
 

      Додаток 8 

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

допомоги  локального плану діяльності на ІІ 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. 

02 квітня 2019 року головним спеціалістом Новоолександрівського бюро правової         
допомоги організовано робочу зустріч з представниками відділу розгляду звернень та          
забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації ГТУЮ            
у Дніпропетровській області. 

08 квітня 2019 року забезпечено участь головного спеціаліста відділу "Лівобережне          
дніпровське бюро правової допомоги" Сущ І. А. у інтерв’юванні співробітників          
Дніпровського місцевого центру на виконання проекту "Комплексна допомога в сімейних та           
родинних відносинах". 

09 квітня 2019 року начальником відділу "Царичанське бюро правової допомоги"          
проведено виїзний прийом громадян в с. Рудка, Китайгородської ОТГ Царичанського          
району. А також проведено інформування населення щодо роботи бюро з надання первинної            
правової допомоги, про право на адвоката за рахунок держави та проекту Мін′юсту "Я МАЮ              
ПРАВО" В ході інформування роздавалися буклети, інформаційне видання " Юстиція          
відкрита для людей". 

09 квітня 2019 року – робоча зустріч з представниками сектору пробації. 

09 квітня 2019 року – публікація в районній громадсько-політичній газеті "Наше життя"            
стаття "Відповідальне батьківство". 

09 квітня 2019 року – виїзний прийом громадян, правопросвітництво на тему           
"Відповідальне батьківство", БВПД, "Я маю право" в приміщенні відділу "Пробації". 
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09 квітня 2019 року – виїзний прийом до громадян, з обмеженими фізичними            
можливостями за місцем їх перебування, а саме: Новомосковська районна лікарня,          
правопросвітництво щодо БВПД, "Я маю право". 

09 квітня 2019 року головним спеціалістом Новоолександрівського бюро правової         
допомоги опубліковано статтю у газеті "Днепр Вечерний" на тему :"Порядок отримання           
безоплатної вторинної правової допомоги". 

10 квітня 2019 року головним спеціалістом відділу "Лівобережне дніпровське бюро          
правової допомоги" Сущ І. А. здійснено прийом громадян у відділі ЦНАП м. Дніпра             
"Лівобережний". 

11 квітня 2019 року начальником відділу "Царичанське бюро правової допомоги"          
Олександром Криворучко у Царичанському об′єднаному військовому комісаріаті проведено        
зустріч з воїнами АТО, ООС на якій розглянуті питання пенсійного забезпечення,           
перерахунку пенсій, право на грошове забезпечення, грошові винагороди та надбавки          
учасникам бойових дій. 

11 квітня 2019 року головним спеціалістом Новоолександрівського бюро правової         
допомоги здійснено прийом громадян в міській бібліотеці № 22 Центрального району м.            
Дніпра. 

11 квітня 2019 року директором Центру прийнято участь у робочій зустрічі з            
представницями Асоціації жінок-юристок "Юрфем". 

11 квітня 2019 року забезпечено проведення засідання кінокулубу Docudays.UA при          
Дніпровському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги для          
студентів ДВНЗ "Дніпровський транспортно-економічний коледж". 

11 квітня 2019 року забезпечено проведення семінару для кураторів ДВНЗ          
"Дніпровський транспортно-економічний коледж" на тему: "Протидія булінгу у        
студентському середовищі". 

11 квітня 2019 року забезпечено участь головного спеціаліста відділу "Лівобережне          
дніпровське бюро правової допомоги" Сущ І. А. у семінарі-практикумі "Покращення якості           
правових послуг для вразливих груп жінок". 

12 квітня 2019 року головним спеціалістом відділу "Царичанське бюро правової          
допомоги" Віталієм Влащенко здійснено зустріч з учнями Комунального закладу         
"Царичанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Царичанської селищної ради          
Дніпропетровської області, в ході якої проведено лекцію на тему "Захист прав дитини", а             
також обговорені питання "Насильство в сім’ї", "Отримання правової допомоги", "Зупинемо          
булінг разом". Присутнім роздано буклети з цієї тематики. 

13 квітня 2019 року – інтерв’ю щодо роботи бюро в Магдалинівському району            
"Доступне правосуддя: безоплатна правова допомога для всіх". 

16 квітня 2019 року – публікація на сайті Новомосковської райради "Відповідальне           
батьківство". 

16 квітня 2019 року розміщено на сайті Новомосковської РДА статтю "Відповідальне           
батьківство". 
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17 квітня 2019 року директор Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної           
вторинної правової допомоги взяла участь у телевізійному проекті “ТочкаДотику”         
присвяченому темі: “Домашнє насилля”. 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2243721899014857&set=a.779108455476216&type=3
&eid=ARCF4sQxrg3yYPgy2V33GFfFB3BEguPdE85-85FxT8pgEwz-wi75EvRcchRWsnFSGJu5r
VcxBfBVzfre&__xts__%5B0%5D=68.ARBhFxJsTojGDbCeeDun-Bmux9cKpY0varLbH_H4PVG
9qod4HX7xVyHjWA00DWeGqKRZfDnqsVUX4dALLK6rKqukdhIgQlciYQRPZKueclpBSjlC2-
HxbD6LYhJRlAkssZ7fku9Mzxih9ihfrbiN37NpQm_rC4veZliyGGLS9kZCcnQ9mPz_NEIfsiNzY8
QXNbysWOH7vu1JbyYrzSuda5AUI5I1MBna_tWSh_4Ac3cDphuZY1S9xEJD6lrcS62Ct0bIv-Qb-
OOvB-7WXPm4N4wYAAlD9YiE7nxXiQKlk0A3U8Le4WMj7JcsME5R7Mw8gowAOh_LlTLzJi
cIcaTXcSE&__tn__=EHH-R  

 

З 17 по 18 квітня 2019 року директором Центру прийнято участь у фасилітаційній сесії              
проекту "Комплексна правова допомога у сімейних та родинних відносинах". 

18 квітня 2019 року – взяли участь у проведенні "Дня кар'єри" для студентів             
Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права. 

19 квітня 2019 року На студентів Новомосковський кооперативний коледж економіки          
та права вчора чекала надцікава мотиваційна зустріч з правниками Новомосковщини. Зі           
своїм багажем знань, власним досвідом та особистою історією успіху до майбутньої правової            
еліти завітали представники:✔ Новомосковського бюро правової допомоги;✔        
Новомосковський відділ поліції;✔ Новомосковський Міськрайонний Суд;✔       
Новомосковський міськрайонний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Дніпропетровській області;✔         
Новомосковського відділу державної виконавчої служби Управління державної виконавчої        
служби ГТУЮ у Дніпропетровській області;✔  Новомосковського центру зайнятості. 

Розповідали про свою власну історію успіху, про специфіку роботи в установах, у яких             
вони працюють, та мотивували приєднатись до спільноти правників Новомосковщини.         

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2243721899014857&set=a.779108455476216&type=3&eid=ARCF4sQxrg3yYPgy2V33GFfFB3BEguPdE85-85FxT8pgEwz-wi75EvRcchRWsnFSGJu5rVcxBfBVzfre&__xts__%5B0%5D=68.ARBhFxJsTojGDbCeeDun-Bmux9cKpY0varLbH_H4PVG9qod4HX7xVyHjWA00DWeGqKRZfDnqsVUX4dALLK6rKqukdhIgQlciYQRPZKueclpBSjlC2-HxbD6LYhJRlAkssZ7fku9Mzxih9ihfrbiN37NpQm_rC4veZliyGGLS9kZCcnQ9mPz_NEIfsiNzY8QXNbysWOH7vu1JbyYrzSuda5AUI5I1MBna_tWSh_4Ac3cDphuZY1S9xEJD6lrcS62Ct0bIv-Qb-OOvB-7WXPm4N4wYAAlD9YiE7nxXiQKlk0A3U8Le4WMj7JcsME5R7Mw8gowAOh_LlTLzJicIcaTXcSE&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2243721899014857&set=a.779108455476216&type=3&eid=ARCF4sQxrg3yYPgy2V33GFfFB3BEguPdE85-85FxT8pgEwz-wi75EvRcchRWsnFSGJu5rVcxBfBVzfre&__xts__%5B0%5D=68.ARBhFxJsTojGDbCeeDun-Bmux9cKpY0varLbH_H4PVG9qod4HX7xVyHjWA00DWeGqKRZfDnqsVUX4dALLK6rKqukdhIgQlciYQRPZKueclpBSjlC2-HxbD6LYhJRlAkssZ7fku9Mzxih9ihfrbiN37NpQm_rC4veZliyGGLS9kZCcnQ9mPz_NEIfsiNzY8QXNbysWOH7vu1JbyYrzSuda5AUI5I1MBna_tWSh_4Ac3cDphuZY1S9xEJD6lrcS62Ct0bIv-Qb-OOvB-7WXPm4N4wYAAlD9YiE7nxXiQKlk0A3U8Le4WMj7JcsME5R7Mw8gowAOh_LlTLzJicIcaTXcSE&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2243721899014857&set=a.779108455476216&type=3&eid=ARCF4sQxrg3yYPgy2V33GFfFB3BEguPdE85-85FxT8pgEwz-wi75EvRcchRWsnFSGJu5rVcxBfBVzfre&__xts__%5B0%5D=68.ARBhFxJsTojGDbCeeDun-Bmux9cKpY0varLbH_H4PVG9qod4HX7xVyHjWA00DWeGqKRZfDnqsVUX4dALLK6rKqukdhIgQlciYQRPZKueclpBSjlC2-HxbD6LYhJRlAkssZ7fku9Mzxih9ihfrbiN37NpQm_rC4veZliyGGLS9kZCcnQ9mPz_NEIfsiNzY8QXNbysWOH7vu1JbyYrzSuda5AUI5I1MBna_tWSh_4Ac3cDphuZY1S9xEJD6lrcS62Ct0bIv-Qb-OOvB-7WXPm4N4wYAAlD9YiE7nxXiQKlk0A3U8Le4WMj7JcsME5R7Mw8gowAOh_LlTLzJicIcaTXcSE&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2243721899014857&set=a.779108455476216&type=3&eid=ARCF4sQxrg3yYPgy2V33GFfFB3BEguPdE85-85FxT8pgEwz-wi75EvRcchRWsnFSGJu5rVcxBfBVzfre&__xts__%5B0%5D=68.ARBhFxJsTojGDbCeeDun-Bmux9cKpY0varLbH_H4PVG9qod4HX7xVyHjWA00DWeGqKRZfDnqsVUX4dALLK6rKqukdhIgQlciYQRPZKueclpBSjlC2-HxbD6LYhJRlAkssZ7fku9Mzxih9ihfrbiN37NpQm_rC4veZliyGGLS9kZCcnQ9mPz_NEIfsiNzY8QXNbysWOH7vu1JbyYrzSuda5AUI5I1MBna_tWSh_4Ac3cDphuZY1S9xEJD6lrcS62Ct0bIv-Qb-OOvB-7WXPm4N4wYAAlD9YiE7nxXiQKlk0A3U8Le4WMj7JcsME5R7Mw8gowAOh_LlTLzJicIcaTXcSE&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2243721899014857&set=a.779108455476216&type=3&eid=ARCF4sQxrg3yYPgy2V33GFfFB3BEguPdE85-85FxT8pgEwz-wi75EvRcchRWsnFSGJu5rVcxBfBVzfre&__xts__%5B0%5D=68.ARBhFxJsTojGDbCeeDun-Bmux9cKpY0varLbH_H4PVG9qod4HX7xVyHjWA00DWeGqKRZfDnqsVUX4dALLK6rKqukdhIgQlciYQRPZKueclpBSjlC2-HxbD6LYhJRlAkssZ7fku9Mzxih9ihfrbiN37NpQm_rC4veZliyGGLS9kZCcnQ9mPz_NEIfsiNzY8QXNbysWOH7vu1JbyYrzSuda5AUI5I1MBna_tWSh_4Ac3cDphuZY1S9xEJD6lrcS62Ct0bIv-Qb-OOvB-7WXPm4N4wYAAlD9YiE7nxXiQKlk0A3U8Le4WMj7JcsME5R7Mw8gowAOh_LlTLzJicIcaTXcSE&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2243721899014857&set=a.779108455476216&type=3&eid=ARCF4sQxrg3yYPgy2V33GFfFB3BEguPdE85-85FxT8pgEwz-wi75EvRcchRWsnFSGJu5rVcxBfBVzfre&__xts__%5B0%5D=68.ARBhFxJsTojGDbCeeDun-Bmux9cKpY0varLbH_H4PVG9qod4HX7xVyHjWA00DWeGqKRZfDnqsVUX4dALLK6rKqukdhIgQlciYQRPZKueclpBSjlC2-HxbD6LYhJRlAkssZ7fku9Mzxih9ihfrbiN37NpQm_rC4veZliyGGLS9kZCcnQ9mPz_NEIfsiNzY8QXNbysWOH7vu1JbyYrzSuda5AUI5I1MBna_tWSh_4Ac3cDphuZY1S9xEJD6lrcS62Ct0bIv-Qb-OOvB-7WXPm4N4wYAAlD9YiE7nxXiQKlk0A3U8Le4WMj7JcsME5R7Mw8gowAOh_LlTLzJicIcaTXcSE&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2243721899014857&set=a.779108455476216&type=3&eid=ARCF4sQxrg3yYPgy2V33GFfFB3BEguPdE85-85FxT8pgEwz-wi75EvRcchRWsnFSGJu5rVcxBfBVzfre&__xts__%5B0%5D=68.ARBhFxJsTojGDbCeeDun-Bmux9cKpY0varLbH_H4PVG9qod4HX7xVyHjWA00DWeGqKRZfDnqsVUX4dALLK6rKqukdhIgQlciYQRPZKueclpBSjlC2-HxbD6LYhJRlAkssZ7fku9Mzxih9ihfrbiN37NpQm_rC4veZliyGGLS9kZCcnQ9mPz_NEIfsiNzY8QXNbysWOH7vu1JbyYrzSuda5AUI5I1MBna_tWSh_4Ac3cDphuZY1S9xEJD6lrcS62Ct0bIv-Qb-OOvB-7WXPm4N4wYAAlD9YiE7nxXiQKlk0A3U8Le4WMj7JcsME5R7Mw8gowAOh_LlTLzJicIcaTXcSE&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2243721899014857&set=a.779108455476216&type=3&eid=ARCF4sQxrg3yYPgy2V33GFfFB3BEguPdE85-85FxT8pgEwz-wi75EvRcchRWsnFSGJu5rVcxBfBVzfre&__xts__%5B0%5D=68.ARBhFxJsTojGDbCeeDun-Bmux9cKpY0varLbH_H4PVG9qod4HX7xVyHjWA00DWeGqKRZfDnqsVUX4dALLK6rKqukdhIgQlciYQRPZKueclpBSjlC2-HxbD6LYhJRlAkssZ7fku9Mzxih9ihfrbiN37NpQm_rC4veZliyGGLS9kZCcnQ9mPz_NEIfsiNzY8QXNbysWOH7vu1JbyYrzSuda5AUI5I1MBna_tWSh_4Ac3cDphuZY1S9xEJD6lrcS62Ct0bIv-Qb-OOvB-7WXPm4N4wYAAlD9YiE7nxXiQKlk0A3U8Le4WMj7JcsME5R7Mw8gowAOh_LlTLzJicIcaTXcSE&__tn__=EHH-R
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Мотиваційні зустрічі зі студентством - це найефективніший формат комунікації між          
поколіннями, який дозволяє не тільки передати власний досвід, а ще й наглядно показати             
приклад кар'єрного успіху. 

 

20 квітня 2019 року директором Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної           
вторинної правової допомоги та працівником відділу “ Новоолександрівське бюро правової          
допомоги”прийнято участь у правовому фестивалі для батьків та дітей "Відповідальне          
батьківство"у парку ім. Л.Глоби. 

23 квітня 2019 року команда Дніпровський місцевий центр з надання БВПД взяла            
участь у Фестиваль для батьків та дітей "Відповідальне батьківство". На локації системи            
безоплатної правовї допомоги були представлені такі активності: ✔ створення дитячої          
Конституції; ✔ видача паспортів прав дитини; ✔ консультування всіх бажаючих просто           
неба.  
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23 квітня 2019 року забезпечено участь головного спеціаліста відділу "Лівобережне          
дніпровське бюро правової допомоги" Сущ І. А. у ефірі телеканалу "Відкритий" щодо            
підбиття підсумків після проведення виборів Президента України. Детальніше про те, з           
якими питаннями звертались виборці до Дніпровський місцевий центр з надання БВПД як            
напередодні виборів, так і безпосередньо у день проведення виборів - у коментарі            
спеціалісти Лівобережного дніпровського бюро правової допомоги спеціально для        
Відкритий. (посилання на відеорепортаж    
https://www.facebook.com/opentvdnepr/videos/372330643625286/) 

23 квітня 2019 року директором Центру забезпечено проведення лекції для студентів           
НТУ "Дніпровська політехніка" на тему: "Правові аспекти проживання у гуртожитку".. 

23 квітня 2019 року прийнято участь у засіданні комісії у справах дітей (начальник             
відділу "Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

24 квітня 2019 року взято участь у прес-конференції на тему 25 квітня 2019 року              
тренінг щодо протидії насильству для школярів Тритузнянської СШ (начальник відділу          

https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/?__tn__=K-R&eid=ARDA7SD2AFamMq8y-kMdZiLiSpoAT5XBTQB-5IMeovsuMPifpHnbuHSMM-D9CRyO8966FSBZUJTIDI9t&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC35C-uc88FsLSuAVcd_-5itraCF40kuqBX3AbpzMgo9Zfd77VzBOKQBGlwhzyzK1kPu3SnCUij76NBw8uV1GvYk1PPdTTA8ck14CBKB8xd9Cy2iMNaIc734z55ZC_9e0GLoCaFRqN-EqWwBI0AlsAHotE0d2TtI34A2LXpZf1A6hM_v0MfzglpZRKF-liXGKqDSuZ5D2iYC9N6PtbsdE4G_eQYLphErsfAqKpjYO1hu5wM3ltoZEPCQ3Y5KjrA7paErq6_U709ZvSUtLgyOo8JZQkH80PXepH9agKPsqi8vpLsPsAqaZWCxM1VggIlo-XilS9Kbeium9-qBn8SGAGwDobZxP9r50J97lzA1YtkXzmG3SEknimg3Wz59LZ87e2to8SuI0G9CA4ekov6eQaz9qF89YuA4f-ZbolyS5vIeKlwgBzgbPDo0wjVI8k2HGv6Y9NXhh0JNzDACuX8XY7eueB5iQk_utfcGUVJih1HNkBU-1Tgksu1n6n8Dng
https://www.facebook.com/opentvdnepr/?__tn__=K-R&eid=ARAGcVC87nhqr-33YDtecJAHg75G4nyYqeCNgmxHNe_YAN6YDlUFpla0BKhhz1_hB-TKMPiLQ1Tn46GL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC35C-uc88FsLSuAVcd_-5itraCF40kuqBX3AbpzMgo9Zfd77VzBOKQBGlwhzyzK1kPu3SnCUij76NBw8uV1GvYk1PPdTTA8ck14CBKB8xd9Cy2iMNaIc734z55ZC_9e0GLoCaFRqN-EqWwBI0AlsAHotE0d2TtI34A2LXpZf1A6hM_v0MfzglpZRKF-liXGKqDSuZ5D2iYC9N6PtbsdE4G_eQYLphErsfAqKpjYO1hu5wM3ltoZEPCQ3Y5KjrA7paErq6_U709ZvSUtLgyOo8JZQkH80PXepH9agKPsqi8vpLsPsAqaZWCxM1VggIlo-XilS9Kbeium9-qBn8SGAGwDobZxP9r50J97lzA1YtkXzmG3SEknimg3Wz59LZ87e2to8SuI0G9CA4ekov6eQaz9qF89YuA4f-ZbolyS5vIeKlwgBzgbPDo0wjVI8k2HGv6Y9NXhh0JNzDACuX8XY7eueB5iQk_utfcGUVJih1HNkBU-1Tgksu1n6n8Dng
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"Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.) та Мопрівської СШ (начальник відділу           
"Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.).  

Збірна команда правників в особі керівниці Солонянського бюро правової допомоги,          
шкільного офіцера поліції Патрульна поліція Дніпропетровської області, керівниці        
Солонянський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, керівниці Служба            
у справах дітей Солонянської райдержадміністрації та інспектора Солонянського районного         
відділу Пробація України - Дніпропетровська область сьогодні завітали до учнів та вчителів            
віддалених куточків Солонянщини із навчально - профілактичним тренігом щодо         
запобіганню, протидії та ідентифікації випадків насильства в сім'ї. 

За допомогою практичних завдань учні та вчителі тренерувались розпізнавати домашнє          
насильство, шукали шляхи його подалання, а правники, в свою чергу, допомагали           
розглянути підняте питання у правовому полі. Не оминули увагою і питання щодо            
ідентифікації булінгу у шкільному середовищі та відповідальності за його вчинення. 

Так, протягом правового туру Солонянщиною збірна команда правників завітала до          
Мопрівської та Тритузнянської шкіл. 

https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.990959471074566/990958677741312/
?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfgKKjG4QHppgIYA8gcJgRZjw2d3i3bYMm1x8NtzY6wwB3e
VserpP5hiRPmUoGJj2oGfGUP60QRiM4&__xts__%5B0%5D=68.ARCRr6mCKhE6_kFl3iOweo2
_710e2PhD--RvRzw7g1LaAcNaHUz9p_H_YrxwXBDjWD4OocOkMpRVB_fdw8Tet_CmM9u6
WyDZVX_zxj5rnaJFQgt5RrGmkSiyO-jPodgSlZaVsNW_57VaegV7Z7ePsrhkALbeWAxqGjb0CH
xoU6HgLy-zV0gGzKWCJWOILPcLYA5W4sLKAkapdge8iA4bkoqAya6vr2Y8vfyUgwyJGVNhh
4C23Tn8TVSCST_Izk__tmOnw7IrqMa1gn5nhdi3USxzswJUpZf78X6bQHLJzkbIXQs9naIx2EKV
7auzyMJpYdK48QPjaMaWJuQ2aJFrEhE 

 

 

https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.990959471074566/990958677741312/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfgKKjG4QHppgIYA8gcJgRZjw2d3i3bYMm1x8NtzY6wwB3eVserpP5hiRPmUoGJj2oGfGUP60QRiM4&__xts__%5B0%5D=68.ARCRr6mCKhE6_kFl3iOweo2_710e2PhD--RvRzw7g1LaAcNaHUz9p_H_YrxwXBDjWD4OocOkMpRVB_fdw8Tet_CmM9u6WyDZVX_zxj5rnaJFQgt5RrGmkSiyO-jPodgSlZaVsNW_57VaegV7Z7ePsrhkALbeWAxqGjb0CHxoU6HgLy-zV0gGzKWCJWOILPcLYA5W4sLKAkapdge8iA4bkoqAya6vr2Y8vfyUgwyJGVNhh4C23Tn8TVSCST_Izk__tmOnw7IrqMa1gn5nhdi3USxzswJUpZf78X6bQHLJzkbIXQs9naIx2EKV7auzyMJpYdK48QPjaMaWJuQ2aJFrEhE
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.990959471074566/990958677741312/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfgKKjG4QHppgIYA8gcJgRZjw2d3i3bYMm1x8NtzY6wwB3eVserpP5hiRPmUoGJj2oGfGUP60QRiM4&__xts__%5B0%5D=68.ARCRr6mCKhE6_kFl3iOweo2_710e2PhD--RvRzw7g1LaAcNaHUz9p_H_YrxwXBDjWD4OocOkMpRVB_fdw8Tet_CmM9u6WyDZVX_zxj5rnaJFQgt5RrGmkSiyO-jPodgSlZaVsNW_57VaegV7Z7ePsrhkALbeWAxqGjb0CHxoU6HgLy-zV0gGzKWCJWOILPcLYA5W4sLKAkapdge8iA4bkoqAya6vr2Y8vfyUgwyJGVNhh4C23Tn8TVSCST_Izk__tmOnw7IrqMa1gn5nhdi3USxzswJUpZf78X6bQHLJzkbIXQs9naIx2EKV7auzyMJpYdK48QPjaMaWJuQ2aJFrEhE
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.990959471074566/990958677741312/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfgKKjG4QHppgIYA8gcJgRZjw2d3i3bYMm1x8NtzY6wwB3eVserpP5hiRPmUoGJj2oGfGUP60QRiM4&__xts__%5B0%5D=68.ARCRr6mCKhE6_kFl3iOweo2_710e2PhD--RvRzw7g1LaAcNaHUz9p_H_YrxwXBDjWD4OocOkMpRVB_fdw8Tet_CmM9u6WyDZVX_zxj5rnaJFQgt5RrGmkSiyO-jPodgSlZaVsNW_57VaegV7Z7ePsrhkALbeWAxqGjb0CHxoU6HgLy-zV0gGzKWCJWOILPcLYA5W4sLKAkapdge8iA4bkoqAya6vr2Y8vfyUgwyJGVNhh4C23Tn8TVSCST_Izk__tmOnw7IrqMa1gn5nhdi3USxzswJUpZf78X6bQHLJzkbIXQs9naIx2EKV7auzyMJpYdK48QPjaMaWJuQ2aJFrEhE
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.990959471074566/990958677741312/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfgKKjG4QHppgIYA8gcJgRZjw2d3i3bYMm1x8NtzY6wwB3eVserpP5hiRPmUoGJj2oGfGUP60QRiM4&__xts__%5B0%5D=68.ARCRr6mCKhE6_kFl3iOweo2_710e2PhD--RvRzw7g1LaAcNaHUz9p_H_YrxwXBDjWD4OocOkMpRVB_fdw8Tet_CmM9u6WyDZVX_zxj5rnaJFQgt5RrGmkSiyO-jPodgSlZaVsNW_57VaegV7Z7ePsrhkALbeWAxqGjb0CHxoU6HgLy-zV0gGzKWCJWOILPcLYA5W4sLKAkapdge8iA4bkoqAya6vr2Y8vfyUgwyJGVNhh4C23Tn8TVSCST_Izk__tmOnw7IrqMa1gn5nhdi3USxzswJUpZf78X6bQHLJzkbIXQs9naIx2EKV7auzyMJpYdK48QPjaMaWJuQ2aJFrEhE
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.990959471074566/990958677741312/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfgKKjG4QHppgIYA8gcJgRZjw2d3i3bYMm1x8NtzY6wwB3eVserpP5hiRPmUoGJj2oGfGUP60QRiM4&__xts__%5B0%5D=68.ARCRr6mCKhE6_kFl3iOweo2_710e2PhD--RvRzw7g1LaAcNaHUz9p_H_YrxwXBDjWD4OocOkMpRVB_fdw8Tet_CmM9u6WyDZVX_zxj5rnaJFQgt5RrGmkSiyO-jPodgSlZaVsNW_57VaegV7Z7ePsrhkALbeWAxqGjb0CHxoU6HgLy-zV0gGzKWCJWOILPcLYA5W4sLKAkapdge8iA4bkoqAya6vr2Y8vfyUgwyJGVNhh4C23Tn8TVSCST_Izk__tmOnw7IrqMa1gn5nhdi3USxzswJUpZf78X6bQHLJzkbIXQs9naIx2EKV7auzyMJpYdK48QPjaMaWJuQ2aJFrEhE
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.990959471074566/990958677741312/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfgKKjG4QHppgIYA8gcJgRZjw2d3i3bYMm1x8NtzY6wwB3eVserpP5hiRPmUoGJj2oGfGUP60QRiM4&__xts__%5B0%5D=68.ARCRr6mCKhE6_kFl3iOweo2_710e2PhD--RvRzw7g1LaAcNaHUz9p_H_YrxwXBDjWD4OocOkMpRVB_fdw8Tet_CmM9u6WyDZVX_zxj5rnaJFQgt5RrGmkSiyO-jPodgSlZaVsNW_57VaegV7Z7ePsrhkALbeWAxqGjb0CHxoU6HgLy-zV0gGzKWCJWOILPcLYA5W4sLKAkapdge8iA4bkoqAya6vr2Y8vfyUgwyJGVNhh4C23Tn8TVSCST_Izk__tmOnw7IrqMa1gn5nhdi3USxzswJUpZf78X6bQHLJzkbIXQs9naIx2EKV7auzyMJpYdK48QPjaMaWJuQ2aJFrEhE
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.990959471074566/990958677741312/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfgKKjG4QHppgIYA8gcJgRZjw2d3i3bYMm1x8NtzY6wwB3eVserpP5hiRPmUoGJj2oGfGUP60QRiM4&__xts__%5B0%5D=68.ARCRr6mCKhE6_kFl3iOweo2_710e2PhD--RvRzw7g1LaAcNaHUz9p_H_YrxwXBDjWD4OocOkMpRVB_fdw8Tet_CmM9u6WyDZVX_zxj5rnaJFQgt5RrGmkSiyO-jPodgSlZaVsNW_57VaegV7Z7ePsrhkALbeWAxqGjb0CHxoU6HgLy-zV0gGzKWCJWOILPcLYA5W4sLKAkapdge8iA4bkoqAya6vr2Y8vfyUgwyJGVNhh4C23Tn8TVSCST_Izk__tmOnw7IrqMa1gn5nhdi3USxzswJUpZf78X6bQHLJzkbIXQs9naIx2EKV7auzyMJpYdK48QPjaMaWJuQ2aJFrEhE
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.990959471074566/990958677741312/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfgKKjG4QHppgIYA8gcJgRZjw2d3i3bYMm1x8NtzY6wwB3eVserpP5hiRPmUoGJj2oGfGUP60QRiM4&__xts__%5B0%5D=68.ARCRr6mCKhE6_kFl3iOweo2_710e2PhD--RvRzw7g1LaAcNaHUz9p_H_YrxwXBDjWD4OocOkMpRVB_fdw8Tet_CmM9u6WyDZVX_zxj5rnaJFQgt5RrGmkSiyO-jPodgSlZaVsNW_57VaegV7Z7ePsrhkALbeWAxqGjb0CHxoU6HgLy-zV0gGzKWCJWOILPcLYA5W4sLKAkapdge8iA4bkoqAya6vr2Y8vfyUgwyJGVNhh4C23Tn8TVSCST_Izk__tmOnw7IrqMa1gn5nhdi3USxzswJUpZf78X6bQHLJzkbIXQs9naIx2EKV7auzyMJpYdK48QPjaMaWJuQ2aJFrEhE
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26 квітня 2019 року проведено чергове вуличне інформування (заступник начальника          
відділу "Солонянське бюро правової допомоги" Шелемба С.Г.). 

26 квітня 2019 року проведено фестиваль батьків та дітей “Відповідальне батьківство”           
(посилання на відеорепортаж   
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/videos/1291929314292428/). 

 

29 квітня 2019 року заступником начальника відділу Новоолександрівське бюро         
правової допомоги організовано робочу зустріч з працівниками відділу опіки та піклування           
Соборної районної у м.Дніпрі ради. 

02 травня 2019 року проведено робочу зустріч із адвокатом Мульком А.В. (начальник            
відділу "Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

07 травня 2019 року круглий стіл із співробітниками Служби у справах дітей            
Солонянської РДА (складали плани спільних заходів) (начальник відділу "Солонянське бюро          
правової допомоги"  Усенко І.А.). 

15 травня 2019 року директором Центру забезпечено проведення навчального тренінгу          
для прийомних батьків та батьків-вихователів за Програмою з підвищення їх виховного           
потенціалу. 

15 травня 2019 року – вуличне інформування для жителів Магдалинівського району. 

15 травня 2019 року робоча зустріч із представниками місцевого самоврядування          
Микільської СР (начальник відділу "Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

15 травня 2019 року проведено семінар для представників місцевого самоврядування          
Микільської СР та приватних землевласників спільно з ГО "Фонд підтримки демократичних           
ініціатив Придніпров’я" в рамках теми "Законодавче регулювання використання земельних         
паїв та особливості оформлення спадщини" (начальник відділу "Солонянське бюро правової          
допомоги" Усенко І.А.). 

15 травня 2019 року проведено семінар для педагогічних працівників Микільської СШ           
спільно з ГО "Фонд підтримки демократичних ініціатив Придніпров’я" в рамках теми           
"Законодавче регулювання використання земельних паїв та особливості оформлення        
спадщини" (начальник відділу "Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

15 травня 2019 року адресна допомога сім`ям, які перебувають у тяжких життєвих            
обставинах спільно з соціальними службами у с. Микільське (начальник відділу          
"Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/videos/1291929314292428/
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16 травня 2019 року проведено семінар для представників місцевого самоврядування          
Новопокровської СР та приватних землевласників спільно з ГО "Фонд підтримки          
демократичних ініціатив Придніпров’я" в рамках теми "Законодавче регулювання        
використання земельних паїв та особливості оформлення спадщини" (начальник відділу         
"Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

16 травня 2019 року проведено семінар для педагогічних працівників Новопокровської          
СШ спільно з ГО "Фонд підтримки демократичних ініціатив Придніпров’я" в рамках теми            
"Законодавче регулювання використання земельних паїв та особливості оформлення        
спадщини" (начальник відділу "Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

16 травня 2019 року адресна допомога сім`ям, які перебувають у тяжких життєвих            
обставинах спільно з соціальними службами у с. Новопокровка (начальник відділу          
"Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

16 травня 2019 року директором Центру забезпечено проведення правового практикуму          
на тему: "Право неповнолітніх на працю та захист прав неповнолітніх" для           
вчителів-правознавців середніх загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської області. 

17 травня 2019 року директором Центру забезпечено проведення воркшопу         
"Відповідальне батьківство" на тему: "Розшук безвісно зниклих дітей. Виявлення дітей без           
догляду дорослих". 

17 травня 2019 року співробітниками відділу "Правобережне бюро правової допомоги"          
здійснено 2 заходи (вуличне інформування) під час яких розповсюджено 25 інформаційних           
буклетів. 

20 травня 2019 року приймали участь у проведенні вуличного інформування населення           
в смт. Слобожанське з приводу організації та роботи безоплатної вторинної правової           
допомоги. 

20 травня 2019 року прийняли участь у проведенні вуличного інформування у м.            
Синельникове.  

20 травня 2019 року проведено семінар для педагогічних працівників Миропільської          
НСШ спільно з ГО "Фонд підтримки демократичних ініціатив Придніпров’я" в рамках теми            
"Законодавче регулювання використання земельних паїв та особливості оформлення        
спадщини" (начальник відділу "Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

21 травня 2019 року директором центру проведено робочу зустріч з головою           
громадською організації "Багаті українці. Слобожанське", протягом якої обговорено        
напрямки співпраці. 

21 травня 2019 року прийняла участь у проведенні робочої зустрічі з керівництвом            
Управління соцзахисту населення Синельниківської РДА. 

21 травня 2019 року адресна допомога сім`ям, які перебувають у тяжких життєвих            
обставинах спільно з соціальними службами у с. Іверське (начальник відділу "Солонянське           
бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

21 травня 2019 року проведено семінар для представників місцевого самоврядування          
Іверської СР та землевласників спільно з ГО "Фонд підтримки демократичних ініціатив           
Придніпров’я" в рамках теми "Законодавче регулювання використання земельних паїв та          
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особливості оформлення спадщини" (начальник відділу "Солонянське бюро правової        
допомоги" Усенко І.А.). 

21 травня 2019 року проведено семінар для педагогічних працівників Іверської СШ           
спільно з ГО "Фонд підтримки демократичних ініціатив Придніпров’я" в рамках теми           
"Законодавче регулювання використання земельних паїв та особливості оформлення        
спадщини" (начальник відділу "Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

22 травня 2019 року проведено заняття з підобліковими суб’єктами пробації, що мають            
на утриманні неповнолітніх дітей на тему "Відповідальне батьківство" спільно з          
працівниками Синельниківського МРВ філії Державної установи "Центр пробації". До         
заходу залучено директора Синельниківського районного центру соціальних служб для сім’ї,          
дітей та молоді Бірюкову І. В., начальника служби у справах дітей Синельниківської РДА             
Чернишову В. А.. 

22 травня 2019 року спільно з ГО "Фонд підтримки демократичних ініціатив           
Придніпров’я" в рамках теми "Законодавче регулювання використання земельних паїв та          
особливості оформлення спадщини" проведено зустріч з громадою та виїзне консультування          
с. Малокалинівка (начальник відділу "Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

23 травня 2019 року співробітниками відділу "Правобережне бюро правової допомоги"          
здійснено 2 заходи (вуличне інформування) під час яких розповсюджено 25 інформаційних           
буклетів. 

23 травня 2019 року директором Центру забезпечено проведення воркшопу         
"Відповідальне батьківство" на тему: "Безпечні канікули. Виїзд дитини за кордон". 

23 травня 2019 року надано адресну допомогу мешканці м. Синельникове, яка через            
похилий вік та за станом здоров’я не змогла звернутися до бюро самостійно.  

23 травня 2019 року адресна допомога сім`ям, які перебувають у тяжких життєвих            
обставинах спільно з соціальними службами у с. Олександропіль (начальник відділу          
"Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

23 травня 2019 року проведено семінар для представників місцевого самоврядування          
Олександропільської СР, фермерів та приватних землевласників спільно з ГО "Фонд          
підтримки демократичних ініціатив Придніпров’я" в рамках теми "Законодавче регулювання         
використання земельних паїв та особливості оформлення спадщини" (начальник відділу         
"Солонянське бюро правової допомоги" Усенко І.А.). 

23 травня 2019 року проведено семінар для педагогічних працівників         
Олександропільської СШ спільно з ГО "Фонд підтримки демократичних ініціатив         
Придніпров’я" в рамках теми "Законодавче регулювання використання земельних паїв та          
особливості оформлення спадщини" (начальник відділу "Солонянське бюро правової        
допомоги" Усенко І.А.). 

24 травня 2019 року директором Центру забезпечено проведення правового практикуму          
для працівників центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді на базі            
Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. 

27 травня 2019 року проведено розповсюдження інформаційних матеріалів        
"Відповідальне батьківство" серед учнів та їх батьків на дитячому майданчику ЗОСШ №1 м.             
Синельникове. 
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28 травня 2019 року спільне консультування громадян з представниками Головного          
територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ( в приміщенні бюро). 

28 травня 2019 року проведено зустріч з членами сімей АТО на тему "Відповідальне             
батьківство" на базі ГО "Ветеранів АТО і УБД Синельниківщини". 

28 травня 2019 року реалізація проекту "Відповідальне батьківство" в Магдалинівській          
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

28 травня 2019 року – опублікована стаття в районній громадсько-політичній газеті           
"Наше життя" на тему: "Визнання права власності на об’єкт незавершеного виробництва". 

29 травня 2019 року – правопросвітництво для громадян, які перебувають на обліку в             
Новомосковському міськрайонному центрі зайнятості як безробітні. 

29 травня 2019 року проведено бесіду з батьками на тему "Відповідальне батьківство"            
спільно з працівниками Синельниківського міськрайонного відділу РАЦС. 

30 травня 2019 року – проведений "круглий стіл" з представниками Магдалинівської           
районної державної адміністрації на тему: "Пільги для вразливих категорій громадян". 

31 травня 2019 року – участь у заході, присвяченому Дню захисту дітей, в             
Магдалинівському районному будинку культури, розповсюдження плакатів "Відповідальне       
батьківство". 

31 травня 2019 року директором Центру прийнято участь у засіданні координаційної           
ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім`ї, протидії            
торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. 

31 травня 2019 року проведено воркшоп "Відповідальне батьківство" на тему:          
"Дитинство без насильства. Порозуміння між батьками та підлітками". 

31 травня 2019 року з метою реалізації пілотного проекту "Комплексна правова           
допомога у сімейних та родинних відносинах" зібрано фокус-групу з числа осіб, яким було             
надано безоплатну вторинну правову допомогу  

https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/8229119214183
49/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7S
IjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs
9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rO
CZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38W
cQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOO
VOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2
ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaB
pgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q
9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg 

https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/822911921418349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7SIjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rOCZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38WcQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOOVOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaBpgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg
https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/822911921418349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7SIjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rOCZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38WcQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOOVOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaBpgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg
https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/822911921418349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7SIjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rOCZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38WcQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOOVOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaBpgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg
https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/822911921418349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7SIjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rOCZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38WcQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOOVOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaBpgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg
https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/822911921418349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7SIjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rOCZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38WcQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOOVOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaBpgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg
https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/822911921418349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7SIjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rOCZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38WcQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOOVOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaBpgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg
https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/822911921418349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7SIjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rOCZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38WcQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOOVOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaBpgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg
https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/822911921418349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7SIjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rOCZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38WcQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOOVOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaBpgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg
https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/822911921418349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7SIjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rOCZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38WcQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOOVOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaBpgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg
https://www.facebook.com/pravokator.dnipro/photos/pcb.822913701418171/822911921418349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtkv6m_zia7igAnucWb0TxUz6_ws5IriVpOChQiANQDdJ7SIjVp8KXIYD_f6ZubAozFjt1CIZ8nAi0&__xts__%5B0%5D=68.ARAu47eg13kChRn6bTl7LqrbGs9DofnrBntFZHPtvaLjFePuV380MIk0_zBBvY2yiikdHM6MfiRgzi42c7Jml8GY_KCxz5ouOCz1rOCZz6k8N1N7n-uXCXIZZDDBd0tiHUzymZ_efT3jXkKez8D6fsM03b-697FWHdzz61AnBWy38WcQTT5zIbeI0sOaFt3owx3UV6QKcf0ftOOEYsw4eua-Bg_3cDR_TgTIZKvrqHwexdrSUIhNNjbOOVOajhofEUjq_RGbs0xncXMvu3K8XpvAKCzV6gIjcA86uwzbuvHH-e1gP4tvwhbr3I2zNJyVIUe2ePTP3y0R5dLt1zEUKpspHMqm0vtghZEHi5C_Tyrpa0nrEZQxTHbLkLYORYRG9AuQFSwzvaBpgzq0ovs0W6N-6iTXah6tFVGqFArZgtdE6Sk7jbXqg7hbmTUEkd2h1WdhV_rZevPKiqAnOhn3Q9w5yT9TAU8GfhwsDWnGpmgl4T2OxJKuwg
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01 червня 2019 року в перший день літа Царичанка відзначає Міжнародний день            
захисту дітей. Це прекрасне свято радості, зібрало у сквері Слави дітлахів їх батьків та              
небайдужих громадян району, адже в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і             
сподівань, прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини і            
рідний край. В заходах також прийняв участь начальник відділу " Царичанське бюро            
правової допомоги" Олександр Криворучко, бо святий обов′язок родини , школи, органів           
влади та громадськості постійно дбати про дітей, всебічно розвивати їх інтереси,           
забезпечувати їм належний рівень виховання і дотримання прав дитинства, тому вході           
проведення заходів також проводилось інформування дітей та громадськості щодо прав          
дитини, прав та обов′язків батьків, роздавалися буклети з цієї тематики та "Я МАЮ ПРАВО". 

03 червня 2019 року – реалізація проекту "Відповідальне батьківство" в Оленівській           
ЗОШ. 

03 червня 2019 року - реалізація проекту "Відповідальне батьківство" у парку “Зелений            
гай” м.Дніпро. 

https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1016417651862081/101641725186212
1/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBksXMXdNtCiKW9LtRDf0LHcuJhmYf12Yepc61VfcPSNQ8r
SHsmpStuNaPItt4kJxmnnOvAKNdE183Z&__xts__%5B0%5D=68.ARANlwRp3NI43rMOsTivX8
Jpf3Cyo5k8RpIzP_1ilgDnMkkQLoEzirbQfzfZr3i-Dd1l_3PsPo5TUfltEYpGqAsYFVqozF0t9Fs346
I9TrOGqpTxKeoL6vnLSAg0XhxAmI4An0ekEZ3ruW9BvkCD7ueB41fCZoTu1Vm8Zdd-Q8VmA
HaYuwXisrFyZFpOTWcwmEtbST-ErhF7k23LsJxpwkoMFpjk2x5ZlhCeeTy-LlpbY9RiUg9CLVbu
98ogZ1cfHBZPipRWFNNeFHYsdvDad3an03o8LnwyGbMTV8lsRIgApU8Y34noKEjTJLCEDm8
7oJXz2rozmhvvQLro5M0h2yWnPA  

 

https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1016417651862081/1016417251862121/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBksXMXdNtCiKW9LtRDf0LHcuJhmYf12Yepc61VfcPSNQ8rSHsmpStuNaPItt4kJxmnnOvAKNdE183Z&__xts__%5B0%5D=68.ARANlwRp3NI43rMOsTivX8Jpf3Cyo5k8RpIzP_1ilgDnMkkQLoEzirbQfzfZr3i-Dd1l_3PsPo5TUfltEYpGqAsYFVqozF0t9Fs346I9TrOGqpTxKeoL6vnLSAg0XhxAmI4An0ekEZ3ruW9BvkCD7ueB41fCZoTu1Vm8Zdd-Q8VmAHaYuwXisrFyZFpOTWcwmEtbST-ErhF7k23LsJxpwkoMFpjk2x5ZlhCeeTy-LlpbY9RiUg9CLVbu98ogZ1cfHBZPipRWFNNeFHYsdvDad3an03o8LnwyGbMTV8lsRIgApU8Y34noKEjTJLCEDm87oJXz2rozmhvvQLro5M0h2yWnPA
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1016417651862081/1016417251862121/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBksXMXdNtCiKW9LtRDf0LHcuJhmYf12Yepc61VfcPSNQ8rSHsmpStuNaPItt4kJxmnnOvAKNdE183Z&__xts__%5B0%5D=68.ARANlwRp3NI43rMOsTivX8Jpf3Cyo5k8RpIzP_1ilgDnMkkQLoEzirbQfzfZr3i-Dd1l_3PsPo5TUfltEYpGqAsYFVqozF0t9Fs346I9TrOGqpTxKeoL6vnLSAg0XhxAmI4An0ekEZ3ruW9BvkCD7ueB41fCZoTu1Vm8Zdd-Q8VmAHaYuwXisrFyZFpOTWcwmEtbST-ErhF7k23LsJxpwkoMFpjk2x5ZlhCeeTy-LlpbY9RiUg9CLVbu98ogZ1cfHBZPipRWFNNeFHYsdvDad3an03o8LnwyGbMTV8lsRIgApU8Y34noKEjTJLCEDm87oJXz2rozmhvvQLro5M0h2yWnPA
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1016417651862081/1016417251862121/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBksXMXdNtCiKW9LtRDf0LHcuJhmYf12Yepc61VfcPSNQ8rSHsmpStuNaPItt4kJxmnnOvAKNdE183Z&__xts__%5B0%5D=68.ARANlwRp3NI43rMOsTivX8Jpf3Cyo5k8RpIzP_1ilgDnMkkQLoEzirbQfzfZr3i-Dd1l_3PsPo5TUfltEYpGqAsYFVqozF0t9Fs346I9TrOGqpTxKeoL6vnLSAg0XhxAmI4An0ekEZ3ruW9BvkCD7ueB41fCZoTu1Vm8Zdd-Q8VmAHaYuwXisrFyZFpOTWcwmEtbST-ErhF7k23LsJxpwkoMFpjk2x5ZlhCeeTy-LlpbY9RiUg9CLVbu98ogZ1cfHBZPipRWFNNeFHYsdvDad3an03o8LnwyGbMTV8lsRIgApU8Y34noKEjTJLCEDm87oJXz2rozmhvvQLro5M0h2yWnPA
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1016417651862081/1016417251862121/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBksXMXdNtCiKW9LtRDf0LHcuJhmYf12Yepc61VfcPSNQ8rSHsmpStuNaPItt4kJxmnnOvAKNdE183Z&__xts__%5B0%5D=68.ARANlwRp3NI43rMOsTivX8Jpf3Cyo5k8RpIzP_1ilgDnMkkQLoEzirbQfzfZr3i-Dd1l_3PsPo5TUfltEYpGqAsYFVqozF0t9Fs346I9TrOGqpTxKeoL6vnLSAg0XhxAmI4An0ekEZ3ruW9BvkCD7ueB41fCZoTu1Vm8Zdd-Q8VmAHaYuwXisrFyZFpOTWcwmEtbST-ErhF7k23LsJxpwkoMFpjk2x5ZlhCeeTy-LlpbY9RiUg9CLVbu98ogZ1cfHBZPipRWFNNeFHYsdvDad3an03o8LnwyGbMTV8lsRIgApU8Y34noKEjTJLCEDm87oJXz2rozmhvvQLro5M0h2yWnPA
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1016417651862081/1016417251862121/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBksXMXdNtCiKW9LtRDf0LHcuJhmYf12Yepc61VfcPSNQ8rSHsmpStuNaPItt4kJxmnnOvAKNdE183Z&__xts__%5B0%5D=68.ARANlwRp3NI43rMOsTivX8Jpf3Cyo5k8RpIzP_1ilgDnMkkQLoEzirbQfzfZr3i-Dd1l_3PsPo5TUfltEYpGqAsYFVqozF0t9Fs346I9TrOGqpTxKeoL6vnLSAg0XhxAmI4An0ekEZ3ruW9BvkCD7ueB41fCZoTu1Vm8Zdd-Q8VmAHaYuwXisrFyZFpOTWcwmEtbST-ErhF7k23LsJxpwkoMFpjk2x5ZlhCeeTy-LlpbY9RiUg9CLVbu98ogZ1cfHBZPipRWFNNeFHYsdvDad3an03o8LnwyGbMTV8lsRIgApU8Y34noKEjTJLCEDm87oJXz2rozmhvvQLro5M0h2yWnPA
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1016417651862081/1016417251862121/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBksXMXdNtCiKW9LtRDf0LHcuJhmYf12Yepc61VfcPSNQ8rSHsmpStuNaPItt4kJxmnnOvAKNdE183Z&__xts__%5B0%5D=68.ARANlwRp3NI43rMOsTivX8Jpf3Cyo5k8RpIzP_1ilgDnMkkQLoEzirbQfzfZr3i-Dd1l_3PsPo5TUfltEYpGqAsYFVqozF0t9Fs346I9TrOGqpTxKeoL6vnLSAg0XhxAmI4An0ekEZ3ruW9BvkCD7ueB41fCZoTu1Vm8Zdd-Q8VmAHaYuwXisrFyZFpOTWcwmEtbST-ErhF7k23LsJxpwkoMFpjk2x5ZlhCeeTy-LlpbY9RiUg9CLVbu98ogZ1cfHBZPipRWFNNeFHYsdvDad3an03o8LnwyGbMTV8lsRIgApU8Y34noKEjTJLCEDm87oJXz2rozmhvvQLro5M0h2yWnPA
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1016417651862081/1016417251862121/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBksXMXdNtCiKW9LtRDf0LHcuJhmYf12Yepc61VfcPSNQ8rSHsmpStuNaPItt4kJxmnnOvAKNdE183Z&__xts__%5B0%5D=68.ARANlwRp3NI43rMOsTivX8Jpf3Cyo5k8RpIzP_1ilgDnMkkQLoEzirbQfzfZr3i-Dd1l_3PsPo5TUfltEYpGqAsYFVqozF0t9Fs346I9TrOGqpTxKeoL6vnLSAg0XhxAmI4An0ekEZ3ruW9BvkCD7ueB41fCZoTu1Vm8Zdd-Q8VmAHaYuwXisrFyZFpOTWcwmEtbST-ErhF7k23LsJxpwkoMFpjk2x5ZlhCeeTy-LlpbY9RiUg9CLVbu98ogZ1cfHBZPipRWFNNeFHYsdvDad3an03o8LnwyGbMTV8lsRIgApU8Y34noKEjTJLCEDm87oJXz2rozmhvvQLro5M0h2yWnPA
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1016417651862081/1016417251862121/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBksXMXdNtCiKW9LtRDf0LHcuJhmYf12Yepc61VfcPSNQ8rSHsmpStuNaPItt4kJxmnnOvAKNdE183Z&__xts__%5B0%5D=68.ARANlwRp3NI43rMOsTivX8Jpf3Cyo5k8RpIzP_1ilgDnMkkQLoEzirbQfzfZr3i-Dd1l_3PsPo5TUfltEYpGqAsYFVqozF0t9Fs346I9TrOGqpTxKeoL6vnLSAg0XhxAmI4An0ekEZ3ruW9BvkCD7ueB41fCZoTu1Vm8Zdd-Q8VmAHaYuwXisrFyZFpOTWcwmEtbST-ErhF7k23LsJxpwkoMFpjk2x5ZlhCeeTy-LlpbY9RiUg9CLVbu98ogZ1cfHBZPipRWFNNeFHYsdvDad3an03o8LnwyGbMTV8lsRIgApU8Y34noKEjTJLCEDm87oJXz2rozmhvvQLro5M0h2yWnPA
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03 червня 2019 року проведено робочу зустріч з представниками "Благодійний фонд           
незалежних юристів Дніпропетровської області". 

04 червня 2019 року проведено інформаційну годину для працівників ПП Загрудній на            
тему "Безоплатна правова допомога в Україні". 

05 червня 2019 року надано адресну правову допомогу багатодітній сім’ї м.           
Синельникове, розповсюджено інформаційні матеріали "Відповідальне батьківство". 

05 червня 2019 року директором Центру прийнято участь у робочій зустрічі з            
представниками ДНЗ "ДМТ" щодо організації Всеукраїнського фестивалю. 

05 червня 2019 року – зустріч з членами громадської організації учасників АТО            
Магдалинівського району. 

06 червня 2019 року проведено робочу зустріч з представниками Служби у справах            
дітей Синельниківського міськвиконкому. 

07 червня 2019 року проведено інформування щодо проекту "Відповідальне         
батьківство" та розповсюджено інформаційні матеріали "Відповідальне батьківство" та "Я         
МАЮ ПРАВО" у Центрі дитячої творчості Синельниківського міськвиконкому. 

07 червня 2019 року проведено круглий стіл щодо взаємодії суб’єктів, які надають            
послуги жертвам домашнього насильства (начальник відділу "Солонянське бюро правової         
допомоги" Усенко І.А.). 

07 червня 2019 року директором Центру забезпечено проведення воркшопу         
"Відповідальне батьківство" на тему: "Вживання алкоголю. Причини. Наслідки". 

https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1021591058011407/102159073467810
6/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSrbdBs3QnagvBORj1HkzYC7wcPl5Tq6wvatr75ZrZQuHJW
2XK8ViYfaMv_aPbb_oOOc3USrg6Le41&__xts__%5B0%5D=68.ARCA_Fm5AM5sJLDrKnea0L
ycvG1fte0Xvj6HA8V0RpqakU83xqnYylutap81_fxXpXpw_uNFPdN8vvsLQlr74RP2J_Q21HDJej
LE_gcgROBmsJEVWLSQ5gQ4oMzaZFJ_EeucMNw64EZCZhs32xgp9RSULu-RUc2meLj-OPcep
E123hjL23ONIXvqwSwXw9s2hrD24y3QH9gpSWhNSW2Xm0kRdOwZEwp5HTCjdamU024oYl
zyvAAclY9BuadEbUzw_TM2o2Na_ELptLRepg2rIPj4k-rMy0NTe8u-ITk7vG-U_YzQjilHhVjMm
Mzp8pgBVoBFCEDxBxHfAbIw2RfyDpcq1Q  

https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1021591058011407/1021590734678106/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSrbdBs3QnagvBORj1HkzYC7wcPl5Tq6wvatr75ZrZQuHJW2XK8ViYfaMv_aPbb_oOOc3USrg6Le41&__xts__%5B0%5D=68.ARCA_Fm5AM5sJLDrKnea0LycvG1fte0Xvj6HA8V0RpqakU83xqnYylutap81_fxXpXpw_uNFPdN8vvsLQlr74RP2J_Q21HDJejLE_gcgROBmsJEVWLSQ5gQ4oMzaZFJ_EeucMNw64EZCZhs32xgp9RSULu-RUc2meLj-OPcepE123hjL23ONIXvqwSwXw9s2hrD24y3QH9gpSWhNSW2Xm0kRdOwZEwp5HTCjdamU024oYlzyvAAclY9BuadEbUzw_TM2o2Na_ELptLRepg2rIPj4k-rMy0NTe8u-ITk7vG-U_YzQjilHhVjMmMzp8pgBVoBFCEDxBxHfAbIw2RfyDpcq1Q
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1021591058011407/1021590734678106/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSrbdBs3QnagvBORj1HkzYC7wcPl5Tq6wvatr75ZrZQuHJW2XK8ViYfaMv_aPbb_oOOc3USrg6Le41&__xts__%5B0%5D=68.ARCA_Fm5AM5sJLDrKnea0LycvG1fte0Xvj6HA8V0RpqakU83xqnYylutap81_fxXpXpw_uNFPdN8vvsLQlr74RP2J_Q21HDJejLE_gcgROBmsJEVWLSQ5gQ4oMzaZFJ_EeucMNw64EZCZhs32xgp9RSULu-RUc2meLj-OPcepE123hjL23ONIXvqwSwXw9s2hrD24y3QH9gpSWhNSW2Xm0kRdOwZEwp5HTCjdamU024oYlzyvAAclY9BuadEbUzw_TM2o2Na_ELptLRepg2rIPj4k-rMy0NTe8u-ITk7vG-U_YzQjilHhVjMmMzp8pgBVoBFCEDxBxHfAbIw2RfyDpcq1Q
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1021591058011407/1021590734678106/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSrbdBs3QnagvBORj1HkzYC7wcPl5Tq6wvatr75ZrZQuHJW2XK8ViYfaMv_aPbb_oOOc3USrg6Le41&__xts__%5B0%5D=68.ARCA_Fm5AM5sJLDrKnea0LycvG1fte0Xvj6HA8V0RpqakU83xqnYylutap81_fxXpXpw_uNFPdN8vvsLQlr74RP2J_Q21HDJejLE_gcgROBmsJEVWLSQ5gQ4oMzaZFJ_EeucMNw64EZCZhs32xgp9RSULu-RUc2meLj-OPcepE123hjL23ONIXvqwSwXw9s2hrD24y3QH9gpSWhNSW2Xm0kRdOwZEwp5HTCjdamU024oYlzyvAAclY9BuadEbUzw_TM2o2Na_ELptLRepg2rIPj4k-rMy0NTe8u-ITk7vG-U_YzQjilHhVjMmMzp8pgBVoBFCEDxBxHfAbIw2RfyDpcq1Q
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1021591058011407/1021590734678106/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSrbdBs3QnagvBORj1HkzYC7wcPl5Tq6wvatr75ZrZQuHJW2XK8ViYfaMv_aPbb_oOOc3USrg6Le41&__xts__%5B0%5D=68.ARCA_Fm5AM5sJLDrKnea0LycvG1fte0Xvj6HA8V0RpqakU83xqnYylutap81_fxXpXpw_uNFPdN8vvsLQlr74RP2J_Q21HDJejLE_gcgROBmsJEVWLSQ5gQ4oMzaZFJ_EeucMNw64EZCZhs32xgp9RSULu-RUc2meLj-OPcepE123hjL23ONIXvqwSwXw9s2hrD24y3QH9gpSWhNSW2Xm0kRdOwZEwp5HTCjdamU024oYlzyvAAclY9BuadEbUzw_TM2o2Na_ELptLRepg2rIPj4k-rMy0NTe8u-ITk7vG-U_YzQjilHhVjMmMzp8pgBVoBFCEDxBxHfAbIw2RfyDpcq1Q
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1021591058011407/1021590734678106/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSrbdBs3QnagvBORj1HkzYC7wcPl5Tq6wvatr75ZrZQuHJW2XK8ViYfaMv_aPbb_oOOc3USrg6Le41&__xts__%5B0%5D=68.ARCA_Fm5AM5sJLDrKnea0LycvG1fte0Xvj6HA8V0RpqakU83xqnYylutap81_fxXpXpw_uNFPdN8vvsLQlr74RP2J_Q21HDJejLE_gcgROBmsJEVWLSQ5gQ4oMzaZFJ_EeucMNw64EZCZhs32xgp9RSULu-RUc2meLj-OPcepE123hjL23ONIXvqwSwXw9s2hrD24y3QH9gpSWhNSW2Xm0kRdOwZEwp5HTCjdamU024oYlzyvAAclY9BuadEbUzw_TM2o2Na_ELptLRepg2rIPj4k-rMy0NTe8u-ITk7vG-U_YzQjilHhVjMmMzp8pgBVoBFCEDxBxHfAbIw2RfyDpcq1Q
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1021591058011407/1021590734678106/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSrbdBs3QnagvBORj1HkzYC7wcPl5Tq6wvatr75ZrZQuHJW2XK8ViYfaMv_aPbb_oOOc3USrg6Le41&__xts__%5B0%5D=68.ARCA_Fm5AM5sJLDrKnea0LycvG1fte0Xvj6HA8V0RpqakU83xqnYylutap81_fxXpXpw_uNFPdN8vvsLQlr74RP2J_Q21HDJejLE_gcgROBmsJEVWLSQ5gQ4oMzaZFJ_EeucMNw64EZCZhs32xgp9RSULu-RUc2meLj-OPcepE123hjL23ONIXvqwSwXw9s2hrD24y3QH9gpSWhNSW2Xm0kRdOwZEwp5HTCjdamU024oYlzyvAAclY9BuadEbUzw_TM2o2Na_ELptLRepg2rIPj4k-rMy0NTe8u-ITk7vG-U_YzQjilHhVjMmMzp8pgBVoBFCEDxBxHfAbIw2RfyDpcq1Q
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1021591058011407/1021590734678106/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSrbdBs3QnagvBORj1HkzYC7wcPl5Tq6wvatr75ZrZQuHJW2XK8ViYfaMv_aPbb_oOOc3USrg6Le41&__xts__%5B0%5D=68.ARCA_Fm5AM5sJLDrKnea0LycvG1fte0Xvj6HA8V0RpqakU83xqnYylutap81_fxXpXpw_uNFPdN8vvsLQlr74RP2J_Q21HDJejLE_gcgROBmsJEVWLSQ5gQ4oMzaZFJ_EeucMNw64EZCZhs32xgp9RSULu-RUc2meLj-OPcepE123hjL23ONIXvqwSwXw9s2hrD24y3QH9gpSWhNSW2Xm0kRdOwZEwp5HTCjdamU024oYlzyvAAclY9BuadEbUzw_TM2o2Na_ELptLRepg2rIPj4k-rMy0NTe8u-ITk7vG-U_YzQjilHhVjMmMzp8pgBVoBFCEDxBxHfAbIw2RfyDpcq1Q
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1021591058011407/1021590734678106/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDSrbdBs3QnagvBORj1HkzYC7wcPl5Tq6wvatr75ZrZQuHJW2XK8ViYfaMv_aPbb_oOOc3USrg6Le41&__xts__%5B0%5D=68.ARCA_Fm5AM5sJLDrKnea0LycvG1fte0Xvj6HA8V0RpqakU83xqnYylutap81_fxXpXpw_uNFPdN8vvsLQlr74RP2J_Q21HDJejLE_gcgROBmsJEVWLSQ5gQ4oMzaZFJ_EeucMNw64EZCZhs32xgp9RSULu-RUc2meLj-OPcepE123hjL23ONIXvqwSwXw9s2hrD24y3QH9gpSWhNSW2Xm0kRdOwZEwp5HTCjdamU024oYlzyvAAclY9BuadEbUzw_TM2o2Na_ELptLRepg2rIPj4k-rMy0NTe8u-ITk7vG-U_YzQjilHhVjMmMzp8pgBVoBFCEDxBxHfAbIw2RfyDpcq1Q


13 
 

 

 

 

07 червня 2019 року протягом тижня правники Солонянського бюро правової допомоги           
разом із постійними партнерами - Солонянський районний центр соціальних служб для сімї,            
дітей та молоді, Пробація України - Дніпропетровська область, Солонянська районна          
державна адміністрація робили все можливе для того, аби літні канікули для маленьких            
солонянців були не тільки веселими, а ще й корисними. На дітей чекали правові вікторини,              
конкурси, руханки та спортивні ігри, протягом яких вони мали можливість не тільки            
отримати корисну інформацію правового характеру, а ще й вдосталь побавитись. 

https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1019327681571078/1019326858237827/?t
ype=3&__tn__=HH-R&eid=ARCAXVprNprr3AzO6d-BonqvsXuK15rbMxoeERhjQR-EbqJO-2mWUQveS
rVMvz7cO24Ks7z9z0JtV7te 

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-107615249654668/?__tn__=K-R&eid=ARC67Mu-z66VUECfotOjmz0Bux7Cd-AJtYOUwhJKd0HC2ld3faWT-WLgM1xH_uTqhQ9Ptoe5MSVqXRc_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPnfA9xBqAPUjpDuJPy7wGQ6gNJXK7xsQFFOgVZUIIMWyCLtCwChH8TkCz9IbJSQ8oHqOv2kPQCQ4ay0bM0nUac1otfP_dA6mmJE7rCFGSR-XHIhJXmYDibMN28OBSlptYFzyu7RsIMYov0vbzAWnc7LjfXHJqWepplmL1vGmv1tMvo_w21FtAQOW0yg2i1bNc709NH2YdJsggyWU7Ob3p5uyMi12Im3rrNFTeQfjW_7kJn-BswSG3zAT09DMtX9vipJYNhBhq-Hl4cT1F-iEDjN5_OVsf4dAhAFKh9aSxD0XlygM_y8NjwJsWCsh42Ih_aafgDEYFrtopB2nVO9eHnQ
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-107615249654668/?__tn__=K-R&eid=ARC67Mu-z66VUECfotOjmz0Bux7Cd-AJtYOUwhJKd0HC2ld3faWT-WLgM1xH_uTqhQ9Ptoe5MSVqXRc_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPnfA9xBqAPUjpDuJPy7wGQ6gNJXK7xsQFFOgVZUIIMWyCLtCwChH8TkCz9IbJSQ8oHqOv2kPQCQ4ay0bM0nUac1otfP_dA6mmJE7rCFGSR-XHIhJXmYDibMN28OBSlptYFzyu7RsIMYov0vbzAWnc7LjfXHJqWepplmL1vGmv1tMvo_w21FtAQOW0yg2i1bNc709NH2YdJsggyWU7Ob3p5uyMi12Im3rrNFTeQfjW_7kJn-BswSG3zAT09DMtX9vipJYNhBhq-Hl4cT1F-iEDjN5_OVsf4dAhAFKh9aSxD0XlygM_y8NjwJsWCsh42Ih_aafgDEYFrtopB2nVO9eHnQ
https://www.facebook.com/probation.dnepr/?__tn__=K-R&eid=ARABnAqVYGJZmLhFy0wIgs581YxMVTrqojbPMD6Ev5drcLhNDkdJ6D0bfaoUoSxyhPMyKtsPLJYUJWS5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPnfA9xBqAPUjpDuJPy7wGQ6gNJXK7xsQFFOgVZUIIMWyCLtCwChH8TkCz9IbJSQ8oHqOv2kPQCQ4ay0bM0nUac1otfP_dA6mmJE7rCFGSR-XHIhJXmYDibMN28OBSlptYFzyu7RsIMYov0vbzAWnc7LjfXHJqWepplmL1vGmv1tMvo_w21FtAQOW0yg2i1bNc709NH2YdJsggyWU7Ob3p5uyMi12Im3rrNFTeQfjW_7kJn-BswSG3zAT09DMtX9vipJYNhBhq-Hl4cT1F-iEDjN5_OVsf4dAhAFKh9aSxD0XlygM_y8NjwJsWCsh42Ih_aafgDEYFrtopB2nVO9eHnQ
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-1692595590978267/?__tn__=K-R&eid=ARC2N8sdNmAgZLLUk35YCa9Xkp2JSdm_zoQmDJumboIj0VMpG9VtRlilJ9DHjwjIYZK3BhXl3ZPcUuxr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPnfA9xBqAPUjpDuJPy7wGQ6gNJXK7xsQFFOgVZUIIMWyCLtCwChH8TkCz9IbJSQ8oHqOv2kPQCQ4ay0bM0nUac1otfP_dA6mmJE7rCFGSR-XHIhJXmYDibMN28OBSlptYFzyu7RsIMYov0vbzAWnc7LjfXHJqWepplmL1vGmv1tMvo_w21FtAQOW0yg2i1bNc709NH2YdJsggyWU7Ob3p5uyMi12Im3rrNFTeQfjW_7kJn-BswSG3zAT09DMtX9vipJYNhBhq-Hl4cT1F-iEDjN5_OVsf4dAhAFKh9aSxD0XlygM_y8NjwJsWCsh42Ih_aafgDEYFrtopB2nVO9eHnQ
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-1692595590978267/?__tn__=K-R&eid=ARC2N8sdNmAgZLLUk35YCa9Xkp2JSdm_zoQmDJumboIj0VMpG9VtRlilJ9DHjwjIYZK3BhXl3ZPcUuxr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBPnfA9xBqAPUjpDuJPy7wGQ6gNJXK7xsQFFOgVZUIIMWyCLtCwChH8TkCz9IbJSQ8oHqOv2kPQCQ4ay0bM0nUac1otfP_dA6mmJE7rCFGSR-XHIhJXmYDibMN28OBSlptYFzyu7RsIMYov0vbzAWnc7LjfXHJqWepplmL1vGmv1tMvo_w21FtAQOW0yg2i1bNc709NH2YdJsggyWU7Ob3p5uyMi12Im3rrNFTeQfjW_7kJn-BswSG3zAT09DMtX9vipJYNhBhq-Hl4cT1F-iEDjN5_OVsf4dAhAFKh9aSxD0XlygM_y8NjwJsWCsh42Ih_aafgDEYFrtopB2nVO9eHnQ
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1019327681571078/1019326858237827/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCAXVprNprr3AzO6d-BonqvsXuK15rbMxoeERhjQR-EbqJO-2mWUQveSrVMvz7cO24Ks7z9z0JtV7te
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1019327681571078/1019326858237827/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCAXVprNprr3AzO6d-BonqvsXuK15rbMxoeERhjQR-EbqJO-2mWUQveSrVMvz7cO24Ks7z9z0JtV7te
https://www.facebook.com/dnipro3.dnipro/photos/pcb.1019327681571078/1019326858237827/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCAXVprNprr3AzO6d-BonqvsXuK15rbMxoeERhjQR-EbqJO-2mWUQveSrVMvz7cO24Ks7z9z0JtV7te
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10 червня 2019 року директором Центру проведено робочу зустріч з представницею           
громадської організації "Центр захисту учасників АТО", в ході якої обговорено питання           
подальшої співпраці. 

11 червня 2019 року проведено інформаційну годину для працівників стоматологічної          
поліклініки м. Синельникове на тему "Безоплатна правова допомога в Україні" "Я МАЮ            
ПРАВО". 

11 червня 2019 року виступ на колегії з питання протидії домашньому насильству,            
роздавалися буклети з цієї тематики. 

12 червня 2019 року головний спеціаліст відділу Новоолександрівського бюро правової          
допомоги провів вуличне інформування мешканців Соборного району щодо послуг, які надає           
бюро, його місцезнаходження та графіку роботи. 

13 червня 2019 року проведено інформування працівників та відвідувачів бібліотеки          
філіала № 22 Центрального р-ну, м. Дніпро щодо завдань та функцій системи безоплатної             
вторинної правової допомоги, умов та порядку надання безоплатної вторинної правової          
допомоги. 

14 червня 2019 року проведено робочу зустріч з державним реєстратором          
Синельниківської РДА. 

ПУБЛІКАЦІЇ В ЗМІ 
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Назва публікації/програми/  зміст зовнішньої 
реклами Дата публікації Посилання на публікацію 

Пост-реліз воркшопу "Відповідальне 
батьківство" 27.06.2019 

ГУНП у 
Дніпропетровській області 

(фб) 
У Дніпрі продовжують воркшопи для 

відповідального батьківства 26.06.2019 OTV.Дніпро 

Пост-реліз воркшопу "Відповідальне 
батьківство" 25.06.2019 

ГУНП у 
Дніпропетровській області 

(ютуб) 
Пост-реліз воркшопу "Відповідальне 

батьківство" 21.06.2019 ГУНП у 
Дніпропетровській області 

Как получить кредит на образование? 17.06.2019 Днепр Вечерний 

Пост-реліз воркшопу "Відповідальне 
батьківство" 07.06.2019 ГУНП у 

Дніпропетровській області 

Анонс воркшопу "Відповідальне батьківство" 07.06.2019 gorod.dp.ua 

Безпечні канікули: поліцейські Дніпра провели 
вуличний тренінг для батьків і дітей 25.05.2019 9 канал 

Про воркшоп "Відповідальне батьківство" 20.05.2019 Гунп у Дніпропетровській 
області 

Анонс воркшопів "Відповідальне батьківство" 15.05.2019 ГУНП у 
Дніпропетровській області 

"Відповідальне батьківство" - поліцейські 
запрошують на воркшопи 15/05/2019 dnepr.news 

Як запобігти втечі дитини з дому? У Дніпрі 
поліцейські організували воркшопи 

"Відповідальне батьківство" 
15.05.2019 : Дніпро 

Ювенальні поліцейські Дніпра запрошують 
батьків та дітей на зустріч у Сквер Героїв 15.05.2019 9-й канал 

Програма "Точка дотику". Тема: "Протидія 
булінгу у дитячому середовищі" 13.05.2019 D1 chanell 

Програма "Точка дотику". Тема: "Протидія 
домашньому насильству" 06.05.2019 D1 chanell 

Фестиваль "Відповідальне батьківство" у м. 
Дніпро 24.04.2019 D1 chanell 

З якими скаргами звертались жителі Дніпра до 
центру надання правової допомоги у день 23.04.2019 Відкритий 

https://www.facebook.com/JuvenilepoliceDnipro/posts/769247350180251?__xts__%5B0%5D=68.ARDh0mBkBPD1_abD4TcC_ddoSmyh4aTB6WTu1nOYkvNwvbq1aAA4wHkctlCKKxv2qb8upxmOp-J55GIVKqa6XMn2yzJMTRCpuIeIjm9gizXb4K_i0ixmwko8WPbouJcwk7L9xOCcoq5xHD3JPhbnB6m_Fz3d4CNk4OhOQkTAO-phDjB5DVF2_0oUt6LG7V39RzwlHOcQBoPZXrzalN4kK9FftxKR989a9JezQstezghPOmPCaY8f96XcMfTGdxD18OrnY81HcysUCaqzeZobTu0gBpqnlIxJ2ZGPE4qW7B2G8NecAJt_LtTEh53X-PkVhIM-WUu9roGSIWnxR3lbdaM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/JuvenilepoliceDnipro/posts/769247350180251?__xts__%5B0%5D=68.ARDh0mBkBPD1_abD4TcC_ddoSmyh4aTB6WTu1nOYkvNwvbq1aAA4wHkctlCKKxv2qb8upxmOp-J55GIVKqa6XMn2yzJMTRCpuIeIjm9gizXb4K_i0ixmwko8WPbouJcwk7L9xOCcoq5xHD3JPhbnB6m_Fz3d4CNk4OhOQkTAO-phDjB5DVF2_0oUt6LG7V39RzwlHOcQBoPZXrzalN4kK9FftxKR989a9JezQstezghPOmPCaY8f96XcMfTGdxD18OrnY81HcysUCaqzeZobTu0gBpqnlIxJ2ZGPE4qW7B2G8NecAJt_LtTEh53X-PkVhIM-WUu9roGSIWnxR3lbdaM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/JuvenilepoliceDnipro/posts/769247350180251?__xts__%5B0%5D=68.ARDh0mBkBPD1_abD4TcC_ddoSmyh4aTB6WTu1nOYkvNwvbq1aAA4wHkctlCKKxv2qb8upxmOp-J55GIVKqa6XMn2yzJMTRCpuIeIjm9gizXb4K_i0ixmwko8WPbouJcwk7L9xOCcoq5xHD3JPhbnB6m_Fz3d4CNk4OhOQkTAO-phDjB5DVF2_0oUt6LG7V39RzwlHOcQBoPZXrzalN4kK9FftxKR989a9JezQstezghPOmPCaY8f96XcMfTGdxD18OrnY81HcysUCaqzeZobTu0gBpqnlIxJ2ZGPE4qW7B2G8NecAJt_LtTEh53X-PkVhIM-WUu9roGSIWnxR3lbdaM&__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=bAF4XiwMMcc
https://www.youtube.com/watch?v=eu_ejIfkl4A
https://www.youtube.com/watch?v=eu_ejIfkl4A
https://www.youtube.com/watch?v=eu_ejIfkl4A
https://www.facebook.com/JuvenilepoliceDnipro/posts/769247350180251?__xts__%5B0%5D=68.ARDh0mBkBPD1_abD4TcC_ddoSmyh4aTB6WTu1nOYkvNwvbq1aAA4wHkctlCKKxv2qb8upxmOp-J55GIVKqa6XMn2yzJMTRCpuIeIjm9gizXb4K_i0ixmwko8WPbouJcwk7L9xOCcoq5xHD3JPhbnB6m_Fz3d4CNk4OhOQkTAO-phDjB5DVF2_0oUt6LG7V39RzwlHOcQBoPZXrzalN4kK9FftxKR989a9JezQstezghPOmPCaY8f96XcMfTGdxD18OrnY81HcysUCaqzeZobTu0gBpqnlIxJ2ZGPE4qW7B2G8NecAJt_LtTEh53X-PkVhIM-WUu9roGSIWnxR3lbdaM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/JuvenilepoliceDnipro/posts/769247350180251?__xts__%5B0%5D=68.ARDh0mBkBPD1_abD4TcC_ddoSmyh4aTB6WTu1nOYkvNwvbq1aAA4wHkctlCKKxv2qb8upxmOp-J55GIVKqa6XMn2yzJMTRCpuIeIjm9gizXb4K_i0ixmwko8WPbouJcwk7L9xOCcoq5xHD3JPhbnB6m_Fz3d4CNk4OhOQkTAO-phDjB5DVF2_0oUt6LG7V39RzwlHOcQBoPZXrzalN4kK9FftxKR989a9JezQstezghPOmPCaY8f96XcMfTGdxD18OrnY81HcysUCaqzeZobTu0gBpqnlIxJ2ZGPE4qW7B2G8NecAJt_LtTEh53X-PkVhIM-WUu9roGSIWnxR3lbdaM&__tn__=-R
http://dv-gazeta.info/vechyorka/vopros-otvet/kak-poluchit-kredit-na-obrazovanie.html
https://www.facebook.com/JuvenilepoliceDnipro/posts/749263505511969?__xts__%5B0%5D=68.ARDWKZvUHhIw1ghybwu4W-80dHa0E53JK6G-BKA6PFWkZJZkjJ28Xt_F7FkkT14NQ_olsrbYn6WA0kdNv5Es3iLp2-HPmUd6A4sZi64qS5Tgne_jKRX07RckRrQ4XkXNGCReA8-KbUN4Dh4zfx_3mNBXIglg7N4wneVaJh-KrspbJYnerqXMbp9TVlEJBSnG8ZY1trVW2YfMga305L0-rH0byxLZdmWh96GQv2EokB5MFHYEN2p-rLrCHLqKz6HmrRdjJgtEQy52kFhRI14XiASaWjvk4RtHJPQWNVlcj6m2b5kcrsesNQ2MBsFkV0-iw3bnl1AM44Osy8jBCwE2K7M&__tn__=-R
https://www.facebook.com/JuvenilepoliceDnipro/posts/749263505511969?__xts__%5B0%5D=68.ARDWKZvUHhIw1ghybwu4W-80dHa0E53JK6G-BKA6PFWkZJZkjJ28Xt_F7FkkT14NQ_olsrbYn6WA0kdNv5Es3iLp2-HPmUd6A4sZi64qS5Tgne_jKRX07RckRrQ4XkXNGCReA8-KbUN4Dh4zfx_3mNBXIglg7N4wneVaJh-KrspbJYnerqXMbp9TVlEJBSnG8ZY1trVW2YfMga305L0-rH0byxLZdmWh96GQv2EokB5MFHYEN2p-rLrCHLqKz6HmrRdjJgtEQy52kFhRI14XiASaWjvk4RtHJPQWNVlcj6m2b5kcrsesNQ2MBsFkV0-iw3bnl1AM44Osy8jBCwE2K7M&__tn__=-R
https://gorod.dp.ua/afisha/event/51010
https://www.youtube.com/watch?v=ZD6x1kXPB7U&feature=share
https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/videos/329724997698250/?__xts__%5B0%5D=68.ARAi1ghKacZNgnuX4gBahtec8J9rn1vDHEPgpcgoVqEGC-5dWZANZwR46m87T7dTQ3lRYzAMrzWypJ_TM569GCKPe2KoHrbQZTFDgmNCAqpfrQAVlPYjSXP8AqWzd8LahEqIxhwU9SRMcyYl5Zm3EkAXMT-VorTuQEAkqHdRUjiNFoINX1G1fd87eIlhRF2_WUwvhJDkWKR0w6gBzZ98t6_yWuqziYArkTgyBOIyOaxFgcHHzwAY5jOlRB6-vCN2XVdQJ-G1BAjhOlE0Mup4RDYbiM83Qn66CxEP3FfehabL5hHeqQgEb0V1YoY9w-P-H9bMOmjpUEt0OX7Ovi5m1fNdv8ll5Jb3vjDwhA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/videos/329724997698250/?__xts__%5B0%5D=68.ARAi1ghKacZNgnuX4gBahtec8J9rn1vDHEPgpcgoVqEGC-5dWZANZwR46m87T7dTQ3lRYzAMrzWypJ_TM569GCKPe2KoHrbQZTFDgmNCAqpfrQAVlPYjSXP8AqWzd8LahEqIxhwU9SRMcyYl5Zm3EkAXMT-VorTuQEAkqHdRUjiNFoINX1G1fd87eIlhRF2_WUwvhJDkWKR0w6gBzZ98t6_yWuqziYArkTgyBOIyOaxFgcHHzwAY5jOlRB6-vCN2XVdQJ-G1BAjhOlE0Mup4RDYbiM83Qn66CxEP3FfehabL5hHeqQgEb0V1YoY9w-P-H9bMOmjpUEt0OX7Ovi5m1fNdv8ll5Jb3vjDwhA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/videos/2403742023192050/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQILY5MZVz_RZ_0UXlyhC4spocHRBG5Mp7yF-nr_uU7WlHp8FAJNBcRVwmobExQPNaYlJcFQ4JfB1xxgUBlg_zy1-ch7qEG4AwfJ3ph5v9eoB6oGINKPD0XwdefSmGuZPuWa7mJvqRjwS_CR2iwoTpf-8IJ1CZK9eyBieyMQPjtI2cPY72pSAJ2_BKUpGb6T3tstItxM9bMzpHi5gWi1vziarQe8ufEfJ99AoJT5MSdApOL7lS9HEBbfIiTwhV1CHC80mPSCPbKgr-OZHgFkqw21JMmHMJ2EPO0tg0Gazz0b20QzJm7W3cFPw2eXa4CkNMJljVOzJQ_Cx5GeZMH6U_QzMe5jsXRVv5r0hFVgBla_W7A1tbDfN0e-dCIhDaOIOM2uBrLM6QZDCpePjWbmBtrdb3OobQUjrGHyzG6gY2IjU871VjrqcH4ZtY83WlfaxzzJmglpxwuw-EBZKc9eIhuAiiQI8Zc4R3c7KWXFWCYoyXJbRuZz49aaViu74Q6ZN0&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/videos/2403742023192050/?__xts__%5B0%5D=68.ARAQILY5MZVz_RZ_0UXlyhC4spocHRBG5Mp7yF-nr_uU7WlHp8FAJNBcRVwmobExQPNaYlJcFQ4JfB1xxgUBlg_zy1-ch7qEG4AwfJ3ph5v9eoB6oGINKPD0XwdefSmGuZPuWa7mJvqRjwS_CR2iwoTpf-8IJ1CZK9eyBieyMQPjtI2cPY72pSAJ2_BKUpGb6T3tstItxM9bMzpHi5gWi1vziarQe8ufEfJ99AoJT5MSdApOL7lS9HEBbfIiTwhV1CHC80mPSCPbKgr-OZHgFkqw21JMmHMJ2EPO0tg0Gazz0b20QzJm7W3cFPw2eXa4CkNMJljVOzJQ_Cx5GeZMH6U_QzMe5jsXRVv5r0hFVgBla_W7A1tbDfN0e-dCIhDaOIOM2uBrLM6QZDCpePjWbmBtrdb3OobQUjrGHyzG6gY2IjU871VjrqcH4ZtY83WlfaxzzJmglpxwuw-EBZKc9eIhuAiiQI8Zc4R3c7KWXFWCYoyXJbRuZz49aaViu74Q6ZN0&__tn__=H-R
http://dneprnews.com.ua/incident/2019/05/15/194865.html
https://dp.suspilne.media/news/22481
http://9-channel.com/2019/05/15/interaktivni-zustrichi-z-batkami-ta-ditmi-provedut-yuvenalni-politsejski-dnipra-komentar/
https://www.youtube.com/watch?v=UzNZ00i0L9o&list=PLKpo00yO3k11daEwE7QxUrRdEDJI4Zp5P&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QVuORJOGW-4&list=PLKpo00yO3k11daEwE7QxUrRdEDJI4Zp5P&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TjbooQ1NndE&t=1s
https://opentv.media/z-yakimi-skargami-zvertalis-zhiteli-dnipra-do-tsentru-nadannya-pravovoyi-dopomogi-v-den-viboriv
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виборів 
Безоплатна правова допомога у 

Дніпропетровській області 23.04.2019 Відкритий 

Яку допомогу можуть отримати виборці Дніпра 21.04.2019 Відкритий 

Что стоит помнить избирателям перед вторым 
туром выборов Президента Украины 12.04.2019 Информатор Деньги 

Если нужен адвокат 09.04.2019 Днепр Вечерний 

Если в отношении Вас совершены преступные 
действия 05.04.2019 Днепр Вечерний 

Програма "Шах і мат" - в гостях Анастасія 
Юхименко 02.04.2019 Відкритий 

Прес-центр "Відкритий" - у гостях Анастасія 
Юхименко 01.04.2019 Відкритий 

 
[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 

Обмін досвіду на тему: 
"Покращити якість 

правової допомоги для 
вразливих груп жінок"  

головний спеціаліст відділу 
"Лівобережне бюро правової 
допомоги" Сущ І., директор 

Ващилко О.П. 

правовий клуб 
"PRAVOCATOR" м.Дніпро 11.04.2019 

Фасилітаційна сесія 
проекту Комплексна 
правова допомога у 

сімейних та родинних 
відпосинах 

головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 

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

правовий клуб 
"PRAVOCATOR" м.Дніпро 17-18.04.2019 

Перший Всеукраїнський 
форум 

"Правосвідомість"  

головний спеціаліст відділу 
"Лівобережне бюро правової 
допомоги" Сущ І., директор 

Ващилко О.П., головні 
спеціалісти відділу 

правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 
Юхименко А.Ю. та 

Ковальчук Д.С. 

правовий клуб 
"PRAVOCATOR" м.Дніпро 14.05.2019 

Софт скиллс 

головний спеціаліст відділу 
правової інформації та 

консультацій Дерманська 
А.Ю., головний спеціаліст 
відділу організації надання 

правовий клуб 
"PRAVOCATOR "м.Дніпро 05-06.06.2019 

https://www.facebook.com/opentvdnepr/videos/372330643625286/?__xts__%5B0%5D=68.ARAomUmnx0iWiUpF6n7NqRLnoI_ne4IX182jGF4sslnqfVP9Opungxo0uT1bNFfc6mvjq4bx4e97iz2VBUyi-TucvvSsJSGhFzpcyQjgD3164UTrEoda4yJDPbi8H-nj2APuXvqnAo04CrBPyRJZ_Bpre14SyIWWAzpm-cocBATHmmm_JV_sNWsup-TTnnbsyV3oid4L2TtGYDIcC4lKZTlTsWg3wJMdWfHzmdnNMoMeNmf6b5YIGnvlrcf8uiZuElVtJZm8LsXDz5BdK-0asB3rI6KEhi2HpSQWUGcfBaxMI2ZxZVA5XzjwXPEgZ9eTwIhYs1CzjSCJxRxXiC24qgDE7C0w4lUMMEA&__tn__=-R
https://opentv.media/yaku-dopomogu-mozhut-otrimati-vibortsi-dnipra
https://dengi.informator.ua/2019/04/12/chto-stoit-pomnit-izbiratelyam-pered-vtorym-turom-vyborov-prezidenta-ukrainy/
http://dv-gazeta.info/vechyorka/vopros-otvet/esli-nuzhen-advokat.html
http://dv-gazeta.info/vechyorka/vopros-otvet/esli-v-otnoshenii-vas-sovershenyi-prestupnyie-deystviya.html
https://www.youtube.com/watch?v=MsB1R868Bso
https://www.youtube.com/watch?v=TLVHXAKlzSg
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безоплатної вторинної 
правової допомоги Дядюн 

В.А. 

Тренінг на тему: 
"Протидія домашньому 

насильству" 

головні спеціалісти відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 
Юхименко А.Ю. 

правовий клуб 
"PRAVOCATOR" м.Київ 13-14.06.2019 

Софт скиллс 

головні спеціалісти відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 
Юхименко А.Ю. та 

Ковальчук Д.С. 

правовий клуб 
"PRAVOCATOR" м.Дніпро 18-19.06.2019 

Тренінг на тему: 
"Визначення 

стратегічних справ"  

заступник начальника 
відділу правопросвітництва 

та надання безоплатної 
правової допомоги Ковальов 

О.О. 

правовий клуб 
"PRAVOCATOR" м.Київ 26.06.2019 

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

було здійснено виїзди до відділів Синельниківське, Слобожанське, Магдалинівське, Царичанське         
та Новомосковське бюро правової допомоги.  
 

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ. 

1. За період з 01.04.2019 року по 30.06.2019 року нашим місцевим центром та відділами             
бюро правової допомоги, що є його структурними підрозділами, було зареєстровано 3735           
звернення клієнтів, за якими було надано 3423 правових консультацій, прийнято 309 письмових            
заяв про надання БВПД та 2 клієнти було перенаправлено до інших провайдерів БПД. 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД було прийнято 279 рішення            
про надання БВПД, видано 98 доручень адвокатам та 261 наказ про уповноваження працівників             
відділів бюро правової допомоги та правопросвітництва та надання безоплатної правової          
допомоги. За результатом розгляду 27-х 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 816 670 145 0 

2 Відділ "Новоолександрівське 
бюро правової допомоги" 113 110 3 0 

3 Відділ "Солонянське бюро 
правової допомоги" 488 471 17 0 
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4 Відділ "Правобережне бюро 
правової допомоги" 532 473 59 0 

5 Відділ "Лівобережне бюро 
правової допомоги" 424 389 34 1 

6 Відділ "Слобожанське бюро 
правової допомоги" 84 83 0 1 

7 Відділ "Синельниківське бюро 
правової допомоги" 196 195 1 0 

8 Відділ "Новомосковське бюро 
правової допомоги" 520 491 29 0 

9 Відділ "Магдалинівське бюро 
правової допомоги" 306 297 9 0 

10 Відділ "Царичанське бюро 
правової допомоги" 256 244 12 0 

…. Разом по МЦ 3735 3423 309 0 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального забезпечення           
368 (9,9%), спадкового 264 (7,1%), сімейного 648 (17,3%), медичне 19 (0,5%), трудового 147             
(3,9%), адміністративного 250 (6,7%), земельного 170 (4,6%), договірного 122 (3,3%), житлового           
366 (9,8%), іншого цивільного права 852 (22,8%), з питань виконання судових рішень 89 (2,4%), з               
неправових питань 50 (1,3%), з інших питань 390 (10,4%). 

 

Розподіл клієнтів за віком у звітному періоді є наступним: до 18 років - 10 осіб (0,4%); від                 
18 до 35 років включно - 571 особа (23%); від 35 до 60 років включно - 1212 осіб (48,8%); понад                    
60 років - 693 особи (27,9%). 
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Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, було зареєстровано            
від малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід яких нижчий суми прожиткового          
мінімуму) 162 (58,1%), інвалідів 33 (11,8%), ветеранів війни та учасників бойових дій 28 (10%),              
внутрішньо переміщені особи 36 (12,9%), діти 4 (1,4%), діти, позбавлені батьківського           
піклування 2 (0,7), особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які               
потребують додаткового або тимчасового захисту" 2 (0,7%), особи, засуджені до покарання у            
вигляді позбавлення волі 2 (0,7%), особи, які постраждали від домашнього насилля 8 (2,9%).  

 

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

- здійснено 15 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 38 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 111 осіб, в тому            
числі 38 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз'яснень до мобільних            
консультаційних пунктів та 73 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- опрацьовано 412 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 
- проведено 79 правопросвітницьких заходів; 
- розміщено у ЗМІ 29 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 
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№ 
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: 15/38 38/73 17/2 79 3 

2 Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1/1 5/5 0/1 16 0 

3 Відділ "Солонянське бюро 
правової допомоги" 0/0 5/17 2/1 25 0 

4 Відділ 
"Новоолександрівське 
бюро правової допомоги" 

1/1 5/6 1/0 2 0 

5 Відділ "Правобережне 
бюро правової допомоги" 0/0 2/0 0/0 0 0 

6 Відділ "Лівобережне бюро 
правової допомоги" 0/0 5/0 0/0 0 0 

7 Відділ "Слобожанське 
бюро правової допомоги" 0/0 4/12 0/0 2 0 

8 Відділ "Синельниківське 
бюро правової допомоги" 3/9 2/4 3/0 5 0 

9 Відділ "Новомосковське 
бюро правової допомоги" 1/6 5/11 0/0 14 0 

10 Відділ "Магдалинівське 
бюро правової допомоги" 4/8 1/3 6/0 5 0 

11 Відділ "Царичанське бюро 
правової допомоги" 5/15 4/15 4/0 7 3 

 


