
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Вознесенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

річного плану діяльності на 2017 рік  

 

ЗМІСТ: 

 

І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад 

1.1.1 Проведення  робочих зустрічей з керівниками ОМС щодо прийняття Програм правової 

освіти громад. 

1.1.2  Проведення лекції для осіб, що знаходяться на обліку у міському/міськрайонному  ЦЗ.  

1.1.3  Проведення уроків права для школярів з метою запобігання злочинності та недопущення 

випадків домашнього насильства в сім’ї.  

1.1.4  Проведення правопросвітницьких заходів для громади, з роз`яснення особливої частини ККУ. 

1.1.5  Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів у ВЧ з метою інформування про права та пільги 

УБД 

1.1.6  Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в установах виконання покарання. 

1.2  Розширення та забезпечення  доступу до онлайн – сервісів Міністерства юстиції. 

1.3  Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД персоналом. 

1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до 

БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян). 

1.4.1 Організація виїзних прийомів до громадян похилого віку, з обмеженими можливостями. 

2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу 

правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

2.1.  Складення та розміщення правових консультацій для наповнення системи «WikiLegalAid» . 

          

 

 Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.  



І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад 

1.1.1 Проведення  робочих зустрічей з керівниками ОМС щодо прийняття Програм 

правової освіти громад. 

13 січня заступник начальника 

Єланецького бюро Ірина Олександрівна Котенко 

та головний спеціаліст бюро Сергій Валерійович 

Вакаренко із робочим візитом відвідали 

Ясногородську сільську раду. Досягнуто 

домовленості про створення на базі сільської 

ради мобільного консультаційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

25 січня, заступник начальника Доманівського бюро 

правової допомоги з робочим візитом відвідав Акмечетську 

сільську раду. За підсумками зустрічі досягнуто домовленості 

про підписання меморандуму про співпрацю. 

02 березня, заступник начальника 

Врадіївського бюро правової допомоги Адамчук 

О. Ю. провела робочу нараду з трудовим 

колективом Доброжанівської сільської ради. 

Досягнуто домовленості про співпрацю 

в інформуванні громади щодо діяльності в 

районі бюро правової допомоги. 
 

 20 червня начальником Врадіївського бюро правової допомоги Адамчук О.Ю. проведено 

зустріч з секретарем Великовеселівської сільської ради Мельник Н.І. на якій були 

розглянуті питання розвитку системи безоплатної правової допомоги. Крім того, розглянуто 

питання посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад, у 

тому числі через налагодження та підтримку тісної співпраці з органами місцевого 

самоврядування, оскільки на останніх також покладена державою функція надання правової 

допомоги. 

Відповідно до попередніх домовленостей з головою Прибужанівської сільської ОТГ у 

червні поточного року направлено проект програми з правової освіти населення очільнику 

територіальної громади. 

https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1798800733768640/?type=3


З метою 

інформування посадовців 

Кривоозерського р-ну про 

переваги прийняття програм 

надання правової допомоги, 

29 вересня 2017 року о 10:00 

год. в приміщенні 

адмінбудинку 

Кривоозерської РДА 

відбулася чергова сесія 

Кривоозерської районної ради. Заступник начальника Кривоозерського бюро правової допомоги Олена 

Кернасовська виступила з доповіддю на тему: «Програма правової освіти та надання безоплатної правової 

допомоги населенню Кривоозерського району на 2018-2020 роки». Метою даного інформування було залучення 

до співпраці посадовців району задля розроблення спільних програм з підвищення загального рівня 

правовоїкультури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня 

знань, формування у них поваги до права, реалізація права людини на доступ до безоплатної правової допомоги. 

По закінченню сесії депутатам та іншим запрошеним було надано інформаційні матеріали з правових питань.  

19 грудня  начальником Веселинівського бюро правової допомоги Ткачем Д.С. проведено 

робочу зустріч в Миколаївській сільській раді Веселинівського району Миколаївської області з головою 

сільської ради Колесник О.А. 

26 грудня начальником Єланецького бюро правової допомоги проведено робочу зустріч із 

головою Возсіятської сільської ради Єланецького району Миколаївської області М.П.Кузнецовим.                                                    

 

 

1.1.2 Проведення лекції для осіб, що знаходяться на обліку у міському/міськрайонному  ЦЗ.  

 

17 лютого в приміщені Єланецького 

районного центру зайнятості працівники 

Єланецького бюро правової допомоги провели 

семінар на тему: 

«Безоплатна правова допомога як засіб 

посилення правових можливостей 

малозабезпечених верств населення та інших 

категорій громадян» для тимчасово безробітних 

громадян осіб, які перебувають на обліку. 

 

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1882255612089818
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1885717901743589


24 лютого у приміщені Вознесенського 

міськрайонного центру зайнятості відбувся 

інформаційний семінар для учасників бойових дій 

на тему «Права та пільги для УБД». 

 

 

 

19 травня начальник відділу надання БВПД та роботи з адвокатами Вознесенського МЦ з 

НБВПД - Гнатюк Петро Олександрович спільно з начальником відділу страхових виплат відділення 

виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області - Луценко Тетяною 

Федорівною розповідали про особливості працевлаштування,    та    переваги     офіційного     

оформлення     на     роботу. Наприкінці, присутнім було роздано контактні дані Вознесенського МЦ. 

 27 квітня в приміщенні Єланецького районного центру зайнятості головний спеціаліст Єланецького бюро 

правової допомоги С. Вакаренко для тимчасово безробітних громадян, які перебувають на обліку в РЦЗ провів 

інформаційний семінар на тему: «Легальна праця – гарантія соціальної захищеності». 

 

29 листопада начальником відділу представництва Бобровим Андрієм Миколайовичем та 

головним спеціалістом відділу право просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги  з метою підвищення рівня правової культури та правової свідомості 

громадян на базі Вознесенського міськрайцентру 

зайнятості Миколаївської області проведено семінар на 

тему «Трудовий чи колективний договір».  

 

8 грудня головним спеціалістом Веселинівського 

бюро правової допомоги в Веселинівському районному 

центрі зайнятості проведено семінар для внутрішньо 

переміщених осіб на тему "Соціальна мобілізація 

населення". Учасники отримали інформацію про успішні 

кейси вирішення проблем в громаді та можливість реалізовувати свою активну роботу в своєму 

населеному пункті. 

 

18 грудня начальником Братського бюро правової 

допомоги Василем Чорновалюком спільно з провідним 

спеціалістом відділу надання соціальних послуг 

Братського районного центру зайнятості Олександром 

https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1770982399883807/?type=3
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1872672796381433
https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1878468982468481/?type=3
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1882226318759414


Неговорою проведено семінар для громадян з метою інформування про основні аспекти реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!», що розширить 

коло громадян, які зможуть отримати інформацію про свої права та інструкції для захисту цих прав.  

  

 

 

 

 

1.1.3  Проведення уроків права для школярів з метою запобігання злочинності та 

недопущення випадків домашнього насильства в сім’ї. 

 

 25 травня працівники Вознесенського МЦ з НБВПД ознайомили учнів 9-х класів 

Вознесенської ЗОШ І-ІІІ №10 з правами та обов’язками  неповнолітніх  у  трудовихвідносинах. 

Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Городня Олена розповіла про послуги,які надає служба зайнятості, 

сучасні сервіси, які можливо використовувати для підвищення своїх знань шляхом проходження 

дистанційного навчання та інше. Про актуальні вакансії на сьогодні та переваги легальної зайнятості 

розповів начальник відділу надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 

адвокатами Гнатюк Петро. У ході 

семінару також були підняті питання: 

навчання за кордоном, як спосіб заробітку; види шахрайства при працевлаштуванні в Україні; 

заробіток в мережі Інтернет, та інше. 

 
 

 

20 листопада в рамках виконання плану заходів з реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО» та з 

нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками начальником Єланецького 

бюро правової допомоги И. Котенко спільно із бібліотекарем Єланецької центральної районної 

бібліотеки Л. Тітовою проведено інформаційний захід за темою: «Домашнє насильство. Як захистити 

себе?». Захід супроводжувався юридичної вікториною: «Правовий портал «Закон.Право.Обов’язок» для 

студентів першого курсу Єланецького професійного аграрного ліцею. Мета зустрічі - привернути увагу 

молоді до проблем подолання насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з 

дітьми. Під час заходу обговорювались проблеми здійснення насильства, як фізичного, морального, 

економічного, так і сексуального. І.Котенко розповіла про подальші дії потерпілих, які потрапили в 

подібну ситуацію. 

 

5 грудня головним 

спеціалістом відділу 

правопросвітництва та взаємодії з 

https://www.facebook.com/ihavearightlviv/?fref=mentions
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1784787071836673&amp;id=1467803810201669
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1869029526745760
https://www.facebook.com/ihavearightlviv/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1875366289445417


суб’єктом надання БППД Вознесенського місцевого центру з надання БВПД на базі Вознесенської 

гімназії №1 Вознесенської міської ради Миколаївської області проведено виховну годину до Дня прав 

людини (відзначається 10 грудня щорічно) з учнями 9-го класу. Основним завданням було формування в 

учнів правової культури. Під час заходу розкриті такі питання, як «Права і свободи людини», «Загальна 

декларація прав людини», «Конвенція ООН про права дитини», «Як захищаються права і свободи 

людини в Україні». Найбільшу зацікавленість в учнів викликало практичне творче завдання "Розробка 

сайту «Цінність життя»", метою якого було краще зрозуміти та розкрити зміст права на життя; 

розвинути вміння пояснити цінність життя, природність права на життя іншим людям; навчитися 

обирати, створювати, компонувати різні тексти та матеріали.  

 

1.1.4  Проведення правопросвітницьких заходів для громади, з роз`яснення особливої 

частини ККУ. 

 

 

 6 червня Директором Вознесенського МЦ з НБВПД та начальником відділу 

представництва Вознесенського МЦ з НБВПД проведено семінар/зустріч з особами що 

перебувають на обліку в відділі пробації, на тему «Ти маєш право на безоплатну правову 

допомогу». 

 

 07 червня заступник начальника Доманівського бюро правової допомоги Єгоров Д.С. разом зі 

старшим інспектором Доманівського районного відділу з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції. Вавреняк Ю.Г., на базі Доманівського РВ з питань пробації, провели спільний прийом 

громадян. 

На прийом звернулась одна особа по питанню надання соціальних послуг та сприяння у 

вирішенні соціально-побутових проблем осіб, до яких застосовано пробацію (працевлаштування; 

отримання документів; забезпечення місцем проживання й реєстрації; медичне забезпечення; 

отримання освіти та професії; інших проблемних питань).  

1.1.5 Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів у ВЧ з метою інформування про 

права та пільги УБД 
 

Поширено для військовослужбовців Мартинівської ВЧ А1478 та Первомайської ВЧ А2183 інформаційні 
 

посібники "Захист прав і законних інтересів військовослужбовців та членів їх сімей" та буклети на такі 

теми як: 
 

• позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду;  

• встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів;  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1794183010897079&amp;id=1467803810201669
https://www.facebook.com/1467803810201669/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1791542487827798/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1842641379384575&id=1467803810201669
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1847489075566472&id=1467803810201669


• зняття з реєстрації місця проживання;  

• встановлення факту родинних відносин;  

• порядок розірвання шлюбу;  

• виселення з квартири без надання іншого жилого приміщення та позбавлення особи права 

користування жилим приміщенням. 

 

1.1.6  Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в установах виконання 

покарання. 

 

6 грудня з метою реалізації плану заходів Тижня права 

(4-10 грудня) працівники Вознесенського місцевого центру з 

надання БВПД провели виступ для засуджених у 

Вознесенській виправній колонії №72 на тему "Реалізація та 

захист прав людини". Начальник відділу правової інформації 

та консультації Вознесенського МЦ з НБВПД розкрила 

питання отримання та відновлення втрачених документів. 

Начальник відділу представництва Вознесенського МЦ з 

НБВПД надав інформацію стосовно прав засуджених та порядку вступу в спадщину. Головний 

спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктом НБППД повідомила про надання 

безоплатної правової допомоги, роботу та функції Вознесенського МЦ з НБВПД та Бюро, надано 

контактні дані. Також працівники МЦ з НБВПД надали правову консультацію з інших питань, що 

виникли у громадян, а саме: встановлення статусу учасника АТО; отримання дублікату свідотства 

дитини.  

https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1878523072463072


1.2  Розширення та забезпечення  доступу до онлайн – сервісів Міністерства юстиції. 

 

У  ІV кварталі онлайн-сервісами МЮУ скористалось 868 осіб: 

• Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - 119 

• Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справах про 

банкрутство - 5 

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб-підприємців - 150 

• Державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної 

діяльності - 2 

• Єдиний реєстр громадських формувань -  35 

• Реєстр громадських об’єднань - 26 

• Замовлення електронного цифрового підпису (ЕЦП)  - 30 

• Електронний суд  - 230 

• Електронна торгівля - 3 

• Інформаційні системи –9 

• Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних 

повноважень - 121 

• Державна реєстрація актів цивільного стану – 28 

• Єдиний реєстр нотаріусів - 95 

• Електронний реєстр апостилів – 9 

• Єдиний держаний реєстр осіб , які вчинили корупційні правопорушення – 6 

• Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про 

очищення влади» - 3 

1.3  Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 

персоналом. 

Протягом звітного кварталу відділом представництва Вознесенського МЦ з НБВПД складено 9 

заяви, 3 скарга, 14 листів, 2  роз’яснення з правових питань, 7 процесуальних документа. 

Штатним працівникам видано 36 наказів на представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів. 

 



 

1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян) 

 

 6 червня головним спеціалістом відділу інформації та 

консультації Вознесенського МЦ з НБВПД Єрьоміною І.І. проведено 

виїзний прийом жителів с. Дмитрівка, Вознесенського району. За 

консультацією звернулося 6 осіб, з яких трьох громадян цікавило 

питання розірвання договору оренди землі; двох – щодо визнання 

права власності на житловий будинок та одного – щодо розірвання 

шлюбу.  

14 грудня заступником начальника Кривоозерського бюро 

правової допомоги О. Кернасовскою відповідно до графіку виїзду мобільної групи Вознесенський 

місцевий центр з надання БВПД з питань антирейдерського захоплення землі проведено прийом 

громадян у с. Мазурово Кривоозерського району. Прийом громадян проводився на базі Мазурівської 

селищної ради, де надано інформацію стосовно антирейдерського захоплення землі та 

порушення земельного законодавства. На прийом звернулось дві особи. Громадянам надано 

консультацію з питань оформлення земельної ділянки, отримання пільг на житлово-комунальні 

послуги, порядку призначення та перерахунку пенсії. На базі органів місцевого самоврядування було 

поширено буклети на правову тематику та візитівки з контактами Вознесенського місцевого центру з 

надання БВПД та Бюро.  

22 грудня з метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги та в 

рамках реалізації проекту "Я МАЮ ПРАВО!" працівники Вознесенський місцевий центр з надання 

БВПД організували прийом громадян в приміщенні Тімірязєвської сільської ради Вознесенського 

району. На прийом звернулась одна особа стосовно порядку отримання спадщини. Головним 

спеціалістом відділу правової інформації та консультацій надано кваліфіковане роз’яснення питання. 

 

1.4.1 Організація виїзних прийомів до громадян похилого віку, з обмеженими 

можливостями. 

 

02 жовтня головним спеціалістом Кривоозерського бюро правової допомоги Олена 

Кернасовська здійснила адресний виїзний прийом до особи похилого віку. Громадянина цікавили 

питання в яких випадках потрібно звертатись із письмовою заявою до відділу поліції та чи видається 

довідка фізичній особі щодо прийому та реєстрації заяви. 

29 грудня працівниками Вознесенського місцевого центру з НБВПД під час реалізації плану 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1791559944492719&amp;id=1467803810201669
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1879581965690516
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1885704065078306
https://www.facebook.com/ihavearightlviv/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vmcbvpd/photos/a.1468843880097662.1073741828.1467803810201669/1847539838894729/?type=3
https://www.facebook.com/vmcbvpd/posts/1889472581368121


заходів право просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» надано адресну правову консультацію 

стосовно порядку оформлення та розірвання договору оренди землі. 

 

2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

2.1.  Складення та розміщення правових консультацій для наповнення системи 

«WikiLegalAid» . 

         Складено та розміщено правові консультації для наповнення системи «WikiLegalAid» на 

тему : 

- «Застосування процедур банкрутства»; 

- «Особливості процедур банкрутства с/г підприємств»; «Як отримати дозвіл на розміщення 

зовнішньої реклами»; 

- «Вимоги до зовнішньої реклами»; 

- «Обмеження та заборона розміщення зовнішньої реклами»; 

- «Повірка лічильника газу споживачів»; 

- «Компенсація за неякісні послуги з електропостачання»; 

- «Правила встановлення факту проживання на території України» 

- «Правове регулювання, використання та охорони вод»; 

- «Порядок використання земель з меліоративними системами»; 

- «Порядок отримання земель для сінокосіння і випасання худоби»; 

- «Землі, які використовуються для організації відпочинку населення»; 

- «Потреби лісового господарства»; 

- «Покупці земель сільськогосподарського призначення». 

 

 

 

 

 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01 січня по 31 грудня 2017 року за рік  місцевим центром з надання БВПД та 

бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 6819 звернень клієнтів, 6070  особам було надано правову консультацію, 749 

із них написали звернення про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

п/п 

Найменування відділу 

МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 

правових консультацій 

Кількість отриманих 

письмових звернень про 

надання БВПД 

 

1 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

1200 865 335 

2 Братське бюро правової 

допомоги 601 575 26 

3 Врадіївське бюро правової 

допомоги 
746 690 56 

4 Веселинівське бюро 

правової допомоги 
704 661 43 

5 Доманівське бюро 

правової допомоги 
424 421 3 

6 Єланецьке бюро правової 

допомоги 
491 467 24 

7 Кривоозерське бюро 

правової допомоги 
695 678 17 

8 Первомайське бюро 

правової допомоги 
934 756 178 

9 Южноукраїнське бюро 

правової допомоги 
1024 957 67 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  736   рішень 

про надання БВПД та надано  644  доручень адвокатам та  104  наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 17 

письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 



В ІV кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального забезпечення 

686 (10%), спадкового 889 (13%),  сімейного 948 (14%),  трудового 422 (6%), 

адміністративного 147 (2%), земельного 765 (11%), договірного 752 (11%), житлового  331 

(5%), іншого цивільного 1172 (17%) права, з питань виконання судових рішень 152 (2%), з 

інших питань 503 (8%) та з не правових питань 47 (1%). 
 

 

 

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ  

 

 

 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних 

рішень було прийнято по інвалідам 143 (20%) , малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 490 (67%) та ветеранам війни 80 

(11%) тощо.  

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА 

ОТРИМАННЯ БВПД 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІV квартал 217 року 

було: 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого 

центру в розрізі бюро. 
 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, та 
установ - 

провайдерів 

БПД,  яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право- 

просвітницьк

их 

заходів 

Кількість 

Інформа
ційни х 

матеріал
ів, 

розміще
них у 
ЗМІ 

Кількіс
ть 

клієнті
в, яким 
надано 
доступ 

до 
сервісі

в 
МЮУ 

1 Разом по МЦ в 

тому числі 

123/262 32/157 133 520 101 868 

2 ВМЦ 24/31 3/21 23 77 26 244 

3 Братське бюро 

правової допомоги 

4/9 2/6 15 33 8 102 

4 Врадіївське бюро 

правової допомоги 

13/29 2/40 11 115 5 86 

5 Веселинівське 

бюро правової 

допомоги 

33/69 3/11 11 24 5 65 

6 Доманівське бюро 

правової допомоги 

8/15 10/8 9 23 3 45 

7 Єланецьке бюро 

правової допомоги 

10/32 3/33 21 107 16 53 

8 Кривоозерське 

бюро правової 

допомоги 

12/25 2/20 15 60 11 71 

9 Первомайське 

бюро правової 

допомоги 

12/27 5/2 18 51 3 107 

10 Южноукраїнське 

бюро правової 

допомоги 

7/25 2/7 10 30 24 98 

 
 


