
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Регіонального плану надання правової допомоги   

у Херсонській області на 2017 рік 

Бериславським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

у IV кварталі 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТ: 

 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання 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. 

[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 

інформаційних технологій. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

  



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

Протягом IV кварталу 2017 року, працівниками Бериславського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Місцевий центр) 

здійснювалися «вуличні» інформування населення (кількість інформувань - 36) щодо 

можливості отримання БПД та задля підвищення рівня правової обізнаності та 

поінформованості громадян про їх 

законні права. 

 

Основними організаційними формами 

діяльності місцевих рад та  адміністрацій є: 
сесії; колегії; окремі та спільні засідання 

постійних комісій, підкомісій і робочих груп;; 

звіти сільського, селищного, міського голови 

перед територіальною громадою. Активну  

участь  в колегіях та  сесіях місцевих рад та  

адміністрацій приймають і працівники 

Місцевого центру. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Проведення робочих зустрічей та спільних заходів з керівництвом органів 

прокуратури, судів, правоохоронних органів, пенітенціарної служби є не менш 

ефективними у роботі Місцевого центру.  

Протягом звітного періоду: 

04.10.2017: 

проведено для клієнтів, які перебувають на обліку в районному відділі виховну 

годину на тему: «Захист прав неповнолітніх». Метою заходу було виховання серед 

засуджених та вироблення у них механізмів поваги до неповнолітніх, шанування та 

визнання їхніх прав, а також вміння утримуватися від порушень правил поведінки, в 

присутності дитини; 

проведено для підоблікових клієнтів пробації просвітницький захід «Зупини 

насильство – обери щасливе майбутнє». Мотиви насильства є актуальністю 

сьогодення, тому вкрай необхідним постало питання роз’яснення присутнім історію 

започаткування Міжнародного дня боротьби проти насилля. 

04.12.2017: 

 проведено правопросвітницький захід для умовно засуджених, що перебувають 

на обліку у Нововоронцовському РС з питань пробації.                             В ході проведення 

заходу розкрили питання: поняття насильства; види насильства; відповідальність за 

вчинення насильства. Мета заходу - профілактика негативної 

поведінки, відповідальність за вчинення насильнецьких дій, надання інформації про 

установи та організації, які надають підтримку у разі потреби; 

провели інформаційний семінар на тему: «Права та обов'язки засуджених». Захід 

відбувся для осіб, що перебувають на обліку у Великоолександрівському районному 

відділі з питань пробації (засуджених до покарання без позбавлення волі), адже нині 

існує гостра проблема у перевихованні, адаптації даної категорії громадян, та 

інтеграції їх до суспільного життя. Слухачам розповіли про їх права та гарантії, що 

передбачені законом. Також учасникам зустрічі роз’яснили основні положення Законів 

України «Про безоплатну правову допомогу» та «Про зайнятість населення». 

05.12.2017 спільно з фахівцями соціальної роботи Юлією Бережною та Оленою 

Катилевською провели роз'яснювальну роботу з умовно засудженими, що перебувають 

на обліку у Нововоронцовському РС з питань пробації на тему:                          «Права, 

обов'язки та відповідальність кожного». В ході семінару зазначили, що наше життя 

регламентується правилами, нормами та законами, і незнання закону не звільняє від 

відповідальності.  Після лекції переглянули науково - популярний фільм на тему 

«Конвенція про права людини». 

07.12.17: 

спільно з інспектором Високопільського РС з питань пробації                     

Смиковським В.О та представником Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та 

молоді Плотнік Т.М проведено роз'яснювальний семінар для осіб, які знаходяться на 

обліку у секторі пробації. Тема заходу «Аліменти на дитину у 2017 році: розмір                      

і порядок нарахування»; 

проведено робочу зустріч з суддями Нововоронцовського районного суду 

Вячеславом Каневським та Олександром Гончаренко. Зустріч була присвячена 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C?source=feed_text&story_id=2017104428570423
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD?source=feed_text&story_id=2017112041902995


обговоренню питань правового характеру. Увагу приділили змінам в законодавстві, що 

мають набрати силу з 01 січня 2018. 

 

 

 

Налагоджено співпрацю щодо поширення інформації про БПД з 

працівниками Укрпошти проведені робочі зустрічі з керівництвом 

Великоолександрівського,  Високопільського, Нововоронцовського центрального 

відділення поштового зв’язку. В ході зустрічей обговорювалися питання щодо 

поширення інформації про безоплатну правову допомогу через працівників відділень 

поштового зв’язку. 

Працівниками Місцевого центру взято участь у семінарах та «круглих» 

столах, в ході яких ознайомлено з порядком подання та розгляду звернень про надання 

БВПД, наведено практичні приклади отримання БВПД та розміщено інформаційні 

друковані матеріали роз’яснювального характеру про БПД, а саме: 

17.10.2017 семінар на тему: «Я маю право» для осіб , які перебувають на обліку 

в Нововоронцовському районному центрі зайнятості. 

20.10.2017 семінар для безробітних громадян, що перебувають на обліку у 

районному центрі зайнятості на тему: «Жінка на ринку праці». 

24.10.2017 засідання «круглого столу». В ході розмови підняті найактуальніші 

питання прийняття спадщини, переоформлення земельної ділянки, функціонування 

реєстру боржників та його позитивний вплив на примусове виконання рішень. 

31.10.2017 семінар на тему: «Легальна зайнятість на ринку праці», що 

проводився для безробітних громадян, які перебувають на обліку у 

Великоолександрівському районному центрі зайнятості. 

17.11.2017 семінар для осіб, які перебувають на обліку у Бериславському 

районному центрі зайнятості. Поінформовано про  функціонування Місцевого центру, 

послуги, які надає Місцевий центр та порядок звернення за правовою допомогою. 

22.11.2017 семінар для осіб, які перебувають на обліку у Високопільському 

районному центрі зайнятості. Під час заходу присутнім донесена інформація про 

порядок отримання безоплатної правової допомоги, зосереджена увага присутніх на 

перевагах легального працевлаштування, а також розповсюджені інформаційно-

роз’яснювальні буклети. 

29.11.2017 кущовий семінар з найактуальніших та проблемних питань державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 



05.12.2017: 

семінар у Високопільському районному центрі зайнятості на тему: 

«Відповідальність за незаконне звільнення працівників». Безробітні громадяни стали 

активним учасниками заходу та наводили приклади порушень трудового 

законодавства, з якими вони стикалися; 

у Великоолександрівському районному військовому комісаріаті відбулося 

засідання «круглого столу», присвяченому захисту учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей. У ході роботи заходу, розглядалися питання захисту прав 

призваних на військову службу працівників, визначення періоду військової служби, 

виплати грошового забезпечення та інші. 

07.12.2017 проведено засідання «круглого столу» з керівництвом 

Нововоронцовсько - Високопільського об'єднаного районного військового 

комісаріату. Зустріч присвячена тижню права, обговорено права та обов'язки кожного 

громадянина, наголошено, що безоплатна правова допомога, включає в себе і допомогу 

учасникам АТО та їхнім сім'ям. 

12.12.2017 семінар для осіб, які перебувають на обліку у Високопільському 

центрі зайнятості на тему: «Протидія насильства в сім’ї та запобігання дискримінації». 

Присутнім роз'яснили що таке «насильство», його види, а також проаналізовано 

основні статті Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні 

правопорушення, що передбачають відповідальність за вчинення насилля. 

15.12.2017 Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) організовано та проведено навчальний семінар для соціальних 

працівників району. До проведення семінару залучені представники Місцевого центру 

та державних установ. В ході семінару говорили про соціальний захист населення, про 

зміни у пенсійному законодавстві, про дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах та про найбільш розповсюджені питання, що стосуються спадщини. Так, 

фахівці Місцевого центру розповіли що таке спадкування, чим регламентуються умови 

та порядок спадкування, які є підстави для видачі спадкоємцям свідоцтва про право на 

спадщину та про види та черговість спадкування. Всіх присутніх, працівники 

Місцевого центру забезпечили інформаційним та методичним матеріалом, де чітко 

викладено інформацію, що стосується спадкування. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=2018376161776583
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=2027018564245676


 

Протягом звітного періоду та з метою популяризації системи безоплатної 

правової допомоги серед  організацій та налагодження співпраці в напрямку 

забезпечення доступу вразливих верств населення до безоплатної правової 

допомоги, проведено робочі зустрічі: 

05.10.2017 - з землевпорядником Новопетрівської сільської ради 

Високопільського району Валентиною Тепою. 

19.10.2017: 

 з начальником Високопільського районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану ГТУЮ у Херсонській області Ушкало Т.І.; 

з головою Біляївської сільської ради Нововоронцовського району Олександром 

Вансовичем; 

20.10.2017: 

 з начальником Нововоронцовського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану ГТУЮ в Херсонській області Людмилою Череватюк; 

з головою Трифонівської  сільської ради Високопільського району Вірою 

Гончаренко. 

23.10.2017 – з головою Нововоскресенської сільської ради Нововоронцовського 

району Валентиною Івахненко. 

25.10.2017 - з військовим комісаром Бериславського районного військового 

комісаріату Олександром Пантюхіним. 

07.11.2017: 

зі спеціалістом відділу з питань управління персоналом, мобілізаційної, 

оборонної роботи та правового забезпечення апарату Нововоронцовської РДА Анною 

Павлишиною; 

начальником Великоолександрівського районного відділу з питань пробації 

Миколою Ситником. 

16.11.2017 – з головою Любимівської сільської ради  Нововоронцовського 

району Миколою Безубко; 

29.11.2017 - із спеціалістом II категорії з юридичних питань Нововоронцовської 

селищної ради Андрієм Солянко. 

08.12.2017- з працівником Нововоронцовсько-Високопільського ОРВК 

«Високопільська призовна дільниця» Петросян А.В. 

12.12.2017 - з керівним складом Нововоронцовського відділу надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) Костянтином Комаровським та Тетяною Жилою. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечується робота 

дистанційних пунктів доступу до БПД та 

виїздів мобільних консультаційних пунктів 

(виїзних прийомів громадян). Протягом                     IV кварталу 2017 року,  працівниками 

Місцевого центру здійснено 34 виїздів мобільних пунктів, та забезпечено роботу 23 

дистанційних пунктів, а саме: 

03.10.2017 – Осокорівська та Хрещенівська сільські ради Нововоронцовського 

району; 

05.10.2017 - Новопетрівська сільська рада Високопільського району; Тягинська 

та Львівська сільські ради Бериславського району; 

10.10.2017, 22.11.2017, 08.12.2017, 11.12.2017 - у приміщенні ЦНАПу при 

Бериславській РДА; 

11.10.2017 - у приміщенні ЦНАПу при Великоолександрівській РДА; 

13.10.2017 - Милівська та Новорайська сільські ради Бериславського району; 

Малоолександрівська сільська рада Великоолександрівського району; 

17.10.2017 – Борозенська сільська рада Великоолександрівського району; 

19.10.2017 - Біляївська сільська рада Нововоронцовського району; Бургунська та 

Ольгівська сільські ради Бериславського району; 

20.10.2017 – Трифонівська  сільська  рада Великоолександрівського району; 

23.10.2017 – Нововоскресенська сільська рада Нововоронцовського району; 

26.10.2017 - Петропавлівська сільська рада Нововоронцовського району; 

Одрадокам’янська сільська рада Бериславського району; Високопільська селищна рада 

(с. Князівка, с. Потьомкине); 

31.10.2017 – Малошестірнянська сільська рада Високопільського району; 

02.11.2017 – Червономаяцька та Новорайська сільські ради Бериславського 

району; 



13.11.2017 - Гаврилівська та Михайлівська сільські ради Нововоронцовського 

району; 

16.11.2017 – Любимівська сільська рада Нововоронцовського району; 

Качкарівська  та Милівська сільські ради Бериславського району; 

19.11-20.11.2017 - Миролюбівська сільська рада Нововоронцовського району; 

23.11.2017 -  Новопетрівська сільська рада Високопільського району; 

30.11.2017 - Максимогорьківська та Степнянська сільські ради Бериславського 

району; 

13.12.2017 -  Новокаїрська та Зміївська сільські ради Бериславського району; 

стаціонарне відділення постійного проживання КЗ БРР «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». 

14.12.2017 - Малоолександрівська сільська рада Великоолександрівського 

району; 

21.12.2017 – стаціонарне  відділення постійного проживання в с. Золота Балка 

Нововоронцовського району. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівниками Місцевого центру збирається, аналізується та публікується            

у районних газетах та на офіційних веб-сайтах районних державних 

адміністрацій актуальна і корисна для населення інформація, що сприяє підвищенню 

рівня обізнаності громадян щодо розуміння своїх прав та використання їх задля 

вирішення своїх питань. 

Інформація щодо функціонування системи БПД висвітлюється на 

Інформаційному стенді, який знаходиться в приміщенні Центру, на офіційній сторінці 

у Фейсбуці та веб-сайтах районних державних адміністрації та районних рад, що 

здійснюють свою діяльність на території юрисдикції Центру. 



Заходи, які проводяться Центром або за його участі, постійно у день проведення 

заходу або участі у заході висвітлюються на офіційній сторінці. 

 

Завдяки роботі працівників Місцевого центру проводяться різноманітні  

правопросвітницькі заходи для підвищення рівня правової обізнаності громадян, 

консолідуються зусилля всіх органів влади в цьому напрямку. Робота в напрямку 

підвищення рівня правової обізнаності населення на території юрисдикції Місцевого 

центру є комплексною – проводяться правові брейн-ринги, конкурси на правову 

тематику, лекційні заняття в навчальних закладах, роз’яснювальна робота у засобах 

масової інформації тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою виконання основних завдань та функцій, а також  забезпечення 

належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД,   



01.11.2017 та 13.11.2017  проведено стажування працівників 

Великоолександрівського, Високопільського та Нововоронцовського бюро, роботу 

яких координує Місцевий центр. 

Стажування організовано з метою 

підвищення кваліфікації та рівня знань про 

оновлене законодавство працівників бюро 

правової допомоги. На порядок денний 

винесли актуальні питання, які стосуються 

змін та нововведень в законодавстві, 

обговорювали практичні поради як 

працівникам бюро правової допомоги 

якісніше та швидше надавати громадянам 

консультації та роз'яснення з правових 

питань.  

14.11.2017 здійснили робочі візити до 

Великоолександрівського, Високопільського та 

Нововоронцовського бюро правової допомоги, під час 

якого заслухали звіти про виконану роботу структурними 

підрозділами за період з 01.01-01-10.2017. Під час 

моніторингу вивчено стан організації надання первинної 

та вторинної правової допомоги, форми співпраці з 

районними секторами з питань пробації, районним 

центром зайнятості, навчальними закладами, проведення 

правопросвітницьких заходів, питання охорони праці та 

пожежної безпеки. Під час проведення моніторингу 

здійснено опитування працівників бюро, результати 

якого будуть висвітлені в довідці Бериславського 

місцевого центру з надання БВПД. За результатами моніторингу було визначено рівень 

надання послуг бюро правової допомоги та надано рекомендації щодо удосконалення 

окремих напрямків роботи. 

12.12.2017 в Місцевому центрі під керівництвом директора Марини Груші 

відбулась робоча зустріч із адвокатами, які надають БВПД в цивільних та 

адміністративних справах, а також фахівцями місцевого центру. В ході зустрічі 

ознайомили адвокатів з найбільш нагальними правовими проблемами, з якими 

звертаються до Місцевого центру. Адвокатів, що брали участь у зустрічі, 

проінформовано, також, про можливості доступу в 

місцевому центрі до інформаційних ресурсів 

системи Ліга Закон, та інші організаційні питання 

в формуванні, підготовці та здачі актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Озвучили  основні недоліки, які допускаються 

адвокатами при заповненні актів надання БВПД з 

їх додатками, які подаються ними для здійснення 

оплати правових послуг, наданих клієнтам. 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД  

 



З метою оволодівання  новими знаннями, отриманням нових навичок, 

удосконаленням певних якостей, протягом звітного періоду проводилися семінари-

тренінги для працівників  місцевих центрів. 

 14.11.2017 у Херсоні відбулася перша зустріч координаційної ради, створеної 

для налагодження ефективної комунікації 

між надавачами безоплатної правової 

допомоги  (БПД) в громадах та судами в 

Херсонській області. У засіданні 

кординаційної ради взяли участь директор 

Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в Херсонській 

області Марина Єлисеєва, голова правління 

Мережі правового розвитку Наталя 

Бімбірайте, координатор проекту в 

Херсонській області Василь Касьянов, а 

також співробітники центрів БПД 

Херсонської області, у тому числі директор 

Місцевого центру.  

17.11.2017 відбувся обмін досвідом між 

працівниками Каховського та Бериславського 

місцевих центрів. Метою робочої зустріч стало 

обговорення актуальних питань надання 

безоплатної правової допомоги, обмін практикою та 

швидке реагування на нестандартні випадки, які 

виникають у процесі надання  БВПД. Колегами 

також обговорено й специфіку роботи з 

проблемними клієнтами центру, шляхи розв'язання 

тих чи інших конфліктних ситуацій, що виникають 

під час спілкування із такими клієнтами. Після 

зустрічі працівники обох центрів висловили єдину 

думку, що проведення даних заходів є позитивним 

досвідом, шлях для знайомства та тіснішого 

спілкування, адже всі виконують спільну функцію 

— допомога населенню для ефективного захисту 

їхніх порушених прав. 

24.11.2017 говорили про актуальні правові проблеми сьогодення в Україні. Захід 

ініціювали працівники Місцевого центру. Участь у круглому столі прийняли 

представники Бериславського та Каховського місцевого центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, державних організацій та нотаріату. Програмою заходу 

передбачені наступні питання: пенсія в Україні: нарахування, перерахування та інші 

новації в пенсійному законодавстві; спадкування (спадщина) в Україні; здійснення 

державної реєстрації земельної ділянки і права власності на земельну ділянку, на яку 

не були отримані державні акти (не зареєстровані), у зв’язку зі смертю громадянина; 

сплата збору до ПФУ при купівлі-продажу нерухомості; вчинення нотаріусами 

виконавчих написів. Питання, що були розглянуті в ході "круглого" столу викликали 



жваве обговорення серед присутніх, адже у кожного з учасників був досвід роботи у 

зазначеній сфері, яким вони охоче ділилися. 

 

5-6 грудня у Регіональному центрі з надання БВПД у Херсонській області для 

провайдерів правової допомоги пройшли два тренінги. У першому тренінгу, крім 

наших партнерів, взяли участь директори та начальники відділів правової інформації 

та консультацій місцевих центрів, у другому - фахівці бюро правової допомоги. 

Тренінг, який проводила координатор освітніх заходів, викладач патрульної поліції з 

прав людини та сертифікований тренер з комунікації Анна Орловська (Мартинюк), 

відбувся в рамках проекту «Підвищення доступу до правосуддя вразливих верств 

населення у громадах Волинської, Харківської та Херсонської областей» за підтримки 

американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». Під час навчання були також 

розглянуті елементи комунікативної стратегії – переговори і маніпуляції.  

Варто зазначити, що великий обсяг нової інформації закріплювався завданнями 

практичного характеру. Так було й коли керівники бюро вчилися комунікувати зі 

стейкхолдерами, тобто зацікавленими особами. 

 

 



[1.3] Децентралізація системи БПД 

 

22.11.2017 у Регіональному центрі з надання безоплатної правової допомоги у 

Херсонській  області відбулося чергове засідання керівної ради директорів місцевих 

центрів, під час якої обговорили важливі робочі питання. На зустріч із фахівцями 

системи БПД регіону запрошено Постійного Представника Президента України в 

Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна та керівника служби по роботі з 

громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території Максима Кожем´яку. 

 

26.12.2017 у Регіональному центрі з надання безоплатної правової допомоги у 

Херсонській  області відбулося чергове засідання керівної ради директорів місцевих 

центрів, під час якої  розглянули та обговорили  Регіональний план надання правової 

допомоги у Херсонській області на 2018 рік. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 

інформаційних технологій  

 

 

Протягом звітного періоду постійно наповнювався інформаційний портал 

інформацією про зміни у законодавстві, доступ до БПД, систему БПД, судову 

практику. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.10.2017 по 31.12.2017 року Місцевим центром та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 

1269 звернень клієнтів (з них 985 нових), 1201  особам було надано правову 

консультацію. 60 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрова

них 

звернень/ 

нові 

звернення 

Кількість 

наданих 

правових 

консуль 

тацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

1 Відділ правової інформації та 

консультацій 
431/353 383 48 

2 Відділ «Великоолександрівське бюро 

правової допомоги» 
315/234 313 2 

3 Відділ «Високопільське бюро 

правової допомоги» 
234/175 233 1 

4 Відділ «Нововоронцовське бюро 

правової допомоги» 
289/223 280 9 

Разом по МЦ 1269/985 1204 60 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 58 

рішень про надання БВПД та надано 33 доручень адвокатам та 25 наказів штатним 



працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 2 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  соціального 

забезпечення   216   (17,0 %),  спадкового  192  (15,1 %),  іншого цивільного права 153   

(12,2 %), земельного  149 (11,7 %),  сімейного 141  (11,1 %),  договірного  101                

(8,0 %), з неправових питань   81  (6,4 % ), трудового  65   (5,1 %),  житлового  64   (5,0  

%),  з  питань виконання судових рішень  42  (3,3 %),  з   інших питань   32             (2,5  

%),   адміністративного 20 (1,6 %)  та медичного  13 (1,0  %). 

 

 

 

 

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 

категорією питань 
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Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 

 

Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

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

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний 

дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму)  51 (91,1 %),  інвалідам   3  

(5,3 %), ветеранам війни 1 (1,8%), потерпіла в кримінальному провадженні 1                  ( 

1,8%).  
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Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 

 

 

Крім цього, Місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний 

квартал було: 

 здійснено 34 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 23 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень 

під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 

склала 390  осіб, в тому числі 231 особа звернулися за отриманням правових 

консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 159 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 38 органам місцевого самоврядування та установам 

- провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 

юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 

надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 125  правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ  24  інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 1 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Місцевого центру               

в розрізі бюро 

№ 

з/

п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснени

х виїздів 

нобіль 

них 

пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій 

них 

пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методич 

ну 

допомогу 

Кількість 

проведен

их право-

просвіт 

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформа 

ційних 

матеріалів, 

розміще 

них у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

34/231 23/159 38 125 1 24 

2 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

15/131 4/55 1 27 0 4 

3 Відділ 

«Великоолександрів

ське бюро правової 

допомоги» 

4/39 6/56 15 43 1 8 

4 Відділ 

«Високопільське 

бюро правової 

допомоги» 

6/29 9/30 12 21 0 3 

5 Відділ 

«Нововоронцовське 

бюро правової 

допомоги» 

10/32 4/18 10 34 0 9 

  


