
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання  

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

Павлоградський МЦ 

02 квітня, 09 квітня, 23 квітня співробітником Павлоградського МЦ в рамках           
загальнонаціональної правопросвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО» проведені       
інформаційні правопросвітницькі лекції для осіб, які перебувають на обліку в          
Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості на теми: "Права виборців: як їх          
реалізувати. Перевір себе у списку виборців"; «Порядок підтвердження трудового стажу          
за відсутності трудової книжки»; «Насилля в сім’ї». 

 

 

 

 

 

 

02 квітня співробітником Павлоградського МЦ проведено правопросвітницький       
захід для відпочиваючих територіального центру соціального обслуговування населення        
м.Тернівка на тему: "Монетизація субсидій та новий порядок отримання виплат" 

11 квітня, 25 квітня співробітником Павлоградського МЦ проведені планові заняття          
з курсу правознавства при Університеті ІІІ покоління «Громадський радник». 

16 квітня співробітником Павлоградського МЦ проведено правопросвітницький       
захід в Павлоградському територіальному центрі соціального обслуговування населення        
на тему: "Аліменти на утримання батьків". 

07 травня, 14 травня, 21 травня, 28 травня співробітниками Павлоградського МЦ           
проведені інформаційні правопросвітницькі лекції для осіб, які перебувають на обліку в           
Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості на теми: «Кредитні зобов’язання»,        
«Шахрайство за телефоном. Порядок складання заяви до поліції». В рамках реалізації           
правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» проведено лекцію на тему:        
«Кризисна кімната дружня для дітей» стосовно дітей які постраждали від домашнього           



психологічного, фізичного, сексуального насильства, а також стосовно дітей, які самі є           
кривдниками. Додатково поширено інформаційні матеріали «Відповідальне батьківство»       
серед відвідувачів. 

 

 

 

 

 

 

11 травня співробітником Павлоградського МЦ проведено лекцію в Тернівській         
загальноосвітній школі № 5 на тему: «Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях.            
Адміністративна та кримінальна відповідальність». 

15 травня співробітником Павлоградського МЦ проведено правопросвітній захід в         
рамках загальнонаціональної правопросвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО» для        
студентів Павлоградського Коледжу НТУ "Дніпровська політехніка». 

 

 

 

 

16 травня, 23 травня співробітником Павлоградського МЦ проведені проведені         
планові заняття з курсу правознавства при Університеті ІІІ покоління «Громадський          
радник», підведені підсумки курсу, видані сертифікати.  

 

 

 



 

21 травня, 29 травня співробітником Павлоградського МЦ проведено        
правопросвітницький захід в Павлоградському територіальному центрі соціального       
обслуговування населення та Територіальному центрі соціального обслуговування       
населення м.Тернівка на тему: "Порядок укладання договору довічного утримання". 

 

 

 

 

 

 

03 червня співробітником Павлоградського МЦ проведений захід до дня захисту          
дітей в Павлоградській загальноосвітній школі № 9, роз’яснені права дітей, порядок           
протидії булінгу та домашньому насиллю. Учасникам заходу видані паспорти прав          
дитини. 

04 червня, 11 червня, 18 червня, 25 червня співробітниками Павлоградського МЦ в            
рамках загальнонаціональної правопросвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО» проведені        
інформаційні правопросвітницькі лекції для осіб, які перебувають на обліку в          
Павлоградському міськрайонному центрі зайнятості на теми: «Порядок прийняття        
спадщини»; «Порядок стягнення аліментів на утримання батьків». В рамках реалізації          
правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» проведено інформаційні      
лекції для осіб, які перебувають на обліку в Павлоградському центрі зайнятості на тему:             
“Податкова знижка на навчання, інші стимули та гарантії”. 

 

 

 

 

 

 



18 квітня, 15 травня, 05 червня співробітником Павлоградського МЦ проведено          
зустрічі з громадою Юр’ївської ОТГ щодо розвитку правопросвітництва мешканців         
громади, в Юр’ївській бібліотеці проведено лекцію на тему: «Порядок усунення          
перешкод у праві користування житлом шляхом визнання особи такою, що втратила           
право користування житлом». 

21 травня, 05 червня співробітником Павлоградського МЦ проведено        
правопросвітницький захід для працівників Павлоградського МРВ філії Державної        
установи «Центр пробації» у Дніпропетровської області на тему: «Забезпечення доступу          
до БПД суб’єктам пробації»; «Зарахування часу покарання до трудового стажу». 

 

18 червня 

співробітником Павлоградського МЦ   
проведено правопросвітницький захід в Павлоградському територіальному центрі       
соціального обслуговування населення на тему: "Аліменти на утримання батьків". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Павлоградське БПД 

01 квітня співробітниця Павлоградського БПД відвідала планове засідання         
Покровського територіального центру соціального обслуговування з ціллю проведення        
правопросвітницької лекції щодо порядку оформлення заповіту та особливостей        
укладення договору довічного утримання. 

 
05 квітня співробітницею Павлоградського БПД з метою підвищення рівня         

поінформованості громадян щодо можливості отримання безоплатної правової       
допомоги та рівня знань щодо механізмів захисту їх прав провела вуличне інформування            
жителів Покровського району, під час якого довела до відома громадян інформацію про            
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» та поширила        
серед громадян інформацію про роботу, контакти бюро та буклети: «Реабілітація у           
санаторно-курортних закладах».   

  

09 квітня співробітницею Павлоградського БПД проведено виїзний прийом        
громадян на базі Управління соціального захисту населення Покровської РДА. 

 
15 квітня співробітницею Павлоградського БПД проведено виїзний прийом        

громадян на базі Покровської  РДА. 



 
17 квітня співробітницею Павлоградського БПД для осіб, що перебувають на          

обліку у Покровській районній філії Дніпропетровського обласного центру проведено         
правопросвітницьку лекцію на тему: «Мобінг у трудовому колективі» та проведено          
виїзне консультування громадян.  

 
22 квітня співробітницею Павлоградського БПД проведено виїзний прийом        

громадян на базі Центру надання адміністративних  послуг Покровської  РДА. 

 

24 квітня співробітницею Павлоградського БПД з метою виконання завдань,         
передбачених інформаційною кампанією «Відповідальне батьківство», що розпочалася у        
рамках право просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», проведено тематичну зустріч          
з працівниками та пацієнтами акушерсько-гінекологічного та пологового відділення        
Комунального закладу «Покровська центральна районна лікарня» Дніпропетровської       
обласної ради щодо особливостей реалізації права на отримання соціальної послуги          
«Муніципальна няня».  

 

25 квітня співробітницею Павлоградського БПД проведено для жителів с.         
Катеринівка правопросвітницьку лекцію на тему: «Процедура прийняття спадщини» та         



організовано роботу мобільного пункту прийому громадян на базі Катеринівської         
сільської ради. 

  

25 квітня співробітницею Павлоградського БПД проведено для учнів 7-8 класів          
Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів правову бесіду на тему: «Цькування у школі: поняття,            
види та способи протидії йому». 

 
03 травня співробітниця Павлоградського БПД з метою підвищення рівня         

поінформованості громадян щодо можливості отримання безоплатної правової       
допомоги та механізмів захисту їх прав провела вуличне інформування жителів          
Покровського району, під час якого довела до відома громадян інформацію про           
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» та поширила        
серед громадян інформацію про роботу, контакти бюро та буклети: «Поїхати з дитиною            
за кордон - легко!».   

  

06 травня співробітницею Павлоградського БПД проведено виїзний прийом        
громадян на базі Покровської  РДА. 

 

08 травня співробітницею Павлоградського БПД проведено для членів Покровської         
територіальної первинної організації українського товариства сліпих інформаційну       
лекцію на тему: «Особливості нарахування споживачам пені за комунальні послуги з 01            
травня 2019 року» та організовано мобільний пункт прийому громадян на базі           
організації.  

 
22 травня співробітницею Павлоградського БПД для осіб, що перебувають на          

обліку у Покровській районній філії Дніпропетровського обласного центру проведено         
лекцію на тему: «Випробування при прийнятті на роботу: на що слід звернути увагу?» та              
проведено виїзне консультування громадян.  

  

24 травня співробітницею Павлоградського БПД проведено для учнів 7-ого та          
9-ого класів Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів тематичну лекцію на тему: «Кібербулінг в            
освітньому середовищі». 



 

24 травня співробітницею Павлоградського БПД проведено для жителів с.         
Гаврилівка правопросвітницьку лекцію на тему: «Зміни у земельному законодавстві з          
січня 2019 року: важливі правові аспекти» та організовано роботу мобільного пункту           
прийому громадян на базі Гаврилівської сільської ради.  

27 травня співробітницею Павлоградського БПД проведено виїзний прийом        
громадян на базі Центру надання адміністративних  послуг Покровської  РДА. 

  

28 травня співробітницею Павлоградського БПД проведено виїзний прийом        
громадян на базі Управління соціального захисту населення Покровської РДА. 

 

31 травня до Міжнародного дня захисту дітей у центральному парку смт.           
Покровське співробітницею Павлоградського БПД спільно із працівниками       
Покровського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у         
Дніпропетровській області та Покровського відділення поліції Синельниківського відділу        
поліції ГУНП у Дніпропетровській області проведено правопросвітницьку акцію        
«Відповідальне батьківство: захист права дитини на гідне життя». 



 

31 травня до Міжнародного дня захисту дітей у центральному парку смт.           
Покровське співробітницею Павлоградського БПД проведено вуличне інформування       
громадян на тему: «Відповідальне батьківство – гарантія щастя дитини». 

       

05 червня 2019 р. співробітник Павлоградського БПД провела лекцію для осіб, які            
перебувають на обліку у Покровському районному секторі філії Державної установи          
«Центр пробації» у Дніпропетровській області з теми: «Профілактика та запобігання          
вчиненню адміністративних правопорушень» та надала індивідуальні юридичні       
консультації. 

           

07 червня співробітниця Павлоградського БПД провела робочу зустріч із         
завідуючою сектором у справах дітей виконавчого комітету Покровської селищної ради          
щодо обговорення спільної реалізації правопросвітницької кампанії «Відповідальне       
батьківство». 



 
11 червня співробітницею Павлоградського БПД проведено виїзний прийом        

громадян на базі Управління соціального захисту населення Покровської РДА. 
 

12 червня співробітницею Павлоградського БПД з метою підвищення рівня         
поінформованості громадян щодо можливості отримання безоплатної правової       
допомоги та рівня знань щодо механізмів захисту їх прав провела вуличне інформування            
жителів Покровського району, під час якого довела до відома громадян інформацію про            
загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» та поширила        
серед громадян інформацію про роботу, контакти бюро та буклети: «Особливості          
стягнення аліментів на утримання дитини».   

  

 
 
 
 
 
 

Першотравенське БПД 

01 квітня співробітниками Першотравенського БПД проведено виїзний прийом        
громадян на базі Петропавлівського МРС філії Державної установи "Центр пробації" у           
Дніпропетровській області. 

 

10 квітня співробітниками Першотравенського БПД проведено правопросвітній       
захід для учнів 9х класів Першотравенської загальноосвітньої школи №3 на тему:           
«Трудове право: аспекти та нюанси для неповнолітніх», де присутні дізналися про           
можливість працевлаштування неповнолітніх та гарантії захисту їх трудових прав.  

 



10 квітня співробітниками Першотравенського БПД проведено      
правопросвітній захід для осіб, що перебувають на обліку у         

ЦСССДМ м. Першотравенська в рамках     

загальнонаціональної право просвітницької кампанії «Я     

МАЮ ПРАВО!Відповідальне батьківство» на тему:     
«Розмір, підстави та порядок нарахування аліментів».  

 

 

 

 

 

 

12 квітня, 25 квітня, 10 травня співробітниками Першотравенського БПД         
проведено вуличне інформування населення щодо загальнонаціональної право       
просвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО!Відповідальне батьківство», «Про медіацію в         
сімейних та спадкових спорах», «Захищай свої права» та поширено серед громадян           
інформацію про роботу, контакти бюро та інформаційні буклети. 

  

16 квітня співробітниками Першотравенського БПД проведено робочу зустріч із         
головою Миколаївської ОТГ, з метою обговорення правових проблем та механізмів          
реалізації програми правопросвітництва для мешканців громади. 

 

17 квітня співробітниками Першотравенського БПД проведено виїзний прийом        
громадян на базі Васильківської СР (Миколаївської ОТГ). 



 

17 квітня співробітниками Першотравенського БПД проведено правопросвітній       
захід для відпочиваючих Територіального центру соціального обслуговування на тему:         
«Монетизація субсидії».  

 

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

 

 
26 квітня співробітниками Першотравенського БПД проведено виїзний прийом        

громадян на базі Першотравенського міського відділу ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській          
області. 

 
06 травня співробітниками Першотравенського БПД проведено виїзний прийом        

громадян на базі Петропавлівського МРС філії Державної установи "Центр пробації" у           
Дніпропетровській області. 



 

16 травня співробітниками Першотравенського БПД спільно із головним        
спеціалістом відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та         
громадських формувань Управління державної реєстрації проведено спільний прийом        
громадян. 

 

                        
 
24 травня співробітниками Першотравенського БПД для відвідувачів       

територіального центру м.Першотравенська проведено правопросвітницький захід на       
тему: «Новий закон про комунальні послуги: що змінилося, та чого очікувати», де            
присутні дізналися про порядок нарахування штрафів та пені за несвоєчасну оплату           
комунальних послуг, та інші нововведення у зв’язку із прийняттям нового закону.  

 

24 травня співробітниками Першотравенського БПД для учнів початкових класів         
Першотравенської ЗОШ №5 проведений правопросвітницький захід на тему:        
«Стоп!Булінг!». 



  

06 червня співробітники Першотравенського БПД взяли участь у Фестивальному         
квесті для учнів загальноосвітніх шкіл міста Першотравенська. 

 

20 червня співробітниками Першотравенського БПД спільно із спеціалістом відділу         
ДРАЦС по Петропавлівському району та місту Першотравенськ ГТУЮ в       
Дніпропетровській області проведено спільний прийом громадян.  

                    
24 червня співробітниками Першотравенського БПД спільно із Відділом молоді та          

спорту виконавчого комітету Першотравенської МР проведено семінар - практикум для          
молоді міста на тему: "Конституційне право на свободу об’єднань громадян". 



   

 

Васильківське БПД 

 
05 квітня 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: "Реалізація          
своїх прав" 

 

 11 квітня співробітником Васильківського БПД спільно із начальником         
Васильківського РВ ДРАЦС проведено спільний прийом громадян. 



 

17 квітня співробітником Васильківського БПД для працівників Васильківського        
терцентру проведено правопросвітній захід на тему: «Аліменти на батьків». 

 

17 квітня співробітником Васильківського БПД для учнів 8-го класу Васильківської          
СЗШ №2 прочитано лекцію на тему: «Кримінальне право України та кримінальна           
відповідальність неповнолітніх». 

 

18 квітня співробітником Васильківського БПД разом із представником        
Васильківського районного сектору Філії Державної установи "Центр пробації" у         
Дніпропетровській області та спеціалістом служби у справах дітей Васильківської РДА          



проведено для студентів вище професійне училище № 74 лекцію на тему: «Домашнє            
насильство: попередити та допомогти» 

 

18 квітня співробітником Васильківського БПД разом із представником        
Васильківського районного сектору Філії Державної установи "Центр пробації" у         
Дніпропетровській області, спеціалістом служби у справах дітей Васильківської РДА та          
керівництвом ПТУ № 74 проведено тематичну зустріч з питання профілактики          
домашнього насильства. 

 

25 квітня співробітником Васильківського БПД для осіб, які стоять на обліку в РЦЗ             
проведено правопросвітній захід на тему: «Відповідальне батьківство». 

 

06 травня співробітником Васильківського БПД для осіб, які перебувають на обліку           
у Васильківському районному секторі Філії Державної установи "Центр пробації" у          
Дніпропетровській області проведено правопросвітній захід на тему: " Відповідальне         
батьківство". 



 

29 травня співробітником Васильківського БПД для працівників Васильківського        
терцентру проведено право просвітній захід на тему: «Відповідальне батьківство». 

 

29 травня співробітником Васильківського БПД для осіб, які стоять на обліку в РЦЗ             
проведено правопросвітній захід на тему: «Відповідальне батьківство». 

 

07 червня співробітником Васильківського БПД разом із працівниками        
Васильківського районного сектору Філії Державної установи "Центр пробації" у         
Дніпропетровській області проведено засідання круглого столу на тему: "Запобігання         
домашньому насильству". 



 

12 червня співробітником Васильківського БПД для працівників Васильківського        
терцентру проведено правову бесіду на тему: «Електронні сервіси Мінюсту. ЕЦП». 

 

25 червня відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини 
при Васильківській ОТГ. 

 

Відповідно до затвердженого графіку співробітником Васильківського БПД       
організовано роботу дистанційних та мобільних пунктів доступу до БППД на базі           
ЦНАП при Васильківській РДА, Васильківського РЦЗ, Васильківського Терцентру,        
Васильківського РС Філії ДУ "Центр пробації" у Дніпропетровській області та          
Васильківської ОТГ, ПТУ №74 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавлівське БПД 

03 квітня співробітницею Петропавлівського БПД для осіб, що перебувають на           
обліку у Петропавлівському міськрайонному секторі філії Державної установи «Центр         
пробації» у Дніпропетровській області проведено правопросвітницьку лекцію на тему:"         
Підстави для притягнення до адміністративної відповідальності за несплату аліментів". 



 
04 квітня спеціалістом Петропавлівського БПД для співробітників та відвідувачів          

Територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)        
Петропавлівського району проведено лекцію на тему: "Призначення тимчасової        
державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка не набула права на пенсійні          
виплати". 

08 квітня фахівцем Петропавлівського БПД проведено правовопросвітній захід для          
осіб, які перебувають на обліку у Петропавлівському міжрайонному секторі філії          
Державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області на тему: " Порядок           
зміни персональних даних виборця".  

 

 
10 квітня працівник Петропавлівського БПД провела вуличне інформування для          

жителів смт. Петропавлівка та району під час якого довела до відома громадян            
інформацію про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» ,         
інформацію про роботу, контакти бюро та розповсюджено буклети «протидія         
домашньому насильству» та інші. 

  
11 квітня співробітницею Петропавлівського БПД здійснено робочий візит до          

Осадченської сільської ради, в рамках якого проведено для жителів с. Осадче           
правопросвітницьку лекцію на тему: "Допомога малозабезпеченим сім”ям" та        
організовано роботу мобільного пункту прийому громадян на базі Осадченської сільської          
ради. 

  
16 квітня працівником Петропавлівського БПД проведено правопросвітній захід для          

осіб, які перебувають на обліку в Управлінні праці соціального захисту населення           



Петропавлівської районної державної адміністрації як внутрішньо переміщені особи на         
тему: " Як встановити факт, що особа народилася або померла на окупованій території",             

також організовано роботу мобільного пункту прийому громадян на базі Управлінні          
праці соціального захисту населення Петропавлівської районної державної адміністрації. 

  
18 квітня спеціалістом Петропавлівського БПД проведено правопросвітній захід для          

учнів 6-8 класів Олефірівської ЗОШ на тему : " Права і обовязки підлітка" та              
"Правопорушення неповнолітніх та їх відповідальність ". В ході якого учні дізнались про            
свої обов’язки та про адміністративну і кримінальну відповідальність неповнолітніх. 
  

19 квітня співробітницею Петропавлівського БПД здійснено робочий візит до          
Троїцької сільської ради, в рамках якого проведено для жителів с. Осадче           
правопросвітницьку лекцію на тему: "Протидія домашньому насильству" та організовано         
роботу мобільного пункту прийому громадян на базі Троїцької сільської ради. 
  

22 квітня фахівцем Петропавлівського БПД проведено правовопросвітній захід для          
осіб, які перебувають на обліку у Петропавлівському міжрайонному секторі філії          
Державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області на тему: " Про           
порядок отримання безоплатної правової допомоги умовно засудженими громадянами        
України" також було організовано роботу мобільного пункту прийому громадян.  

  
24 квітня спеціалістом Петропавлівського БПД проведено правопросвітницьку лекцію         

на тему: " Порядок призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу,           
твердого та рідкого пічного побутового палива"та організовано роботу мобільного         
пункту прийому громадян для членів Незалежної профспілки гірників України при          
Петропавлівському відділенні управління виконавчої дирекції фонду соціального       
страхування України в Дніпропетровській області.  

  
06 травня співробітницею Петропавлівського БПД проведено правовопросвітній        

захід для осіб, які перебувають на обліку у Петропавлівському міжрайонному секторі           
філії Державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області на тему: "           



Причини правопорушень і шляхи їх подолання", також організовано роботу мобільного          
пункту прийому громадян.  

  
07 травня працівник Петропавлівського БПД провела лекцію для співробітників          

Петропавлівського об’єднаного районного територіального центру комплектування та       
соціальної підтримки на тему: " Пільги для дітей учасників АТО". 

 
 08 травня співробітницею Петропавлівського БПД здійснено робочий візит до          
Дмитрівської сільської ради, в рамках якого проведено для жителів с. Дмитрівка           
правопросвітницьку лекцію на тему: " Порядок виїзду дитини за кордон, у тому числі без              
згоди одного з батьків" та організовано роботу мобільного пункту прийому громадян на            
базі Дмитрівської сільської ради. 

  
10 травня фахівцем Петропавлівського БПД проведено правопросвітній захід на          

тему: "Протидія домашньому насильству" та організовано роботу мобільного пункту         
прийому громадян для осіб, які перебувають на обліку у відділі надання соціальних            
послуг у Петропавлівському районі Павлоградського міськрайонного центру зайнятості.  

 
 

13 травня працівницею Петропавлівського БПД проведено праву бесіду для учнів 7            
класів Петропавлівської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 на тему: " Запобігання булінгу у             
дитячому середовищі та відповідальність за його вчинення ". 

  
13 травня співробітницею Петропавлівського БПД проведено правовопросвітній        

захід на тему: " Про порядок отримання безоплатної правової допомоги умовно           
засудженими громадянами України" та організовано роботу мобільного пункту прийому         



громадян. для осіб, які перебувають на обліку у Петропавлівському міжрайонному          
секторі філії Державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області.  

 
       15 травня спеціаліст Петропавлівського БПД прийняла участь у засіданні комісії з 
питань захисту прав дітей. 

 
16 травня співробітницею Петропавлівського БПД здійснено робочий візит до          

Дмитрівської сільської ради, в рамках якого проведено для жителів с. Богинівка           
правопросвітницьку лекцію на тему: " Обов”язок дітей утримувати своїх непрацездатних          
батьків " та організовано роботу мобільного пункту прийому громадян на базі           
Брагинівської сільської ради. 

 
20 травня працівницею Петропавлівського БПД проведено правову бесіду для учнів           

6 – 10 класів Хорошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: " Як провести канікули безпечно",               
під час якої було нагадано про правила поведінки на воді, на вулиці, в транспорті та під                
час пожежі. 

  
21 травня фахівцем Петропавлівського БПД проведено правопросвітній захід для          

учнів 7-8 класів Брагинівської ЗОШ І-ІІІ ст. на тему: "Адміністративна відповідальність           
неповнолітніх".  
  

06 червня працівницею Петропавлівського БПД проведено правопросвітницьку        
лекцію для жителів с. Лозове на тему: " Пенсія за віком" та організовано роботу              
мобільного пункту прийому громадян на базі Лозівської сільської ради. 
  

07 червня співробітницею Петропавлівського БПД, спільно з заступником         
начальника Петропавлівського міжрайонного сектору філії Державної установи "Центр        
пробації" у Дніпропетровській області Дуднік І.Ю було проведено правопросвітній захід          
на тему: " Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати " та організовано             
роботу мобільного пункту прийому громадян для осіб, які перебувають на обліку у            



відділі надання соціальних послуг у Петропавлівському районі Павлоградського        
міськрайонного центру зайнятості. 
 

  
12 червня спеціаліст Петропавлівського БПД провела вуличне інформування для           

жителів смт Петропавлівка та району, під час якого довела до відома громадян            
інформацію про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»        

« Відповідальне батьківство: захист права дитини на гідне життя», також інформацію про            
роботу, контакти бюро та розповсюджено буклети « Бюро правової допомоги» та інші. 

  

14 червня працівник Петропавлівського БПД провела лекцію правового характеру для           
співробітників служби у справах дітей Петропавлівської РДА та Петропавлівського         
районного центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді на тему: "Як дитині             
отримати правову допомогу". 

24 червня співробітницею Петропавлівського БПД проведено виїзний прийом         
громадян на базі центральної районної бібліотеки. 

 
25 червня фахівцем Петропавлівського БПД здійснено робочий візит до Української           

сільської ради (Українська ОТГ), в рамках якого проведено для жителів с. Українське            
правопросвітницьку лекцію на тему: " Порядок виїзду з дитиною за кордон без згоди             
другого з батьків " та організовано роботу мобільного пункту прийому громадян на базі             
Української сільської ради. 
 26 червня спеціалістом Петропавлівського БПД проведено виїзний прийом        
громадян на базі Управління соціального захисту населення Петропавлівської РДА.  

27 червня співробітницею Петропавлівського БПД проведено виїзний прийом        
громадян на базі Петропавлівського об”єднаного районного територіального центру        
комплектування та соціальної підтримки. 
 
 
 
 
 

 



 

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

23 травня 2019 р. в приміщенні Павлоградського місцевого центру з надання БВПД            
проведено робочу зустрічі з адвокатами, які працюють за контрактом з Павлоградським           
місцевим центром надання БВПД з метою вирішення окремих питань в організації           
надання правової допомоги в системі БВПД. 

Під час робочої зустрічі обговорювались конкретні проблемні питання, що         
виникають під час надання адвокатами безоплатної правової допомоги, зокрема: скільки і           
які саме скарги надходять на адвокатів у зв'язку з наданням ними безоплатної вторинної             
правової допомоги; що слід у зв'язку з цим врахувати у своїй роботі Центру з надання               
безоплатної вторинної правової допомоги; забезпечення прозорості при розподілі справ         
між адвокатами з метою підвищення якості надання безоплатної вторинної правової          
допомоги та запобігання корупції. 

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 другому кварталі 2019 р. Центром прийнято та передано до РЦ з надання БВПД              
182 акти 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 другому кварталі 2019 р. Центром прийнято 33 акти надання БВПД від адвокатів,             
які уклали контракт з Павлоградським МЦ з надання БВПД. Розмір виплат адвокатам            
склав 51 994 грн. 54 коп. 
 
 



 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01 квітня 2019 р. по 30 червня 2019 р. Павлоградським місцевим              
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги,           
що є його відокремленим структурними підрозділами, було зареєстровано 1678 звернень          
клієнтів, 1488 особам було надано правову консультацію, 190 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 

 
933 

 
807 

 

 
126 

 

2 Відділ 
“Васильківське 
бюро правової 
допомоги” 

 
171 

 
156 

 
15 

3 Відділ 
“Першотравенське 
бюро правової 
допомоги” 

 
238 

 
210 

 
28 

4 Відділ 
“Петропавлівське 
бюро правової 
допомоги” 

 
161 

 
149 

 
12 

5 Відділ 
“Павлоградське 
бюро правової 
допомоги” 

 
175 

 
166 

 
9 

6 Разом по МЦ 1678 1488 190 

 



В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 190           
рішень про надання БВПД, видано 33 доручення адвокатам та 160 наказів штатним            
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного - 386            
(23,0 %), іншого цивільного права - 314 (18,7 %), соціального забезпечення - 223 (13,3 %),               
з інших питань — 159 (9,5 %) , спадкового - 161 (9,5 %), житлового - 148 (8,8 %),                  
трудового — 80 (4,8 %), договірного - 74 (4,4 %), земельного - 65 (3,9 %),               
адміністративного - 46 (2,7 %), з питань виконання судових рішень - 20 (1,2 %), з               
неправових питань- 1 (0,1 %) та медичного- 1 (0,1 %).  

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 - 112 (58,9 %), по ВПО- 45 (23,7 %), ветеранам війни — 18 ( 9,5                 
%) та по інвалідам- 15 (7,9 %). 
Діаграма. 5 Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 



 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за II кварталі             
2019 р. було: 
1. здійснено 24 виїзди мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 49            

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 219          
осіб, в тому числі 69 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз”яснень             
до мобільних консультаційних пунктів та 150 осіб звернулося до дистанційного пункту           
доступу до БПД; 
3. проведено  87 правопросвітницьких заходів; 
4. розміщено у ЗМІ 33 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
5. надано 8 клієнтам 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, 

Кількість 
діючих 
дистанційних 
пунктів/ осіб, 
що отримали 

Кількість ОМС 
та 
установ-провайд
ерів БПД, яким 
надано 

Кількість 
проведених 
правоосвітн
ицьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів 
яким надано 
доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційн
их  



що отримали 
правову 
допомогу 

правову 
допомогу 

методичну 
допомогу 

матеріалів, 
розміщених 
у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

24/69 49/150 0 87 8 33 

2 Павлоградський МЦ 4/4 7/42 0 28 8 11 

3 Васильківське БПД 4/6 13/29 0 12 0 3 

4 Першотравенське БПД 1/1 9/22 0 11 0 4 

5 Петропавлівське БПД 12/41 10/22 0 21 0 5 

6 Павлоградське БПД 3/17 10/35 0 15 0 10 

 


