
 

 

                   

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання річного плану діяльності 

Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

на 2019 рік у ІV 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 
 

 

1.1. Проведення право просвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться 

Урядом України 

 

Упродовж кварталу Черкаським місцевим центром з надання БВПД включно із 

Чигиринським бюро правової допомоги було проведено та взято участь у низці 

правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання безробіттю, випадкам домашнього 

насильства, дискримінації та злочинності, зокрема: 

02 жовтня працівниками Чигиринського бюро спільно із фахівцями Чигиринського відділу 

ДРАЦС ГТУЮ в Черкаській області проведено круглий стіл на тему: «Відповідальне батьківство». 

07 жовтня з метою підвищення правової обізнаності осіб, які перебувають на обліку в 

 Придніпровському РВ філії ДУ “Центр пробації” в Черкаській області проведено 

правопросвітницький захід, а також забезпечено прийом громадян з правових питань. 

8 жовтня спільно з працівниками ГТУЮ в Черкаській області та із Черкаським міським 

центром зайнятості проведено семінар для 

студентів Черкаського вищого професійного 

училища на тему: «Запобігання нелегальній 

трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації 

дитячої праці». 

 Студентам, які закінчують навчання, 

повідомили, що кожен, хто наймається на роботу, 

має пам’ятати, що не оформлений вчасно 

трудовий договір є не лише грубим порушенням 

трудового законодавства, а й надалі тягне за 

собою низку проблем для самого працівника.  

 17 жовтня 2019 року  відбувся інформаційний семінар для військовослужбовців та учасників 

АТО, які перебувають на лікуванні у Черкаському обласному госпіталі для ветеранів війни.  Тому, 

працівник центру розповіла про наявність пільг, порядок їх надання, та про право учасників АТО на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

                   Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

https://www.facebook.com/hashtag/бвпд?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCHNKWJE2lbiooUtfO0DY_AH3M6nRZsv6zYFzSwtNsTonLNgxe-Fhi2GzdZyMhmXMlfX4nNKoN0svvP_a9uhWTLM3-lIsbT2lXsy9C6up7L5kinJ3EVoX_IRNKRGaut4uigBhRTY5z2T4a6S_OUSvDQKBK6KsnS5n3G6kETQWusBkbQQ5MhALu-devuSTzzTFzBgiFq9O_DYbBKLY4G866vTyAhebdyViNGqBqjhawJoEJ6ci2ByqhkrmTt7IjGDF9aPrA7p0IJqFmuQmYAtZW-Yu5PMIFVQX1xfMq1fU9jE5KpQ2vpDi7c6tT1sn3RdDgEorPlw_0Y3iHwDUYJde595w&__tn__=*NK-R


 22 жовтня у Черкаському державному технологічному університеті проведено відкриту 

годину на актуальну для сьогодення тему: «Булінг у 

сучасному суспільстві», а також проведено правопросвітницький урок для учнів 7 класів 

Чигиринської ЗОШ № 2 на тему: «Кібербезпека та кіберзлочин». 

     Для більш глибокого привернення уваги до цієї проблеми студентам розповіли про проблему 

насильства серед учнівської молоді, форми і наслідки булінгу та поінформували, куди звертатися за 

допомогою, якщо хтось зі знайомих опинився у такій ситуації.   

 25 жовтня проведено правопросвітницький урок для учнів Чигиринської ЗОШ № 3 на тему: 

«Мої права». 

 01 листопада з метою поглиблення правових знань та підвищення правової обізнаності, було 

проведено правовпросвітницький захід для учнів 7- 8 класів Чигиринської загальноосвітньої школи 

№2 та №3, спрямований на роз’яснення прав 

та відповідальності за вчинення злочину. 

 04 листопада з метою підвищення рівня 

правової обізнаності громадян, які 

перебувають на обліку в Придніпровському 

районному секторі з питань пробації, 

проведено інформування та консультування 

осіб, які відбувають покарання без 

позбавлення волі.  Присутнім було 

повідомлено, що Законодавство України 

гарантує всім рівний доступ до безоплатної 

правової допомоги, необхідної для забезпечення захисту їхніх прав на підставах та в порядку, 

встановлених Законом України «Про безоплатну правову допомогу».  

 12 листопада прийнято участь у загальношкільних батьківських зборах м. Чигирина. 



 

13 листопада з метою запобігання домашньому 

насильству проведено семінар для жінок, які 

перебувають на обліку в Черкаському міському 

центрі зайнятості, як безробітні.            

В ході зустрічі всі присутні мали змогу 

визначитися з термінами «дискримінація», 

«гендерна рівність», «домашнє насильство» та 

отримати інформацію про передбачену чинним 

законодавством відповідальність за вчинення протиправних дій. 

Окремо зупинилися на основних положеннях ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». 

З 11 по 15 листопада працівники центру та 

бюро проводили лекції з метою попередження 

проявів насильства та агресії серед дітей шкільного 

віку, а саме: проведені лекції спрямовані на 

запобігання та протидію домашньому насильству 

для учнів 10 класів Чигиринської НВК І-ІІІ ступенів 

№ 3; для учнів 9-10 класу Черкаської школи №17; 

учнів 10 класу №13 в м. Черкаси.    

Під час заходу діти залюбки відповідали на 

запитання правників, моделювали ситуації та 

висували пропозиції щодо шляхів вирішення 

проблемних питань. 

Також, під час заходу, звернули увагу на 

відмінності у віці, з настанням якого особа 

може бути притягнута до адміністративної і 

кримінальної відповідальності, та критерії 

розмежування злочинів і адміністративних 

правопорушень. 

19 листопада проведено лекцію спрямовану на 

запобігання та протидію домашньому насильству для учнів Чигиринської НВК І-ІІІ ступенів № 2. 



25 листопада в рамках «Всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства» в Черкаському районному 

секторі філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області 

проведено інформування та консультування клієнтів 

органу пробації  на тему: «Протидія домашньому та 

гендерно зумовленому насильству».   

26 листопада проведено правопросвітницький 

захід на тему: «Протидія домашньому насильству» для 

осіб, які перебувають на обліку в Чигиринському 

районному секторі філілї Державної установи «Центр пробації».   

02 грудня проведено інформування громадян з обмеженими фізичними можливостями щодо 

доступної та якісної правової допомоги в 

Черкаському міському центрі зайнятості. 

 

06 грудня проведено зустріч з батьками дітей, які 

перебувають на обліку в  КУ «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Чигиринської районної ради Черкаської 

області по питанню  «Надбавка на догляд за особами 

з інвалідністю». 

09 грудня проведено інформаційний правовий урок 

для 

учнів 9-

11 класів Чигиринського навчально-виховного 

комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №3-заклад дошкільної освіти» Чигиринської 

міської ради Черкаської області.   

 10 грудня до Чигиринського бюро безоплатної 

правової допомоги завітали студенти Чигиринського 

економіко-правового коледжу Уманського 

національн

ого університету садівництва. Студенти мали змогу 

побачити, як безпосередньо проходить консультування 

та процедура отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

  



 10 грудня відбувся правопросвітницький захід з 

метою поширення інформації про систему БВПД для 

трудового колективу працівників управління 

Пенсійного фонду України в Чигиринському районі 

Черкаської області.   

  

 

 

11 грудня в місті Черкаси за ініціативи поліції Черкаської області  у позашкільному навчальному 

закладі «Центр дитячої та юнацької творчості» відбувся інформаційно-просвітницький захід, в 

рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства», до якого долучився і Черкаський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Метою заходу, стало 

привернення уваги громадськості до проблем 

подолання/попередження насильства, 

формування свідомості громадян щодо 

нетерпимого до нього ставлення, а також 

підвищення рівня обізнаності населення.    

 

 

 

 

13 грудня проведено брейн-ринг «Правничі ігри» 

серед учнів 9-10 класів  шкіл Чигиринської ОТГ.  

 

 

 

 

 



 

1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними БПД 

 

У цьому напрямку за звітний період відбулася низка робочих зустрічей з представниками 

ОМС та громадськими організаціями з метою налагодження співпраці та/чи обговорення правових 

проблем громад, зокрема: 

11 жовтня 2019 року проведено зустріч зі спеціалістом управління соціального захисту 

населення Чигиринської районної державної адміністрації Ніною Васюрою  з метою обговорення 

змін до порядку надання громадянам пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. 

Цього дня відбулася зустріч із керівником громадської організації «Ветерани війни 

«Захисники України» Сергієм Очеретнім. На зустрічі сторони визначили та обговорили проблемні 

питання учасників АТО з житлового, трудового та сімейного права. 

 

Крім того, підписано Меморандум про 

співпрацю між Громадською організацією 

«Ветерани війни «Захисники України» та 

Черкаським місцевим центром з надання 

БВПД. 

У документі йдеться про основні принципи 

та напрями співробітництва. Метою 

Меморандуму є взаємодія та координація 

сторін для взаємодопомоги та реалізації 

прав та соціальних гарантій, передбачених 

законодавством України, особам, які брали участь у бойових діях під час проведення 

антитерористичної операції, членами їх сімей, задоволення їх суспільних інтересів. 

Серед запланованих спільних заходів – розповсюдження інформаційних матеріалів, 

узагальнення існуючих проблем військовослужбовців та членів їх сімей, проведення спільних 

засідань із залученням фахівців відповідної сфери діяльності тощо. 

23 жовтня відбулася зустріч із громадською організацією «Центр права» для проведення 

підсумків роботи за ІІІ квартал.  

29 листопада взято участь у засіданні комісії з питань захисту прав дитини. 



05 грудня, в рамках співпраці, за участі працівників Черкаського обласного та міського 

центру соціальних служб для сім’ї дітей 

та молоді, Черкаського національного 

університету  імені Б. Хмельницького та 

Головного управління Національної 

поліції в Черкаській області прийнято 

участь в засіданні круглого столу з 

питань обговорення актуальних для  

суспільства проблем подолання 

насильства в сім’ї. 

 

 

 

 

1.3 Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро правової 

допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення інформаційних 

матеріалів для клієнтів 

 

За звітний період у цьому напрямку працівники центру долучилися та провели низку заходів з 

метою поширення правових знань серед жителів громади та певних цільових груп, а також з метою 

вирішення правових потреб громади. Серед іншого, працівники центру долучилися до наступних 

заходів:  

07 листопада, з метою надання постраждалим особам інформації про їх права і можливості 

отримання безоплатної правової допомоги та підтримки, працівник центру з надання БВПД спільно 

із спеціалістами Черкаського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели 

соціально-профілактичний виїзд до сімей, які зазнали домашнього насильства. 

 Відвідано 11 сімей, яким надано інформаційну, психологічну та юридичну допомогу.  

Під час зустрічі обговорювалися питання щодо попередження насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми, а також способи профілактики сімейного неблагополуччя, 

особливості роботи з особами, які зазнали насильства, обговорили механізм дій щодо протидії 

насильству в сім’ях, які потребують особливої підтримки з боку держави. 

19 листопада з метою спільного вирішення питань забезпечення реалізації прав мешканців 

територіальних громад Черкаської області на БПД, Станіслав Скіць, директор центру провів лекцію 

для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ і організаційна тему:  “Порядок реалізації права на безоплатну правову 

допомогу”.  



 26 листопада прийнято участь у прямому ефірі на радіо «Рось» на тему:              

«Позбавлення батьківських прав» та «Виїзд 

дитини за кордон без згоди батька». 

09 грудня з метою поширення інформації про 

систему безоплатної вторинної правової 

допомоги серед жителів м. Черкаси, Станіслав 

Скіць, директор центру з надання БВПД  провів 

правопросвітницький захід для колективу 

Управління державної служби з надзвичайних 

ситуацій у Черкаській області. 

 

 10 грудня, з нагоди проведення 

Всеукраїнського дня безоплатної правової 

допомоги, директор центру з надання БВПД, 

Станіслав Скіць запросив до відкритого діалогу 

майбутніх правників – студентів  юридичного та 

соціального факультету Черкаського 

національного університету ім. Б. 

Хмельницького. Про нюанси роботи адвокатів, 

які залучаються до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на Черкащині, 

студентам розповіли адвокати системи 

безоплатної правової допомоги Ольга Семенюк 

та Юлія Черватюк, навівши приклади кейсів з 

власної адвокатської практики.  Фахівці також 

відповіли на численні питання та поспілкувалися 

зі студентами у невимушеній атмосфері. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

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

Центр та бюро забезпечують роботу мобільних і дистанційних пунктів консультування, 

зокрема: 

07 жовтня здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту Служби у справах дітей 

Чигиринської РДА. 

8 жовтня здійснено прийом громадян на базі Чигиринського районного сектору філілї 

Державної установи «Центр пробації». 

22 жовтня здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту Чигиринського 

районного сектору філілї Державної установи «Центр пробації». Також  прийнято участь у засіданні 

комісії у справах дітей по питанню зміни місця проживання дітей. 

24 жовтня здійснено прийом громадян 

на базі мобільного консультаційного пункту 

Чигиринського районного відділу Державної 

виконавчої служби. 

28 жовтня здійснено прийом громадян 

на базі дистанційного пункту Служба у 

справах дітей Чигиринської РДА. 

05 листопада з метою інформування 

учасників бойових дій та ветеранів про їхні 

права, відбулося консультування громадян, які перебувають на лікуванні у Черкаському обласному 

госпіталі для інвалідів війни. Значна кількість звернень стосувалася таких питань, як виділення 

земельних ділянок, порядок і терміни 

отримання, механізму дій у разі відмови у 

їх наданні. 

7 листопада здійснено прийом 

громадян на базі мобільного пункту 

Чигиринського районного відділу ДВС. 

11 листопада відбувся прийом 

громадян на базі дистанційного пункту 

Служби у справах дітей Чигиринської 

РДА. 



12 листопада відбулось чергове консультування осіб, які перебувають на обліку у 

Черкаському та Чигиринському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» та 

проведено правопросвітницькі бесіди.  

13 листопада здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту в Чигиринському 

районному секторі Управління державної міграційної служби України в Черкаській області. 

15 листопада здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту в Чигиринському 

об’єднананому управлінні Пенсійного фонду України. 

18 листопада відбулося консультування громадян на базі дистанційного пункту Служби у 

справах дітей Чигиринської РДА. 

19 листопада в Соснівському районному секторі з питань пробації проведено інформування 

та консультування осіб, які відбувають покарання без позбавлення волі. 

25 листопада здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту Служби у справах 

дітей Чигиринської РДА. 

2 грудня здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту Служби у справах дітей 

Чигиринської РДА. 

11 грудня здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту Чигиринського 

районного сектору Управління державної міграційної служби України в Черкаській області. 

16 грудня здійснено прийом громадян на базі дистанційного пункту Служби у справах дітей 

Чигиринської РДА. 

 

 

1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 

 

Для адвокатів системи БПД, які співпрацюють із Черкаським місцевим центром проводяться 

інформаційні  семінари, робочі зустрічі з метою обговорення складних актуальних питань та обміну 

досвідом. Також практикується  проведення інформаційних семінарів для працівників Черкаського 

місцевого центру, зокрема:  

11 жовтня 2019 року адвокат центру, Ольга 

Семенюк,  провела  практичний семінар-

лекцію для адвокатів та працівників 

системи БВПД, які безпосередньо 

працюють із клієнтами Центру на тему: “ 

Доступ до медичної інформації”. Під час 

семінару були обговорені питання: 

лікарської таємниці. Захист персональних 

даних у сфері надання медичної допомоги. 



Алгоритм роботи адвоката над медичними справами.   

Семінар відбувся з метою отримання рекомендацій щодо роботи адвоката над медичними 

справами, вироблення практичних навиків та обмін досвідом у сфері медичного права.  

 

 [1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

 

2.1 Розвиток людських ресурсів, зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи БППД,  

правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва, адвокатів 

 

На виконання плану роботи на IV квартал 2019 року працівниками відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами вивчалися потреби у навчанні 

та узагальнювались побажання, типові питання адвокатів. Про це повідомлено керівника у вигляді 

службової записки 31.10.2019, 30.11.2019, 26.12.2019 згідно плану роботи Центру. 

 

2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій “WikiLegalAid” 

 

Фахівцями Черкаського місцевого центру у довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій “WikiLegalAid” підтримуються в актуальному стані правові консультації із наступних 

тем: “Фінансовий лізинг: визнання договору недійсним”, “Перепоховання останків померлих. 

Переміщенння тіл померлих через державний кордон України”, “Фінансовий лізинг 

автотранспорту. Визнання договору фінансового лізингу автотранспорту недійсним”, “Право на 

проживання у безпечних для життя та здоров'я будинках. Відселення з аварійних будинків” , 

“Порядок проведення перерахунків розмірів плати за надання послуг централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води, водовідведення”, “Оскарження незаконних дій 

поліцейського”,  “Звернення до третейського суду”, “Порядок реєстрації відокремлених підрозділів 

та набуття статусу Всеукраїнської громадської організації”, “Продовження навчання осіб, які 

навчалися в закладах, що розташовані на території, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють повноваження”, “Особливості стягнення аліментів на утримання дитини-інваліда”, 

“Державна реєстрація народження підкинутої, знайденої дитини”, “Договір транспортного 

експедирування”, “Договір підряду”, “Виконання рішень стосовно іноземців та осіб без 

громадянства”, “Відновлення втраченого правовстановлюючого документу” та “Порядок 

пред'явлення позову про стягнення коштів виплачених в рахунок завдатку. Правова позиція. Судова 

практика”, “Особливості обчислення стажу роботи,служби з ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС”. “Притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення насильства 

в сім’ї”. 



 

 

[1.3] Децентралізація системи БПД 

3.1 Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття управлінських 

рішень 

Упродовж IV квартал 2019 року Черкаським МЦ було подано звіт про виконання плану 

роботи за ІІІ квартал 2019 року та затверджено план роботи центру на І квартал 2020 року.  

3.2 Моніторинг діяльності центрів БПД 

 Протягом IV кварталу 2019 року, а саме - 13 грудня 2019 року,  робочою групою працівників 

Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у складі: 

директора Центру Скіця Станіслава Миколайовича; начальника відділу фінансів, бухгалтерського 

обліку та звітності- головного бухгалтера Загорулько Валентини Анатоліївни; заступника 

начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її 

надавачами Котенко Вікторії Леонідівни було проведено моніторинг діяльності Чигиринського 

бюро правової допомоги за період червень - листопад 2019 року з наступних питань: 

- надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

- здійснення представництва в судах, інших органах, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами; 

- взаємодія з іншими суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги; 

- стан матеріально -технічного забезпечення бюро; 

- проведення право просвітницької роботи; 

- надання доступу до електронних сервісів Мін'юсту; 

-  якість роботи з клієнтом в частині доступу до безоплатної правової допомоги; 

- інші питання за необхідності. 

 Моніторинг проводився відповідно до Положення про Черкаський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з 

надання правової допомоги від 30.03.2015 № 117 (у редакції наказу від 10.01.2017 № 108), п. п. 3.2.3 

п. 3.2 Річного плану діяльності Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на 2019 рік та Порядку проведення моніторингу діяльності підпорядкованих 

бюро правової допомоги, затвердженого наказом Черкаського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги від 03.04.2017 № 6-2/о. 

  За результатами моніторингу подали відповідну доповідну записку директору Черкаського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 



 

 

3.3 Управління людськими ресурсами 

 

Згідно затвердженого графіку для працівників місцевого центру проведено навчання у формі 

лекції та у формі  он-лайн конференції здійснено навчання працівників бюро. 

 

 [1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій 

 

4.2 Інноваційні форми доступу до БПД 

11 грудня 2019 року проведено зустріч з представником державної міграційної служби та 

отримано позитивний результат по залученню їх до електронного направлення документів клієнтів 

у разі потреби. 

 

4.4. Розвиток аналітичної спроможності центрів 

 

Надіслано інформаційні запити до компетентних структур, для отримання актуальної 

інформації про територіальні громади та забезпечення права на БПД у районах, які перебувають під 

юрисдикцією Черкаського МЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

За період з 01.10.19 р. по 31.12.2019 року місцевим центром з надання БВПД та бюро 

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

1279 звернень клієнтів, 1167 особам було надано правову консультацію, 112 із них написали 

письмову заяву про надання БВПД.  

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 
Відділ 

правопросвітництва 

та надання 

безоплатної правової 

допомоги  

1005 898 107 

 

0  

2 Відділ “Чигиринське 

Бюро ” 

274 269 5 0 

 Разом по МЦ 1279 1167 112 0 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 100 рішень про 

надання БВПД та надано 61 доручень адвокатам та 62 наказів штатним працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 4 письмовим  

зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  іншого цивільного 348 

(30,0%), сімейного 163 (11,0 %), з інших питань 171 (15,0 %), житлового 214 (19,0%), спадкового 

122 (9 %), адміністративного 53 (3 %),  трудового 51 (3%), соціального забезпечення 39 (3%),    

земельного 53 (4%), з питань виконання судових рішень 21 (1,2%), договірного 9 (1%), з 

неправових питань 35 (1%). 

 

 

                   Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 



 

 

                  

 

 

 

договірне, 1%

інше цивільне, 27%
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЧЕРКАСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З 
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ

чоловіки, 38%

жінки, 62%

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЧЕРКАСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З 
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ



 

 

 

     Діаграма 4 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) 41 (43,6%),  інвалідам 33 (36,2%), ветеранам війни 20 (19%), 

ВПО 5 (5%) .   

 

 

до 18 років, 1%

від 18 до 35 років 
включно, 16%

від 35 до 60 років 
включно, 41%

понад 60 років, 42%

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЧЕРКАСЬКОГО МІСЦЕВОГО 
ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ

особи з інвалідністю, 
33%

малозабезпечені, 43%

ветерани війни, 19%внутрішньо 
переміщені особи, 5%

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЧЕРКАСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З 
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 
НА ОТРИМАННЯ БВПД

     Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 



 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал було: 

• здійснено 6 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 18 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 112 особам, в тому 

числі 5 осіб звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 107 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

надано методичну допомогу 8 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 69 правопросвітницьких заходів; 

розміщено у ЗМІ 3 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

надано 1 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

 

 

 

 

 

№ 

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-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

Кількість 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 

в тому числі: 

6/12 18/107 8 69 0 3 

2 Чигиринське 

бюро правової 

допомоги 

3/7  5/31 4 31 1 0 

 

     Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 


