
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання  

Павлоградським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги річного плану діяльності на 2019 рік у III кварталі 

 

ЗМІСТ 

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

[1.1.] Переорієнтація системи з надання безоплатної правової допомоги окремим         
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей         
територіальних громад. 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток         

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД.  

[1.3.]  Децентралізація системи БПД. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
[1.1.] Переорієнтація системи з надання безоплатної правової допомоги окремим         

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей         
територіальних громад. 

Васильківське БПД 
05 липня співробітником Васильківського БПД для осіб, які перебувають на обліку у            

Васильківському районному секторі Філії Державної установи "Центр пробації" у         
Дніпропетровській області проведено правову бесіду на тему: «Електронні сервіси         
Мінюсту. ЕЦП». 

 

11 липня співробітником Васильківського БПД разом службами Васильківської ОТГ         
проведено засідання круглого столу на тему: "Запобігання домашньому насильству". 

 

16 липня співробітником Васильківського БПД проведено робочу зустріч із         
заступником начальника УСЗН Васильківської РДА з питання створення дистанційного         
пункту доступу до БВД для ВПО. 



 

17 липня співробітником Васильківського БПД для працівників Васильківського        
територіального центру соціального обслуговування населення проведено      
правопросвітній захід на тему: «Не переплачуйте за тепло та гарячу воду». 

 

19 липня співробітником Васильківського БПД для осіб, які стоять на обліку в            
Васильківському районному центрі зайнятості проведено право просвітній захід на тему:          
«Електронні сервіси Мінюсту. ЕЦП». 

 



05 серпня співробітником Васильківського БПД для осіб, які перебувають на обліку у            
Васильківському районному секторі Філії Державної установи "Центр пробації" у         
Дніпропетровській області проведено правову бесіду на тему: «Електронні сервіси         
Мінюсту. ЕЦП» 

 

14 серпня співробітником Васильківського БПД для працівників Васильківського        
територіального центру соціального обслуговування населення проведено право       
просвітній захід на тему: «Не сплачуйте зайвого». 

 

14 серпня співробітником Васильківського БПД разом зі службами Васильківської         
районної державної адміністрації проведено засідання круглого столу на тему:         
"Відповідальне батьківство". 

 



21 серпня співробітником Васильківського БПД для осіб, які стоять на обліку в            
Васильківському районному центрі зайнятості проведено право просвітній захід на тему:          
«Не сплачуйте зайвого». 

 

28 серпня співробітником Васильківського БПД проведено зустріч з трудовим         
колективом Васильківського районного центру зайнятості на тему: «Перерахунок         
платежів за природний газ». 

 

04 вересня співробітником Васильківського БПД для осіб, які перебувають на обліку у            
Васильківському районному секторі Філії Державної установи "Центр пробації" у         
Дніпропетровській області проведено правову бесіду на тему: «Відповідальне        
батьківство». 

 



05 вересня співробітником Васильківського БПД разом із представником        
спеціалістом служби у справах дітей Васильківської ОТГ для учнів 4-го класу           
Васильківського НВК №1 імені М.М.Коцюбинського проведено правопросвітній захід на         
тему: «Я МАЮ ПРАВО». 

 

05 вересня співробітником Васильківського БПД разом із представником        
спеціалістом служби у справах дітей Васильківської ОТГ для учнів 2-го класу           
Васильківської СЗШ№2 проведено правопросвітній захід на тему: «Я МАЮ ПРАВО». 

 

05 вересня співробітником Васильківського БПД спільно із начальником відділу          
державної реєстрації актів цивільного стану по Васильківському, Межівському,        
Покровському районах Головного територіального управління юстиції у       
Дніпропетровській області проведено спільний прийом громадян. 

 
 



11 вересня співробітником Васильківського БПД для працівників Васильківського        
територіального центру соціального обслуговування населення проведено      
правопросвітній захід на тему: «Зміни в законодавстві по тарифам,як перерахувати          
оплату за газ». 

 

18 вересня співробітником Васильківського БПД для учнів 6-их класів         
Васильківської СЗШ№2 проведено право просвітній захід на тему: «Стоп Булінг». 

 

19 вересня співробітником Васильківського БПД для осіб, які стоять на обліку в            
Васильківському районному центрі зайнятості проведено правопросвітній захід на тему:         
«Зміни в законодавстві по тарифам,як перерахувати оплату за газ». 

 



19 вересня співробітником Васильківського БПД разом із представником        
ювінальної превенції Васильківського районного відділу поліції та спеціалістом служби          
у справах дітей Васильківської ОТГ для учнів 8-их класів Васильківського НВК №1 імені             
М.М.Коцюбинського проведено правопросвітній захід на тему: «Стоп Булінг». 

 

20 вересня співробітником Васильківського БПД разом із представником        
Васильківського районного сектору Філії Державної установи "Центр пробації" у         
Дніпропетровській області для учнів 6-их класів Васильківської СЗШ№2 проведено         
правопросвітній захід на тему: «Стоп Булінг. Відповідальність». 

 

27 вересня відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини при 
Васильківській РДА. 

 

Відповідно до затвердженого графіку співробітником Васильківського БПД       



організовано роботу дистанційних та мобільних пунктів доступу до БППД на базі           
Васильківського РЦЗ, Васильківського УСЗН, Васильківського Терцентру,      
Васильківського РС Філії ДУ "Центр пробації" у Дніпропетровській області та          
Васильківської ОТГ. 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Першотравенське БПД 
10 липня співробітниками Першотравенського БПД надано адресну правову 

допомогу особі з інвалідністю. 

.  

11 липня співробітниками Першотравенського БПД для відвідувачів       
територіального центру м. Першотравенська проведено правопросвітницький захід на        
тему: «Нові правила санітарних норм», де присутні дізналися про нововведення у зв’язку            
із внесенням змін до «Державних санітарних норм і правил утримання територій           
населених місць». 



 

15 липня співробітниками Першотравенського БПД проведено виїзний прийом        
громадян на базі Відділу ДРАЦС по Петропавлівському району та місту        
Першотравенськ  ГТУЮ в Дніпропетровській області. 

 
 

23 липня, 20 серпня, 16 вересня співробітниками Першотравенського БПД         
проведено вуличне інформування населення щодо загальнонаціональної      
правопросвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО! Відповідальне батьківство»,       
«Податкова знижка», «Чесна платіжка: право на якісні комунальні послуги» та поширено           
серед громадян інформацію про роботу, контакти бюро та інформаційні буклети. 



                         

 

26 липня, 28 серпня, співробітниками Першотравенського БПД проведено        
правоосвітній захід для осіб, що перебувають на обліку у Першотравенському міському           
центрі зайнятості на тему: «Я МАЮ ПРАВО! Відповідальне батьківство : податкова           
знижка на навчання», де присутні мали змогу дізнатися хто має право, та детальний             
порядок отримання податкової знижки на навчання та «Порядок ведення трудових          
книжок», де присутні дізналися про правильність заповнення трудових книжок, внесення          
до них змін та виправлень.  

               

 

07 серпня, 11 вересня співробітниками Першотравенського БПД проведено виїзний         
прийом громадян на базі Миколаївської ОТГ. 



              

 

12 серпня, 09 вересня співробітниками Першотравенського БПД проведено виїзний         
прийом громадян на базі Петропавлівського МРС філії Державної установи "Центр          
пробації" у Дніпропетровській області. 

       

 

13 серпня співробітниками Першотравенського БПД для відвідувачів       
територіального центру м.Першотравенська проведено правопросвітницький захід на       
тему: «Чесна платіжка, право на якісні комунальні послуги», де присутні дізналися про            
порядок нарахування плати за тепло та гарячу воду, порядок отримання якісних           
комунальних послуг. 



 

 

04 вересня співробітниками Першотравенського БПД для учнів 8-х, 9-х, та 11-х           
класів Першотравенської ЗОШ №3 проведено правовий урок «Я МАЮ ПРАВО!».  

 

               

18 та 19 вересня співробітниками Першотравенського БПД для учнів 4-х, 6-х, та 7-х             
класів Першотравенської ЗОШ №5 в рамках тижня протидії булінгу проведено          
правопросвітницький  захід на тему: «Стоп! Булінг». 



            

 

 

24 вересня співробітниками Першотравенського БПД, спільно із працівниками        
Петропавлівського МРС філії Державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській         
області, проведено правопросвітницький захід на тему: «Запобігання та протидія         
домашньому насильству».  

 

 

 

 

 

Петропавлівське БПД 



02 липня, 02 серпня співробітником Петропавлівського БПД проведено         
правопросвітницький захід в Територіальному центрі соціального обслуговування (        
надання соціальних послуг) Петропавлівського району для працівників та відвідувачів         
на тему: " Чесна платіжка", "Призначення тимчасової державної соціальної допомоги          
непрацюючій особі, яка не набула права на пенсійні виплати".  

 

   
  
 08 липня, 12 серпня, 09 вересня співробітником Петропавлівського БПД проведено          
правовопросвітницькі заходи для осіб, які перебувають на обліку у Петропавлівському          
міжрайонному секторі філії Державної установи "Центр пробації " у Дніпропетровській          
області на теми: " Безкоштовне отримання земельної ділянки ", "Протидія домашньому           
насильству", "Порядок отримання безоплатної правової допомоги: поняття первинної та         
вторинної безоплатної правової допомоги, субєкти права на безоплатну первинну та          
вторинну правову допомогу" та організовано роботу мобільного пункту прийому         
громадян.  

 

    
  

10 липня, 14 серпня, 23 серпня співробітником Петропавлівського БПД проведено          
вуличне інформування населення смт. Петропавлівка та району щодо        
загальнонаціональної право просвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО!"       
"Відповідальне батьківство: права дитини на аліменти", "Поїхати з дитиною за кордон -            



легко" та поширено серед громадян інформацію про роботу, контакти бюро та           
інформаційні буклети. 
 

  
  

02 серпня співробітником Петропавлівського БПД проведено робочу зустріч з          
начальником Петропавлівського міжрайонного сектору філії Державної установи "Центр        
пробації " у Дніпропетровській області, під час якої обговорювались питання щодо           
визначення спільних дій/заходів на ІІ півріччя 2019 року, зверталась увага на роботу            
дистанційного пункту у Петропавлівському міськрайонному відділі, подальші спільні дії         
щодо надання безоплатної правової допомоги суб’єктам пробації та проведення спільних          
лекцій для учнів навчальних закладів Петропавлівського району.  

 
 

02 серпня, 30 серпня співробітником Петропавлівського БПД проведено право         
освітній захід для осіб, що перебувають на обліку у відділі надання соціальних послуг у              
Петропавлівському районі Павлоградського міськрайонного центру зайнятості на тему:        
"Електронний цифровий підпис: як швидко підтвердити право на БВПД", " Порядок           
працевлаштування за кордоном". 

 



  
 

06 серпня співробітник Петропавлівського БПД здійснила робочий візит до          
Троїцької сільської ради, в рамках якого провела правопросвітницький захід на тему:           
"Обов»язок дітей утримувати непрацездатних батьків" та організувала роботу мобільного         
пункту прийому громадян на базі Троїцької сільської ради. 

  
 

    
19 серпня співробітник Петропавлівського БПД провела правопросвітній захід для          

співробітників Петропавлівського об’єднаного районного територіального центру      
комплектування та соціальної підтримки на тему: "Реабілітація учасників АТО",         
проведено виїзний прийом громадян.  

 

   



  
28 серпня, 27 вересня відбулися чергові засідання комісії з питань захисту прав 

дитини при Петропавлівській РДА, у яких працівник Петропавлівського БПД прийняла 
участь.  
 

  
 

05 вересня співробітник Петропавлівського БПД здійснила робочий візит до          
Самарської сільської ради, в рамках якого провела правопросвітницький захід на тему: "            
Аліменти на батьків: обов»язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання"           
та організувала роботу мобільного пункту прийому громадян на базі Самарської сільської           
ради та дитячого садочку " Сонечко" Самарської Сільської ради. 
 

    
  

06 вересня співробітник Петропавлівського БПД разом з начальником        
Петропавлівського міжрайонного сектору філії Державної установи "Центр пробації " у          
Дніпропетровській області, для учнів 5- х класів Петропавлівської ЗОШ І - ІІІ ступенів             
№1, провели правовий урок «Я МАЮ ПРАВО!». 
 



   

  
  

10 вересня співробітник Петропавлівського БПД для учнів 5-х – 8-х класів Самарської             
ЗОШ І-ІІ ступенів філії опорного навчального закладу Петропавлівської        
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 проведено правовий урок «Я МАЮ ПРАВО!». 
 

    
  

11 вересня співробітник Петропавлівського БПД здійснила робочий візит до          
Олександропільської сільської ради, в рамках якого провела правопросвітницький захід         
на тему: " Порядок заповнення трудової книжки" та організувала роботу мобільного           
пункту прийому громадян на базі Олександропільської сільської ради. 
 



   

 

19 вересня співробітник Петропавлівського БПД для учнів 5-х - 8х класів Самарської             
ЗОШ І-ІІ ступенів філії опорного навчального закладу Петропавлівської        
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 в рамках тижня протидії булінгу провела            
правопросвітницький захід на тему: «Стоп! Булінг». 

 
 
 

 

    
 

20 вересня співробітник Петропавлівського БПД, разом з начальником         
Петропавлівського міжрайонного сектору філії Державної установи "Центр пробації " у          
Дніпропетровській області, для учнів 7- х класів Петропавлівської ЗОШ І - ІІІ ступенів №              
2 провели правопросвітницький захід на тему: «Стоп!Булінг». 



    
24 вересня співробітник Петропавлівського БПД провела правопросвітній захід в          

Управлінні праці соціального захисту населення Петропавлівської районної державної        
адміністрації на тему: "Податкова знижка на розвиток дитини" та організувала роботу           
мобільного пункту прийому громадян.  

  
 

26 вересня співробітник Петропавлівського БПД здійснила робочий візит до          
Лозівської сільської ради, в рамках якого провела правопросвітницький захід на тему:           
"Як перевірити правильність нарахування тарифу на послуги з постачання теплової          
енергії та гарячої води"  та організувала роботу мобільного пункту прийому громадян. 

   



30 вересня співробітник Петропавлівського БПД здійснила робочий візит до          
Осадченської сільської ради, в рамках якого провела правопросвітницький захід на тему:           
"Що роботи у разі домашнього насильства?" , "Електронний цифровий підпис: як швидко            
підтвердити право на БВПД" та організувала роботу мобільного пункту прийому          
громадян. 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Павлоградське БПД 

15 липня співробітником Павлоградського БПД проведено виїзне консультування        
громадян в Управлінні соціального захисту населення Покровської районної Державної         
адміністрації. 

 

17 липня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький       
захід в Покровській районній філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості для          
осіб, які перебувають на обліку на тему: «Підтвердження трудового стажу для           
призначення пенсії». 

 

22 липня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування        
жителів Покровського району на тему: «Інтернет це частина твого життя, зроби його            
безпечним». 



 

13 серпня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький       
захід серед дітей в приміщенні Комунального закладу культури "Покровська районна          
дитяча бібліотека" на тему: «Зупинимо булінг разом». 

  

14 серпня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування        
жителів Покровського району на тему: «Не переплачуйте за тепло та гарячу воду. 

 

15 серпня співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне інформування        
жителів Покровського району на тему: «Як отримати безоплатну допомогу». 



 

15 серпня співробітником Павлоградського БПД, спільно з працівником        
Покровського районного сектору Філії Державної установи "Центр пробації" у         
Дніпропетровській області, проведено правопросвітницький захід для осіб, які        
перебувають на обліку на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству». 

 

15 серпня співробітником Павлоградського БПД спільно з працівником        
Покровського районного сектору Філії Державної установи "Центр пробації" у         
Дніпропетровській області проведено робочу зустріч з метою вдосконалення співпраці         
щодо надання індивідуальних юридичних консультацій особам, які перебувають на         
обліку. 

 



 

29 серпня співробітником Павлоградського БПД спільно з працівниками        
Комунального закладу культури Покровської районної дитячої бібліотеки, завідуючою        
сектору у справах дітей виконавчого комітету Покровської селищної ради, працівником          
управління соціального захисту населення Покровської районної Державної адміністрації        
проведено спільний правопросвітницький захід в Комунальному закладі культури        
"Покровська районна дитяча бібліотека", під час якого обговорено такі теми: "Як           
отримати безоплатну правову допомогу", "Не переплачуйте за тепло та гарячу воду",           
"Порядок призначення та отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям". 

 

05 вересня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький       
захід для учнів 5-их класів Навчально- виховного комплексу "Загальноосвітньої школи          
І-ІІ ступенів №1 - Покровська гімназія" на тему: «Я МАЮ ПРАВО», «Зупинимо булінг             
разом». 

 

05 вересня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький       
захід для учнів 4-их класів Навчально- виховного комплексу "Загальноосвітньоїї школи          



І-ІІ ступенів №1 - Покровська гімназія" на тему «Я МАЮ ПРАВО», «Зупинимо булінг             
разом». 

  

14 вересня під час проведення в селищі Покровське багатожанрового фестивалю          
"Fest-Party" У селянській хаті" співробітником Павлоградського БПД проведено вуличне         
інформування на теми: "Як отримати безоплатну правову допомогу", "Не гайте часу в            
чергах, 5 простих кроків для отримання документів онлайн", "Відповідальне         
батьківство". 

   

 

 

17 вересня співробітником Павлоградського БПД проведено виїзне консультування        
громадян в управління соціального захисту населення Покровської районної Державної         
адміністрації. 



 

20 вересня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький       
захід для учнів Навчально- виховного комплексу "Загальноосвітньоїї школи І-ІІ ступенів          
№1 - Покровська гімназія"  на тему: «Зупинимо булінг разом». 

 

20 вересня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький       
захід для учнів Навчально- виховного комплексу "Загальноосвітньоїї школи І-ІІ ступенів          
№1 - Покровська гімназія"  на тему: "Ні агресії і насильству. Ні булінгу". 

 

25 вересня співробітником Павлоградського БПД проведено правопросвітницький       
захід в Покровській районній філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості для          
осіб, які перебувають на обліку на тему: "Працевлаштування громадян України за           
кордоном". 



 

 
 

Павлоградський МЦ 

02 липня , 09 липня, 23 липня, 30 липня, 06 серпня, 20 серпня, 27 серпня, 03                
вересня, 10 вересня, 24 вересня співробітниками Павлоградського МЦ проведені         
правопросвітницькі заходи в Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості на        
теми: «Порядок виїзду за кордон з дитиною», «Чесна платіжка», «Насильство в сім’ї:            
заборонний та обмежувальний приписи», «Право дитини на аліменти», «Порядок         
стягнення заборгованості за кредитним договором», «Порядок прийняття спадщини»,        
«Різниця між трудовим договором та договором підряду»; надані консультації з правових           
питань особам, які перебувають на обліку. 

       
 

02 липня, 07 серпня співробітниками Павлоградського МЦ проведені        
правопросвітницькі заходи для працівників Павлоградського МРВ філії Державної        
установи «Центр пробації» у Дніпропетровської області на теми: «Забезпечення доступу          
до БПД суб’єктам пробації», «Як оформити аліменти за взаємною згодою». 

03 липня співробітником Павлоградського МЦ проведено правопросвітницький       
захід з працівниками Юр’ївського РС філії Державної установи «Центр пробації» у           



Дніпропетровської області для осіб, що перебувають на обліку на тему: «Протидія           
домашньому насильству, право дитини на аліменти». 

 
 

16 липня, 20 серпня співробітником Павлоградського МЦ проведено        
правопросвітницькі заходи в Павлоградському територіальному центрі соціального       
обслуговування населення на теми: «Порядок призначення та переоформлення субсидії»,         
«Права осіб з інвалідністю» та надані правові консультації відпочиваючим. 

 

        
18 липня, 15 серпня, 25 вересня співробітником Павлоградського МЦ проведено          

правопросвітницькі заходи в Тернівському територіальному центрі соціального       
обслуговування населення на теми: «Чесна платіжка», «Порядок поділу спільного майна          
чоловіка та жінки , які не перебували в законному шлюбі, спадкування в цивільному             
шлюбі». 

07 серпня співробітником Павлоградського МЦ проведено виїзне консультування        
особи з інвалідністю та складено заяву до поліції щодо відкриття кримінального           
провадження. 



          
 

06 серпня, співробітником Павлоградського МЦ проведено правопросвітницький       
захід для осіб, що перебувають на обліку в Павлоградському МРВ філії Державної            
установи «Центр пробації» у Дніпропетровської області на тему : «Насильство в сім’ї». 

 
14 серпня співробітником Павлоградського МЦ проведено виїзне консультування        

особи з інвалідністю з питання отримання посвідчення особи з інвалідністю, отриманої           
внаслідок війни. 

 
 



14 вересня співробітником Павлоградського МЦ проведено виїзне консультування        
вразливої категорії населення та складено заяву до поліції щодо порушення          
кримінального провадження. 

 
 
 
17 вересня, 26 вересня співробітником Павлоградського МЦ проведено перше та          

друге заняття в Павлоградському територіальному центрі соціального обслуговування        
населення Університет ІІІ покоління/громадський радник. 

 

    
 
13 вересня співробітником Павлоградського МЦ проведений правопросвітницький       

захід для працівників Юр’ївського районного сектору філії Державної установи «Центр          
пробації» у Дніпропетровській області на тему : «Відповідальне батьківство». 



 
 
06 вересня співробітником Павлоградського МЦ проведено правовий урок на тему:          

«Я маю право» в Межиріцькому ліцеї ім. І.С. Обдули для учнів 7-го, 8-го класів. 

               
 

11 вересня , 18 вересня, 19 вересня, 20 вересня співробітниками Павлоградського           
МЦ проведені правові уроки на тему: «Я маю право: права дітей» в Павлоградській ЗОШ              
№ 9 для учнів 8-х, 9х класів, в Павлоградській ЗОШ № 17, № 19 для учнів початкової                 
школи. 

 

        
 



      
 

12 вересня співробітником Павлоградського МЦ проведені правопросвітницькі       
заходи на тему: «Булінг в шкільному середовищі, протидія домашньому насильству» для           
учнів 8-х, 9-х, 11-х класів Троїцької ЗОШ та Привовчанської ЗОШ. 

         
 
16 вересня, 17 вересня , 18 вересня співробітником Павлоградського МЦ проведені           

правопросвітницькі заходи на тему: «Булінг в шкільному середовищі» в Павлоградській          
ЗОШ № 15 для учнів 6-х, 7-х, 9-х, 11-х класів, в Павлоградській ЗОШ № 18 для 11-х                 
класів. 

             



 

13 вересня, 17 вересня, 19 вересня співробітниками Павлоградського МЦ         
проведені правопросвітницькі заходи на тему: «Я маю право: права дітей, булінг в            
шкільному середовищі», а також роз’яснено трудове законодавство неповнолітніх в         
Юр’ївській опорній ЗОШ та Юр’ївському професійно-технічному училищі № 81,         
Павлоградському коледжі НТУ «Дніпровська політехніка». 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

20 серпня та 22 вересня в приміщенні Павлоградського місцевого центру з надання            
БВПД проведено робочі зустрічі та навчання з адвокатами, які працюють за контрактом            
з Павлоградським місцевим центром надання БВПД на тему «Проблемні питання          
надання БВПД, стан дотримання адвокатами умов укладених з Центром контрактів». Під           
зустрічі також обговорювалося питання якості надання безоплатної вторинної правової         
допомоги, уникнення конфлікту інтересів, пріоритету інтересів клієнта під час надання          
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Спеціалістами відділу організації надання безоплатної вторинної правової       
допомоги та роботи з адвокатами було проведено аналіз по виданим дорученням,           
прийнятим актам надання безоплатної вторинної правової допомоги та відшкодування         



витрат на відрядження за межі регіону.  
Обговорювалися проблемні питання, які виникають під час надання безоплатної         

вторинної правової допомоги та шляхи їх вирішення, зокрема дії адвоката у разі            
зупинення цивільної справи. Окрему увагу приділено типовим помилкам в звітах          
адвокатів по кримінальним провадженням та цивільним і адміністративним справам.  

Правові консультації, які розміщені в довідково-інформаційній платформі       
правових консультацій WikiLegalAid підтримуються в актуальному стані . 
 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 
Фахівцями Павлоградського місцевого центру з надання БВПД постійно        

проводиться робота по прийняттю і перевірці актів надання безоплатної вторинної          
правової допомоги у адвокатів, які працюють за дорученнями з Регіональним центром з            
надання БВПД у Дніпропетровській області: здійснюється перевірка їх комплектності,         
достовірності даних, викладених у додатках до актів з подальшим переданням їх до            
Регіонального центру з надання БВПД у Дніпропетровській області для здійснення          
остаточної перевірки, зокрема правильності розрахунку, та проведення виплати        
винагороди адвокатам. 

У третьому кварталі 2019 р. Центром прийнято та передано до РЦ з надання БВПД              
200 актів надання безоплатної вторинної правової допомоги у адвокатів, які працюють за            
дорученнями з Регіональним центром з надання БВПД у Дніпропетровській області. 

Крім цього, Центром проводиться прийняття та перевірка актів надання         
безоплатної вторинної правової допомоги у адвокатів, які працюють за дорученнями          
місцевого центру з надання БВПД з подальшим відшкодуванням витрат та виплатою           
винагороди  адвокатам. 

У третьому кварталі 2019 р. Центром прийнято 48 актів надання БВПД від            
адвокатів, які уклали контракт з Павлоградським МЦ з надання БВПД. Розмір виплат            
адвокатам склав 144 129 грн. 28 коп. 

 
 

 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 липня 2019 р. по 30 вересня 2019 р. Павлоградським місцевим              
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги,           



що є його відокремленим структурними підрозділами, було зареєстровано 1866 звернень          
клієнтів, 1628 особам було надано правову консультацію, 238 із них написали письмову            
заяву про надання БВПД. 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень        
клієнтів: 

№ 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень 

Кількість наданих  
консультацій 

Кількість отриманих  
письмових звернень  
про надання БВПД 

1 Відділ 
правопросвітництва 
та надання 
безоплатної 
правової допомоги 

1027 878 149 

2 Відділ 
“Васильківське 
бюро правової 
допомоги” 

285 253 32 

3 Відділ 
“Першотравенське 
бюро правової 
допомоги” 

232 203 29 

4 Відділ 
“Петропавлівське 
бюро правової 
допомоги” 

154 147 7 

5 Відділ 
“Павлоградське 
бюро правової 
допомоги” 

168 147 21 

6 Разом по МЦ 1866 1628 238 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 238           

рішень про надання БВПД, видано 50 доручень адвокатам та 194 накази штатним            
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного - 442            
(23,8 %), іншого цивільного права - 361 (19,3 %), житлового - 282 (15,1 %), соціального               
забезпечення - 204 (10,9 %), з інших питань — 136 (7,3 %) , спадкового - 137 (7,3 %) ,                   
трудового — 83 (4,4 %), земельного - 73 (3,9 %), договірного - 68 (3,7 %),               



адміністративного - 56 (3,0 %), з питань виконання судових рішень - 15 (0,8 %),              
медичного- 5 (0,3 %) та з неправових питань- 4 (0,2 %).  

 
 
Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією            
питань. 

 
 
 
 
 
Діаграма. 3 Щодо розподілу клієнтів за статтю. 
 



 
 
 
Діаграма. 4 Щодо розподілу клієнтів за віком. 

 

 
 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше           

позитивних рішень було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією          
України, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід не перевищує двох розмірів          



прожиткового мінімуму - 163(68,5 %), по ВПО- 46 (19,3 %), ветеранам війни — 14 ( 5,9                
%), по інвалідам- 10 (4,2 %), діти- 4 (1,7 %) та іноземці- 1 (0,4 %). 
Діаграма. 5 Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за III кварталі             
2019 р. було: 
1. здійснено 22 виїзди мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 60            

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
2. загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під             

час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 157          
осіб, в тому числі 46 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз”яснень             
до мобільних консультаційних пунктів та 111 осіб звернулося до дистанційного пункту           
доступу до БПД; 
3. проведено  116 правопросвітницьких заходів; 
4. розміщено у ЗМІ 31 інформаційний матеріал з питань надання БВПД; 
5. надано 21 клієнту доступ до електронних сервісів Мін”юсту. 
 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в          
розрізі бюро  



№ 
з/п 

Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 
виїздів 
мобільних 
консультаційних 
пунктів/ осіб, 
що отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 
дистанційних 
пунктів/ осіб, 
що отримали 
правову 
допомогу 

Кількість ОМС 
та 
установ-провайд
ерів БПД, яким 
надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 
правоосвітн
ицьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів 
яким надано 
доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційн
их  

матеріалів, 
розміщених 
у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

22/46 60/111 0 116 21 31 

2 Павлоградський МЦ 4/4 22/47 0 47 18 7 

3 Васильківське БПД 5/4 18/34 0 18 0 4 

4 Першотравенське БПД 3/1 7/9 0 21 3 5 

5 Петропавлівське БПД 9/35 8/17 0 21 0 8 

6 Павлоградське БПД 1/2 5/4 0 9 0 7 

 


