
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання 

Другим криворізьким місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

плану заходів за І квартал 2019 року 
 

 

ЗМІСТ: 

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

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

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

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

[1.4.]  Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex-officio до моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

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

З метою поступової переорієнтації системи з надання безоплатної правової         
допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових          
можливостей територіальних громад, протягом І кварталу 2019 року Другим криворізьким          
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведені робочі          
зустрічі з представниками місцевих органів влади, головами об'єднаних територіальних         
громад, зустрічі з населенням, надання консультацій та роз'яснень, акції вуличного          
інформування.  

В рамках співпраці з ДУ «Центр пробації» проведено        
безліч тренінгів, семінарів та тематичних зустрічей для       
працівників та осіб, які    
перебувають на обліку у ДУ     
«Центр пробації».  
Кожного 1-го понеділка місяця    
відбувається прийом осіб, які    
перебувають на обліку у    
Саксаганському відділі ДУ   «Центр пробації».  АктуальнА 

Ак 
Кожного 1-го четверга   

місяця ведеться прийом   
осіб, які перебувають на    
обліку у  

Центрально-міському відділі ДУ «Центр пробації». Найпоширеніші питання       
консультацій стосується сімейних правовідносин та відновлення своїх майнових прав         
на житлові приміщення.Проведені семінари на теми: «Насилля у сім’ї», « Права           
виборців», «Гендерна рівність», «Порядок надання безоплатної вторинної правової        
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допомоги та перелік осіб, які мають право на допомогу за рахунок держави»,            
«Реєстрація місця проживання». Також розміщено інформацію на стендах про права          
громадян та розповсюджено інформаційні матеріали. 

 
Кожного 4-го четверга місяця відбувається прийом осіб, які перебувають на обліку у 

Тернівському відділі ДУ «Центр пробації». Актуальні теми: «Домашнє насилля», 
«Пенсійні виплати», «Прийняття спадщини». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 
 
 

 
Налагоджено співпрацю з ТРК «РУДАНА», фахівцями Другого криворізького        
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надано         
коментарі для телевізійних програм ТРК «Рудана» на теми: «Комунальні няні»,          
«Затоплення квартир»,  
«Порушення прав колекторами»,   
«Реєстрація автомобілів на   
єврономерах», «Комунальні  
платежі», « Крадіжка кабелів    
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зв’язку», «Монетизація субсидій», «Пошкодження зелених насаджень»  
 
 

Проведено урок для учнів ЗСШ №72 та КНВК №35 у Саксаганському районі на тему 
«БУЛІНГ та його види» 
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Софіївське бюро правової допомоги 
 

З метою поступової переорієнтації системи з надання безоплатної правової допомоги          

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей          

територіальних громад, протягом І кварталу 2019 року Софіївським бюро правової допомоги             

продовжувалась робота щодо організації прийому громадян та надання консультацій в мобільних           

пунктах консультування та дистанційних пунктах доступу до безоплатної правової допомоги,          

зустрічей  з населенням, надання консультацій та роз'яснень, акції вуличного інформування.  

Здійснено 27 прийомів громадян в мобільних пунктах консультування та дистанційних 

пунктах доступу до безоплатної правової допомоги. 

            Зокрема, в рамках  Меморандумів про співпрацю, укладених з 

Софіївською та Вакулівською ОТГ Софіївським бюро правової 

допомоги продовжувалась робота мобільних пунктів консультування та 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, що 

створені при сільських радах, Софіївській РДА, Софіївському 

районному центрі зайнятості, Софіївській центральній районній бібліотеці.    
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В I кварталі 2019р. на виконання Меморандуму про співпрацю між Адміністрацією Державної 

кримінально-виконавчої служби України, Державною установою “Центр пробації” та 

Координаційним центром з надання правової допомоги, Софіївським бюро правової допомоги було 

організовано роботу дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги при 

державній установі   при Софіївському районному секторі філії Державної станови “Центр 

пробації” у Дніпропетровській області. Надано консультації та роз'яснення 26 особам, що 

перебувають на обліку в секторі пробації. 

В мобільних пунктах консультування, що організовані при сільських радах протягом січня-березня 

2019 року здійснено 6 виїзних прийомів громадян, 6 зустрічей з населенням сільських рад 

об'єднаних територіальних громад, 6 акцій вуличного інформування населення: 

25.01.2019р., 15.02.2019р., 29.03.2019р. - у Вакулівській 

сільській раді; 

05.02.2019р., 05.03.2019р. - в с.Девладове Девладівської ОТГ; 

08.02.2019р. - в с.Миколаївка Софіївської ОТГ; 

Під час виїзних прийомів громадян на базі сільських рад з працівниками  проведено  інформування 

про запровадження та правила користування довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій WikiLegalAid. 

В рамках реалізації правопросвітнього напрямку роботи 

Софіївським бюро правової допомоги протягом І кварталу 2019 року 

проводились правопросвітні заходи в рамках інформаційних 

кампаній щодо попередження домашнього насильства, булнігу, 

виборчих прав громадян “Я маю право голосу”, захисту прав 

споживачів. Всього за період І кварталу 2019 року проведено 22 

правопросвітніх заходи в навчальних закладах, установах, організаціях. Зокрема, 

25.01.2019р проведено правопросвітній захід у Миколаївській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів “Відповідальність за 

вчинення булінгу” 

06.02.2019р. проведено тематичну зустріч  “Роз'яснення 

проведення чергових виборів Президента України 31.03.2019р.” 
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на базі Відділу надання соціальних послуг Криворізького МРЦЗ у Софіївському районі 

12.02.2019р. проведено тематичну зустріч “Про виборчі права та роз'яснення проведення чергових 

виборів Президента України 31.03.2019р ”  з працівниками Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів 

13.02.2019р. проведено тематичну зустріч  “Роз'яснення 

проведення чергових виборів Президента України 

31.03.2019р.” на базі Відділу надання соціальних послуг 

Криворізького МРЦЗ у Софіївському районі 

13.02.2019р. правопросвітній захід “Розірви коло!”Як 

захистити себе від домашнього насильства” з 

представниками громадської організації “Рівні можливості” 

12.02.2019р. проведено правопросвітній захід з учнями Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів “Відповідальність підлітків за вчиненння деяких 

адміністративних правопорушень”, тренінг “Ми всі різні, але всі — 

рівні” 

07.02.2019р. проведено правопросвітню зустріч “Порядок реєстрації 

громадської організації”  з засновниками громадської організації “Рівні 

можливості” 

Протягом І кварталу 2019р.  проведені робочі зустрічі та спільні прийоми громадян: 

21.03.2019р. проведено робочу зустріч та спільний прийом громадян з начальником Софіївського 

районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Дніпропетровській області.  

22.03.2019р. проведено робочу зустріч та спільний прийом громадян з представниками Головного 

територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з питань реєстрації речових прав 

на нерухоме майно. 

В рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право!” начальником 

Софіївського бюро правової допомоги 

проведено акції вуличного 

інформування “Я маю право! - 

25.01.2019р., 05.02.2019р.,05.03.2019р., 

29.03.2019р., - акція вуличного 
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інформування “Ти маєш право на безоплатну правову допомогу”, 08.02.2019р., 15.02.2019р.,  - акції 

вуличного інформування в рамках кампанії “Я маю право голосу”.  

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Широківське бюро правової допомоги 
 

 
Протягом звітного 1 кварталу 2019 року відповідно річного плану діяльності та квартального            
локального плану заходів по даному пріоритету було зроблено наступне:  

Проведено робочі зустрічі:  
- 12.02.2019 року з працівниками відділу державної реєстрації актів         
цивільного стану Широківського районного управління юстиції у       
Дніпропетровській області щодо співпраці в рамках      
правопросвітницької діяльності, а   
також розглянута тема «Я маю     
право голосу». Розроблено та    
затверджено графік спільних   
прийомів громадян  
Широківського району на 2019    рік.  
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- 26.02.2019 року з працівниками Комунального закладу «Широківського районного центру          
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» Широківської районної ради Дніпропетровської           
області» щодо співпраці та проведення правопросвітницької діяльності в Широківському районі. В           
ході зустрічи сплановано та узгодженно графік прийому громадян з метою надання безоплатної            
правової допомоги. 

  
В звітному періоді продовжувалась робота відділом Широківське бюро правової допомоги          

щодо налагодженню співпраці між районними ОМС і громадою, позитивному вирішенню          
проблемних питань. Оновлено графіки роботи дистанційних та мобільних офісів з надання           
безоплатної правової допомоги мешканцям Широківського району.  

Також працівником відділу Широківське бюро правової      
допомоги постійно здійснюється прийом в дистанційних та       
мобільних пунктах Широківського району відповідно до      
погодженого графіку. (08.01, 11.01, 17.01, 22.01,08.02, 12.02,       
25.02, 01.03, 12.03, 20.03, 22.03), а також здійснюється прийом         
громадян жилмасива Інгулець м. Кривого Рогу.  
За період з січня по березень 2019             
Широківське бюро правової допомоги       
провело 18 виїзнихприйомівгромадянв           

дистанційних пунктах консультування та       
мобільних пунктах консультування - 1. 

 

Зокрема, в рамках   
Меморандумів про співпрацю, у сфері     

надання 
безоплатної 
правової допомоги  
особам, які  
відбувають 
покарання у вигляді   обмеження волі, та особам, які     
перебувають на  облікув уповноважених органах   
з питань пробації, укладених з представниками Широківського районного        

сектору філії Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області та Державної           
установи «Широківський виправний центр (№75)» та Широківським бюро правової допомоги          
продовжувалась робота дистанційних пунктів консультування доступу до безоплатної правової         
допомоги, що створені при Широківському районному секторі філії Державної установи «Центр           
пробації» та Державної установи «Широківський виправний центр (№75)» . (08.01, 23.01, 04.02,            
04.03,). Протягом звітного періоду проведе 6 прийомів в ході яких надано консультації 8 особам.              
Також особам які знаходяться в Державній установі «Широківський виправний центр (№75)»           
надано консультації по відеозв’язку (23.01) та (04.03) в дистанційному пункті.  

Основними правопросвітницькими заходами для дорослого населення у 1 кварталі 2019 р.           
були лекції з роз’ясненням змісту законодавчих новел, зокрема закону про насильство в сім’ї,             
булінг, освітлення питання право на освіту ветеранів та їх дітей, а також освітлено питання              
«Електронне декларування», права споживачів тощо. Відділом Широківське бюро         
правової допомоги організовано системне       
проведення лекцій та інших правопросвітніх         
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заходів на актуальну тематику в навчальних           
закладах та на підприємствах, в установах,           
організаціях, зокрема у Територіальних центрах         
Широківського та Інгулецького району, а також в             
Широківському секторі Пробації.  

 
 
За вказаний період проведено 3         

правопросвітніх заходів, робочих зустрічей з         
населенням:  

в навчальних закладах на теми 
11.02.2019 – тематична зустріч з учнями 7-8 класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ            
ступенів №102 «Булінг та    його наслідки», відповідальності   
неповнолітніх за скоєні   злочини.  
13.02.2019 - спільно з    співробітником Широківського  
районного сектору філії   Державної установи «Центр   
пробації» у  Дніпропетровській області було   
проведено зустріч зі   студентами філії Широківського   
міжрегіонального центру з   перепідготовки звільнених у   
запас військовослужбовців,  щодо відповідальності  
неповнолітніх та освітлено   питання «Я маю право голосу».     
виборчі права громадян   та способи їх здійснення і     
захисту; процедура  перевірки включення  
виборців до державного   реєстру виборців; порядок   
зміни виборцю місця   голосування без зміни   
виборчої дільниці та інші. 

 

 
                          на підприємствах, в установах, організаціях на теми: 

11.01.2019 – ку «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)      
№2 в Інгулецькому районі» КМР – освітлення питання «Шахрайство», відповідно до плану заходів.  

15.01.2019 -  Рада ветеранів ПАТ «ІнГЗК» - освітлення питання «Зміни в 
законодавстві України з 1 січня 2019 року», відповідно до плану заходів. 
18.01.2019 – ку «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) №2 в Інгулецькому районі» КМР – освітлення питання 
«Зміни в законодавстві України з 1 січня 2019 року», відповідно до плану 
заходів. 
22.01.2019 – вуличне інформування населення смт. Широке щодо роботи відділу          
Широківське бюро правової   допомоги. 

 
04.02.2019 – тематична зустріч з підопічними, які       перебувають на  
обліку в уповноважених органах з питань пробації       Широківського 
районного сектору філії Державної установи «Центр      пробації» у  
Дніпропетровській області на тему «Я маю право       обирати». 
08.02.2019 – тематична зустріч з підопічними ку       «Територіальний

центр соціального обслуговування (надання    соціальних 
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послуг) № 2 в  Інгулецькому районі» КМР на тему «Я маю право обирати». 
21.02.2019 - спільно з представником Інгулецького відділу державної виконавчої служби міста           
Кривий Ріг Головного територіального    управління юстиції у   
Дніпропетровській області та за участю     представника Інгулецької районної   

в місті ради було проведено     зустріч з мешканцями жилмасиву    
Інгулець, щодо  комунальних платежів та стягнення    
заборгованості за  комунальні платежі, а також    
освітлено питання «Я маю    право голосу» 

 
26.02.2019 - тематична   зустріч 
громадської організації учасників АТО та     учасників 
бойових дій Широківського району    «Побратими 

разом» , щодо освітлення питання право на освіту ветеранів та          їх дітей, а також    
освітлено питання «Електронне декларування».  

 

01.03.2019 - ку «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)      
В Широківському районі» – освітлення питання «Гендерна рівність», «Я маю право обирати»,            
«Права споживачів», відповідно до    плану заходів.  

07.03.2019 - ку «Територіальний центр соціального  
обслуговування (надання соціальних   послуг) №2 в   
Інгулецькому районі» КМР –    освітлення питання  
«Гендерна рівність», відповідно до    плану заходів. 

 

Також відділ Широківське бюро    правової допомоги  
здійснює правову допомогу за    місцем мешкання громадян,   
якщо через фізичний стан не мають      можливості відвідати  
приймальню, протягом звітного   періоду було здійснено одне    
консультування на дому 

 

 

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

Протягом І кварталу 2019р. робота Другого криворізького МЦ була спрямована          
також на подальшу реалізацію створення ефективної системи управління правовими         
знаннями та розвитку людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж          
системи БПД. 

Працівниками Другого криворізького МЦ з надання БВПД проводяться індивідуальні         
навчання для адвокатів на постійній основі. Надаються роз’яснення щодо прийнятих змін           
до умов оплати праці адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в            
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кримінальному, цивільному, адміністративному процесах згідно постанови КМУ №511 від         
20.06.2018 року.   

Відбулась робоча зустріч з адвокатами, які надають БВПД. Начальник відділу           
організації надання БВПД та роботи з адвокатами Віктор Топольський обговорив з           
адвокатами актуальні питання та провів аналіз найкращих практик.  

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

На протязі I кварталу 2019 року Другий криворізьким МЦ з надання БВПД            
щомісячно надає інформацію до Регіонального центру щодо кількості прийнятих звернень          
громадян (складання заяв до Європейського суду) для Міністерства юстиції, проводить          
регулярний  моніторинг діяльності бюро правової допомоги 

Фахівцями Другого криворізького МЦ з надання БВПД проводиться робота з          
приймання актів з надання безоплатної вторинної правової допомоги від адвокатів, які           
працюють за дорученнями Регіонального центру з надання БВПД у Дніпропетровській          
області: здійснюється перевірка їх комплектності, достовірності та правильності        
розрахунку винагороди адвокату. . 

 

[1.4.]  Поступовий перехід від моделі    

залучення адвокатів ex-officio до моделі офісів      
громадського захисту у кримінальних    
провадженнях. 

Керівництвом Другого криворізького МЦ з надання БВПД під час проведення          
семінарів та круглих столів з адвокатами обговорюється питання щодо доцільності          
відкриття офісів громадського захисту в області. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Розділ ІІ. 

Результативні показники діяльності.  
За звітний період з 01 січня по 31 березня 2019 року місцевим центром з              

надання БВПД разом з бюро правової допомоги, що є його відокремленими           
структурними підрозділами, було зареєстровано 810 звернень клієнтів, з яких 663          
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особам було надано правову консультацію, 147 із них написали письмову заяву про           
надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було видано 27           
доручень адвокатам для складання процесуальних документів та представництва        
інтересів громадян в суді та 29 накази головним спеціалістам місцевого центру та            
бюро правової допомоги.  
 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 

 
 

№  
 

Відділ МЦ 

 
Кількість 

зареєстрова
них 

звернень 

 
Кількість 
наданих 

правових 
консультаці

й 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 
БВПД 

 
Кількість 

перенаправл
ень до інших 
провайдерів 

БПД 

1 Відділ 
правової 

інформації та 
консультацій 

460 345 115 0 

2 Відділ 
«Софіївське 

БПД» 

183 168 15 0 

3 Відділ 
«Широківське 

БПД» 

167 150 17 0 

 Разом по МЦ 810 663 147 0 

 

Розподіл клієнтів за категорією питань відображено у діаграмі 1. 
Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за І квартал 

 за категорією питань.  
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Відсотковий розподіл клієнтів Другого криворізького МЦ та Бюро правової 
допомоги за статтю та віком відображено у діаграмах 2 та 3. 

Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу клієнтів у І кварталі за статтю. 
 

 

 
Діаграма 3.  Діаграма розподілу клієнтів у звітному кварталі за віком 
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