), з питань виконання судових рішень 48 (3,0%), з              
неправових питань 4 (0,3%), з інших питань 182 (11,5%). 
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Розподіл клієнтів за віком у звітному періоді є наступним: до 18 років - 4 осіб (0,5%); від 18                  
до 35 років включно - 172 осіб (21,9%); від 35 до 60 років включно - 368 осіб (46,9%); понад 60                    
років - 225 осіб (28,7%). 

 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, було зареєстровано            
від малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід яких нижчий суми прожиткового          
мінімуму) 47 (43,9%), інвалідів 15 (14%), ветеранів війни та учасників бойових дій 11 (10,3%),              
внутрішньо переміщені особи 23 (21,5%), діти 5 (4,7%), особи, які постраждали від домашнього             
насилля 6 (5,6%).  

 

Крім цього, місцевим центром за I квартал 2019 року було: 

l - здійснено 8 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 13 дистанційних пунктів            
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доступу до безоплатної правової допомоги; 
l - загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час             

виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 243 осіб, в тому            
числі 30 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних            
консультаційних пунктів та 213 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

l - опрацьовано 137 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 
l - проведено 44 правопросвітницьких заходів; 
l - розміщено у ЗМІ 21 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
l  

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, яким 

надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів 
БПД, з якими 
налагоджено 

співпрацю 

Кількість 
проведених 

правопросвіт
ницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому     
числі: 8/30 13/213 3/3 44 2 

2 Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1/1 1/6 0/2 7 2 

3 Відділ Солонянського бюро   
правової допомоги 5/27 6/121 3/1 31 0 

4 Відділ 
Новоолександрівського 
бюро правової допомоги 

2/2 6/86 0/0 6 0 

 


