
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Кам’янським МЦ з надання БВПД 

плану діяльності на ІІІ квартал 2019 року 
 

 

ЗМІСТ: 

 

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

Пріоритет І. Переорієнтація системи БПД окремим фізичним особам на 
посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад 

Пріоритет ІІ. Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 
партнерських мереж системи БПД. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пріоритет І. Переорієнтація системи БПД окремим фізичним особам на 
посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад 

1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 
зокрема щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; 

змісту основних реформ, що проводяться Урядом України 

 

1.1. Зустрічі з представниками громад, участь у зборах, нарадах, які 
організовуються громадами з метою визначення проблемних питань у  їх 
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної 
юрисдикції МЦ (формування та підтримка в актуальному стані «карти 
правових потреб»). 

 

29 липня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено круглий стіл за участі працівників 
Петриківського районного центру соціальних служб 
для сім'ї дітей та молоді та служби у справах дітей 
Петриківської районної державної адміністрації. 
Тема заходу: «Насильство в сім'ї. Співпраця 
суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству». 

 

1.2. Проведення правопросвітницьких заходів (круглих столів, робочих 
зустрічей,брифінгів ) для громад та спільнот із залученням органів місцевого 

самоврядування, Національної поліції, регіонального представника 
Уповноваженого з прав людини, органів пробації, ГТУЮ, пенсійного фонду, 
соціальних служб, тощо, спрямованих на обговорення актуальних питань. 

 
18 липня 2019 року колективом 

Кам'янського МЦ  та заступником начальника 
управління молоді та спорту Кам'янської міської 
ради Наталією Кузьменко було проведено робочу 
зустріч з питання проведення 
правопросвітницьких заходів серед школярів в 
2019-2020 навчальних роках. 
 

 



 
 24 липня 2019 року начальник 
Верхньодніпровського БПД Юрій Хижняк провів 
семінар для працівників центру сім’ї, дітей та 
молоді Верхньодніпровської РДА та на тему 
«Домашнє насильство в сім’ї». 

Також присутніх поінформовано про 
інформаційну компанію «Відповідальне 
батьківство» та поширено інформаційні буклети 
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

 
 

24 липня 2019 року фахівчинею відділу 
«Вільногірське бюро правової допомоги» 
Наталею Савчук сумісно з начальником відділу 
реєстрації фізичних осіб виконавчого комітету 
Вільногірської міської ради в Дніпропетровській 
області Тетяною Глущенко проведено робочу 
зустріч на тему: « Відповідальне батьківство». 
 
 

 25 липня 2019 року начальник 
Верхньодніпровського бюро правової допомоги 
Юрій Хижняк та начальник районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану 
Олена Шевченко провели спільний прийом 
громадян де всім бажаючим надали змістовні 
роз’яснення. Також присутніх поінформовано про 
загальнонаціональний правопросвітницький 
проект Міністерства юстиції 
України  #ЯМАЮПРАВО та інформаційною 
кампанією #ВІДПОВІДАЛЬНЕБАТЬКІВСТВО. 

 
27 липня 2019 року керівником 

Кам’янського МЦ Олексієм Нестеренко та 
керівником Південного районного відділу філії 
Центру пробації  Ігорем Данилко була проведена 
робоча зустріч.В ході зустрічі обговорювалися 
питання щодо роботи дистанційного пункту у 
Південному районному відділі та подальші 
спільні дії щодо надання безоплатної правової 
допомоги суб’єктам пробації. Також, під час 

зустрічі обговорювались проблемні питання, які виникають при відбуванні 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAz8iWT4btubgA_5gFhvc7wxqG4AzLSRzxaTxokxjdXHLrMcLF_lNBSc-wfx_hh_xSjtC6am37HNyeIcoszLwsI2Y2rsVVv3zqYZfZ9kuFAG7Nb7xHct1IhEXKzf2X7IxcG6PgbriocDdntYh2puIpuaPReNnwaA5XndaknVHzEeHDW-Irz0-CkJN_y9O-qjSspAw_-8XJhgURcX3kftFHN91IlI8dlNke4Gb09nGWMp5BHEJFvLsnN82rHlTX8UCbp9FLOHuVbkXcyvdEwsO1Ul9yzRkeBumAH80L-gzVn-jOER4lGs9VuTBtBhoSEoGijweigJe01jwDe_yYD-Y8zkQ&__tn__=%2ANK-R
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%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAz8iWT4btubgA_5gFhvc7wxqG4AzLSRzxaTxokxjdXHLrMcLF_lNBSc-wfx_hh_xSjtC6am37HNyeIcoszLwsI2Y2rsVVv3zqYZfZ9kuFAG7Nb7xHct1IhEXKzf2X7IxcG6PgbriocDdntYh2puIpuaPReNnwaA5XndaknVHzEeHDW-Irz0-CkJN_y9O-qjSspAw_-8XJhgURcX3kftFHN91IlI8dlNke4Gb09nGWMp5BHEJFvLsnN82rHlTX8UCbp9FLOHuVbkXcyvdEwsO1Ul9yzRkeBumAH80L-gzVn-jOER4lGs9VuTBtBhoSEoGijweigJe01jwDe_yYD-Y8zkQ&__tn__=%2ANK-R


покарання адміністративними правопорушниками у вигляді суспільно корисних 
робіт. Дійшли домовленостей щодо залучення працівників пробації до заходів, які 
в подальшому будуть проводитись Центром. Наприкінці робочої зустрічі Олексій 
Нестеренко зазначив, що спільні заходи в напрямку організації роботи 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, проведення 
правопросвітницьких заходів та індивідуального консультування сприятимуть 
забезпеченню прав та соціальних гарантій суб’єктів пробації, які можуть 
звертатися до місцевих центрів з надання безоплатної первинної правової 
допомоги, а також для отримання вторинної правової допомоги. 

 
29 липня 2019 року начальник 

Верхньодніпровського бюро правової допомоги 
Юрій Хижняк з робочим візитом відвідав 
Бородаївську сільську раду де провів робочу 
зустріч з сільським головою Василем Хижняком 
в ході якої обговорено проблему домашнього 
насильства в сім’ї, способи протидії та захисту 
постраждалих. Працівників сільської ради 
поінформовано про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект Міністерства 
юстиції України #ЯМАЮПРАВО та 

інформаційною кампанією #ВІДПОВІДАЛЬНЕБАТЬКІВСТВО.  
 

30 липня 2019 року фахівчинею 
Кам’янського МЦ Лілією Осипьонок та 
керівником Південного районного відділу філії 
Державної установи “Центр пробації”  Ігорем 
Данилко була проведена робоча 
зустріч.Обговорювались питання щодо 
визначення спільних дій/заходів на ІІ півріччя 
2019 року, зверталась увага на роботу 
дистанційного пункту у Південному районному 
відділі, подальші спільні дії щодо надання 

безоплатної правової допомоги суб’єктам пробації та проведення спільних лекцій 
для учнів навчальних закладів Південного району м. Кам’янського. Після 
закінчення робочої зустрічі було вирішено і надалі підтримувати плідну 
співпрацю. 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAz8iWT4btubgA_5gFhvc7wxqG4AzLSRzxaTxokxjdXHLrMcLF_lNBSc-wfx_hh_xSjtC6am37HNyeIcoszLwsI2Y2rsVVv3zqYZfZ9kuFAG7Nb7xHct1IhEXKzf2X7IxcG6PgbriocDdntYh2puIpuaPReNnwaA5XndaknVHzEeHDW-Irz0-CkJN_y9O-qjSspAw_-8XJhgURcX3kftFHN91IlI8dlNke4Gb09nGWMp5BHEJFvLsnN82rHlTX8UCbp9FLOHuVbkXcyvdEwsO1Ul9yzRkeBumAH80L-gzVn-jOER4lGs9VuTBtBhoSEoGijweigJe01jwDe_yYD-Y8zkQ&__tn__=%2ANK-R
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%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAz8iWT4btubgA_5gFhvc7wxqG4AzLSRzxaTxokxjdXHLrMcLF_lNBSc-wfx_hh_xSjtC6am37HNyeIcoszLwsI2Y2rsVVv3zqYZfZ9kuFAG7Nb7xHct1IhEXKzf2X7IxcG6PgbriocDdntYh2puIpuaPReNnwaA5XndaknVHzEeHDW-Irz0-CkJN_y9O-qjSspAw_-8XJhgURcX3kftFHN91IlI8dlNke4Gb09nGWMp5BHEJFvLsnN82rHlTX8UCbp9FLOHuVbkXcyvdEwsO1Ul9yzRkeBumAH80L-gzVn-jOER4lGs9VuTBtBhoSEoGijweigJe01jwDe_yYD-Y8zkQ&__tn__=%2ANK-R


07 серпня 2019 року індивідуальне правове 
консультування суб’єктів пробації, надання 
безоплатної правової допомоги. В рамках 
Меморандому про співпрацю в приміщенні центру 
безоплатної правової допомоги, інспектором 
Південного районного відділу філії Центру пробації 
у Дніпропетровській області Яною Баленко та 
керівником Центру Олексієм Нестеренко проведено 
індивідуальне консультування засудженої, яка 
перебуває на обліку в Південному районному 
відділі з актуальних правових питань. Під час 

заходу засудженій було надано юридичну консультацію, роз’яснено питання 
протидії домашньому насильству. 

07 серпня 2019 року в рамках 
правопросвітницького проекту #ЯМАЮПРАВО в 
приміщенні Кам’янського центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги було 
проведено спільне консультування громадян 
спеціалістами центру за участю представника 
відділу державної реєстрації друкованих засобів 
масової інформації та громадських формувань 
Управління державної реєстрації. Під час 
консультування фахівці дали вичерпні роз'яснення з 

правових питань. 
 

04 вересня 2019 року відбулася робоча 
зустріч з Начальником сектору превенції 
Південного району м. Кам'янське. Обговорили 
Порядок взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи 
у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству. 

 

 

 06 вересня 2019 року начальником  
відділу «Криничанського бюро правової 
допомоги» Надією Федориненко організовано 
робочу зустріч в форматі круглого столу. В 
заході взяли участь представника  
Криничанського відділу ДВС та ДРАЦС, і 
сектор пробації. Було обговорено ряд важливих 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCe3AE28hAI7F0mBKrVAjWktyOiisy22jVtmiuzV-Ue5O9PzP6rfrdmaxObPIqVg6X2DhtrDdMZKGH_mrF0egVqA91UZDpBPz092S_ZU_7mH8_ihdSAs7cXZtVsx3K93o85aFlrAwu3jOuAwhIhqVcodl5aFRw819exFj0D-sfeGMk4ZulOT5yyKpkdBsqgtXKAeIrQXXaherCdx2lyX8VnlylJGjWS_o8gUWy9lUHKDy-rPV1YK5eky6UM_S6enfKjx2-xeY96E6_ZiOR559-VrPNzB5qHeBj2edF92pwIGI2DJk-97tufO1ywItEyl76yPcS_Q8geih69Qs_Nmm9Bvg&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCe3AE28hAI7F0mBKrVAjWktyOiisy22jVtmiuzV-Ue5O9PzP6rfrdmaxObPIqVg6X2DhtrDdMZKGH_mrF0egVqA91UZDpBPz092S_ZU_7mH8_ihdSAs7cXZtVsx3K93o85aFlrAwu3jOuAwhIhqVcodl5aFRw819exFj0D-sfeGMk4ZulOT5yyKpkdBsqgtXKAeIrQXXaherCdx2lyX8VnlylJGjWS_o8gUWy9lUHKDy-rPV1YK5eky6UM_S6enfKjx2-xeY96E6_ZiOR559-VrPNzB5qHeBj2edF92pwIGI2DJk-97tufO1ywItEyl76yPcS_Q8geih69Qs_Nmm9Bvg&__tn__=*NKH-R


питань щодо надання громадянам правової 
допомоги. 

12 вересня 2019 року провели круглий 
стіл Наталія Савчук, головний спеціаліст 
Вільногірського бюро правової допомоги, з 
начальником відділу обліку 
військовозобов'язаних та з мобілізаційної 
роботи виконавчого комітету Вільногірської 

міської ради Дніпропетровської області Олександром Глущенко. Дуже актуальна 
тема на сьогоднішній день особливо для призовників міста Вільногірськ, щодо 
підготовки до призову, призову та відправки до Збройних Сил України,  що 
проводиться по місту Вільногірськ  згідно Указу Президента України 
№22/2019 від 20.01.2019 року  « Про звільнення в запас військовослужбовців 
строкової служби, строки проведення чергових призовів, та чергові призови 
громадян України на строкову військову службу в 2019 році» 

 
13 вересня 2019 року з метою належного 

виконання завдань, визначених Планом дій з 
реалізації Національної стратегії в сфері прав людини 
на період до 2020 року, в рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 
на базі відділу «Вільногірське бюро правової 
допомоги» та Вільногірського міського відділу ДВС 
ГТУЮ у Дніпропетровській області відбулися 
щоквартальні засідання робочих груп з обговорення 
питань: 
- щодо порядку виявлення дітей, стосовно яких не 

проведено державну реєстрацію народження, вирішення існуючих проблем, 
пов’язаних з отриманням ідентифікаційних документів та свідоцтв про 
народження усіма громадянами; 

- щодо проведення державної реєстрації народження дитини; 
- надання безоплатної правової допомоги громадянам, які звертаються до 

суду з метою отримання документів про державну реєстрації актів цивільного 
стану, зокрема народження. 
      За підсумками проведення даного заходу за ІІІ-й квартал поточного року, 
дітей, стосовно яких не проведено державну реєстрацію народження на території 

міста не виявлено та був один випадок звернення 
громадян щодо отримання безоплатної правової 
допомоги з питання отримання документів про 
державну реєстрації актів цивільного стану, зокрема 
встановлення факту народження шляхом звернення 
до суду. 

25 вересня 2019 року в рамках 
правопросвітницького проекту #ЯМАЮПРАВО в 
приміщенні Кам’янського центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги було 
проведено ряд спільних консультувань громадян 



спеціалістами центру за участю представника відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління 
державної реєстрації. 

Під час консультування фахівці дали вичерпні роз'яснення з правових 
питань 
 26 вересня 2019 року з метою налагодження 
співпраці начальник Верхньодніпровського бюро 
правової допомоги Юрій Хижняк провів робочу 
зустріч з головою Верхньодніпровської районної 
організації Ветеранів України Анатолієм Січовим, та 
роз’яснив про основні положення Закону України 
“Про безоплатну правову допомогу”, систему та 
повноваження центрів та бюро правової допомоги та 
категорію суб’єктів, що мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу. та спільне прагнення 
формування правової освіченості ветеранів, 
громадян похилого віку, інформування про їх права, 
допомога у їх реалізації та захисті вразі порушення є 
метою спільної діяльності Кам’янського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та організації ветеранів та предметом 
підписаного сторонами Меморандуму про 
співпрацю. 

27 вересня 2019 року і на базі Дніпровського 
відділу державної виконавчої служби міста 
Кам’янське, спікери проведеного сьогодні «круглого 
столу»: начальник відділу правопросвітництва та 
надання правової допомоги КМЦНБВПД Оксана 
ВОЛОХ, начальник Дніпровського РВ ДП Філії 
«Центр пробації» Євген ДЕМЧЕНКО та заступник 
начальника Дніпровського ВДВС м. Кам’янське 
Євген КРИВЕНЬКИЙ, за участю головного 

спеціаліста Центру Євгенії ГУРЖИЙ та державних виконавців району, 
обговорили теми, пов’язані із впровадженими, в рамках проєкту «Я МАЮ 
ПРАВО!» кейсами щодо відповідального батьківства, права на виконання 

судового рішення та боротьби з булінгом. 
 

30 вересня 2019 року головний спеціаліст 
відділу  «Вільногірське бюро правової допомоги» 
Наталею Савчук сумісно з начальником відділу 
центру надання адміністративних послуг 
«Муніципальний центр послуг м. Вільногірськ» 



Тетяною Глиняною проведено робочу зустріч на тему: «Надання БВПД та БППД» 
.  

 

 
30 вресня 2019 року начальник 

Верхньодніпровського бюро правової допомоги 
Юрій Хижняк провів семінар для працівників 
центру сім’ї, дітей та молоді Верхньодніпровської 
райдержадміністрації на тему «Домашнє 
насильство в сім’ї». 

Присутніх також поінформовано про 
інформаційну компанію «Відповідальне 
батьківство» та поширено інформаційні буклети 
загальнонаціонального проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

 

1.4.Розповсюдження інформації щодо змісту основних реформ, що здійснює 
Уряд, шляхом поширення інформаційного матеріалу в друкованих та 

інтернет виданнях. 

З метою підвищення правової обізнаності громадян, Кам’янський місцевий 
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядковані 
бюро правової допомоги постійно розміщує інформацію щодо змісту реформ, що 
здійснює уряд у друкованих та інтернет виданнях. Зокрема публікації 
розміщуються на веб-сайтах районів, місцевих та районних газетах. Зокрема 
публікації розміщуються на веб-сайтах районів і на сторінках партнерів в 
facebook. 

1.5. Проведення правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, 
закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти з тем, 

присвячених правовій освіті молоді 

 
02 вересня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги  проведено 
правовий урок  для учнів 6 класу Петриківської філії 
Петриківського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів 
Петриківської селищної ради. Тема заходу: «Я маю 
право» 
 

 05 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 



вторинної правової допомоги проведено правовий урок для учнів 8-9 класів 
Іванівський заклад освіти І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради 
Дніпропетровської області. Тема заходу: «Я маю право». Проведено виїзне 
консультування за консультацією звернулося 3 особи. 

 05 вересня 2019 року начальник відділу 
«Криничанського бюро правової допомоги» 
Надія Федориненко провела лекцію в рамках 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» з учнями шостих 
класів Криничанської середньої 
загальноосвітньо школи №1 на тему: «Мої права 
та обов’язки (на прикладі казкових героїв» 
 

 05 вересня 2019 року фахівець відділу 
«Вільногірське бюро  правової допомоги» 
Наталею Савчук у межах правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», провела 
тематичний урок серед учнів 8-го класу 
Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області . У інтерактивній 

формі повідомила учнів про гарантовані права та  їх захист. Дітям розповіли, де і 
як вони можуть отримати безоплатну правову допомогу. А також надала відповіді 
на питання дітей, щодо їх прав. 

 06 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено правовий урок для учнів 
10-11 класів Чаплинського навчально-виховного 
комплексу І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради 
Дніпропетровської області. Тема заходу: «Я маю 
право». По закінченню заходу консультації отримали 4 
громадянина. 

 06 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено бесіду з вихованцями 
Чаплинського навчально-виховного комплексу І-ІІІ 
ступенів Петриківської районної ради 
Дніпропетровської області (дитячий садок). Тема 
заходу: «Збережемо природу Землі разом». 

 



 06.09.2019 року від начальника Верхньодніпровського бюро правової 
допомоги Юрія Хижняка діти дізнались про загальнонаціональний проект «Я 
МАЮ ПРАВО!», про гарантовані права, шляхи їх реалізації та захисту. 
Тематичний урок в інтерактивній формі проведено для учнів Комунального 
закладу «Верхньодніпровський спеціальний навчально - реабілітаційний центр» 
Дніпропетровської обласної ради. 

 

 10 вересня 2019 року головний спеціаліст 
відділу «Вільногірське бюро  правової допомоги» 
Наталя Савчук у межах правопросвітницького проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!», провела правопросвітницький 
захід серед учнів 7-А класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області. 
Фахівчиня акцентувала увагу на можливості дітей 
отримувати безоплатну вторинну правову допомогу у 
системі надання безоплатної правової допомоги та 
підвищила їх загальну правову обізнаність. Дітям було 

роз’яснено, де і як вони можуть отримати безоплатну правову допомогу. А також 
було надано відповіді на цікаві для дітей питання, щодо їх прав та надання БВПД. 

 12 вересня 2019 року головним спеціалістом  
відділу «Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено правовий урок 
для учнів ПТУ – 79. Тема заходу: «Я  маю право». 

 

 

 

 12 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено правовий урок для учнів 
старшої школи  Комунального закладу освіти - 
Лобойківська середня загальноосвітня школа.  Тема 
заходу: «Я маю право» 

 

 

 



 

 18 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено правовий урок для учнів 
старшої школи  Малопетриківської філії 
Петриківського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів 
Петриківської селищної ради Дніпропетровської 
області: Тема заходу: «Булінг, як захиститися. 

Відповідальність за заподіяння шкоди іншій особі». 

 

 18 вересня 2019 року начальник відділу 
«Криничанського бюро правової допомоги» Надія 
Федориненко провела тренінг в рамках проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!»  на тему: «Стоп Булінг» для учнів 
8 класів та провела бесіду з батьками на тему: 
«Відповідальність за боулінг» під час батьківських 
зборів для батьків учнів Криничанської середньої 
загальноосвітньо школи №1. 

19 вересня 2019 року головний спеціаліст 
відділу «Вільногірське бюро  правової допомоги» 
Наталя Савчук  провела правопросвітницький захід 
бесіду спрямовану на інформування  учнів 8 класу 
Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №3 Вільногірської міської ради 
Дніпропетровської області  про запровадження 
відповідальності за вчинення булінгу та формування 
у суспільстві нульової толерантності до явища 
булінг.  Також фахівчиня роз’яснила що таке булінг 

та хто найчастіше є його жертвами. Які є форми та види булінгу . Що можуть 
зробити вчителі та про відповідальність яка чикає на кривдника. В ході бесіди  
акцентувала увагу на можливості дітей отримувати безоплатну правову допомогу 
у системі надання безоплатної правової допомоги. Дітям було роз’яснено, де і як 
вони можуть отримати безоплатну правову допомогу.  

 19 вересня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено правовий урок для учнів старшої школи  
Хутірського навчально-виховного комплексу 
"загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад" Петриківської селищної ради 



Дніпропетровської області проведено інтелектуально – ігровий захід. Тема заходу 
: «Стоп  булінг». 

 20 вересня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено правовий 
урок для учнів старшої школи  Петриківська філія 
Петриківського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів 
Петриківської селищної ради проведено 
інтелектуально – ігровий захід. Тема заходу : «Стоп  
булінг». 

 20 вересня 2019 року начальник відділу 
«Криничанського бюро правової допомоги» Надія 
Федориненко провела в формі гри роз’яснення для 
учнів 2 класу Криничанської середньої 
загальноосвітньо школи №1щодо булінгу та 
конфлікту. Разом з дітьми виготовили плакат 
«долоньки довіри» (з помітками, до кого можна 
звертатися у разі булінгу).  

 24 вересня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено 
інтелектуально -ігровий захід для учнів старшої 
школи  Миколаївської філії "навчально-виховний 
комплекс" Курилівського закладу освіти І-ІІ ступенів 
Петриківської районної ради Дніпропетровської 
області Тема заходу : «Права дитини. Дитина як 
суб'єкт права на безоплатну вторинну правову 

допомогу. Стоп булінг». 

 

 24 вересня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги проведено 
інтелектуально -ігровий захід для учнів старшої 
школи  Курилівського закладу освіти І-ІІ ступенів 
Петриківської районної ради Дніпропетровської 
області. Тема заходу : «Права дитини. Дитина як 
суб'єкт права на безоплатну вторинну правову 
допомогу. Стоп булінг». 



 26 вересня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено інтелектуально -ігровий 
захід для учнів 6 класу Петриківської філії 
Петриківського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів 
Петриківської селищної ради. Тема заходу : «Права 
дитини. Дитина як суб'єкт права на безоплатну 
вторинну правову допомогу. Стоп булінг». 

 

2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці з ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД 

2.1. Створення мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з 
неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, 

сіл для залучення їх в якості параюристів, залучення таких осіб до 
консультування громади з визначених правових питань 

2.2. Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо 
створення ними спеціалізованих установ з надання БПД або прийняття 

відповідних місцевих програм 

22 липня 2019 року начальник відділу 
«Криничанського бюро правової допомоги» Надія 
Федориненко провела роз’яснення для працівників 
соціального захисту Криничанської 
райдержадміністрації. Місцеві органи державної влади 
можуть приймати розпорядчі документи, які зачіпають 
соціально-економічні, політичні, особисті та інші 
права, свободи й законні інтереси громадян, 
встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи 

скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації. Згідно законодавства,  
такі акти повинні пройти певну процедуру реєстрації та бути опублікованими – 
доведеними до загалу.  Саме про порядок державної реєстрації та про вимоги до 
таких документів розповідала керівник бюро правової допомоги. 

 06 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено робочу зустріч з 
старостою Хутірської сільської ради. Тема заходу: 
«Загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я 
маю право" Правопросвітницька кампанія "Чесна 
платіжка" "Відповідальне батьківство" 



2.3. Проведення спільних заходів з партнерськими організаціями з метою 
обговорення актуальних правових питань, спрямованих на запобігання 

порушення прав людини 

 

03 липня 2019 рік начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено спільний 
прийом громадян. Тема заходу: 
«Загальнонаціональний правопросвітницький проект 
«Я маю право!» правопросвітницька кампанія 
«Відповідальне батьківство» 

17 липня 2019 року начальник відділу 
«Криничанського бюро правової допомоги» Надія 
Федориненко провела спільне консультування громадян 
з державними виконавцями Криничанського віділу 
державної виконавчої служби ГТУЮ. 

 

 

18 липня 2019 року начальником відділу 
«Вільногірське бюро правової допомоги» Оксаною 
Нужною та начальником відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану по П'ятихатському району та 
місту Вільногірську Головного територіального 
управління юстиції у Дніпропетровській області Надією 
Кортіковою було проведено спільний прийом та 
консультування громадян.  

Громадянам, що звернулися до Вільногірського 
бюро правової допомоги під час проведення спільного 
прийому, було надано консультації та роз'яснень з 

питань підстав позбавлення батьківських прав, спадкування майна тощо. 
 
18 липня 2019 року з метою забезпечення рівного 

доступу осіб з  інвалідністю до правосуддя та до 
безоплатної правової допомоги між Кам'янським 
місцевим центром в особі в.о. директора Олексія 
Нестеренко та керівником громадської організації 
"РАДІСТЬ ЖИТИ" в особі Ольги Майорової було 
підписано меморандум про спільну діяльність.  

 

 

 



08 серпня 2019 року в рамках Меморандому 
про співпрацю правчиня Кам'янського МЦ  Ірина 
Клінчева провела робочу зустріч з очільницею 
Центру надання адміністративних послуг 
Мариною Гурською. Узгодили графік прийому 
громадян в дистанційних пунктах доступу до 
безоплатної правової допомоги та подальшу 
співпрацю 

 
  09 серпня 2019 року з метою виконання Графіку 
проведення посадовими особами Головного 
територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області консультування в бюро 
правової допомоги, начальником відділу «Вільногірське 
бюро правової допомоги» Оксаною Нужною та 
в.о.начальника Вільногірського міського відділу ДВС 
Віктором Ткачовим було проведено спільний прийом та 
консультування громадян.  

Громадянам, що звернулися до Вільногірського 
бюро правової допомоги під час проведення спільного прийому, було надано 
консультації та роз'яснення з питань сімейного, житлового та договірного права. 

 
12 серпня 2019 року з метою виконання Графіку 

проведення посадовими особами Головного 
територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області консультування в бюро 
правової допомоги, фахівцями відділу 
«Вільногірське бюро правової допомоги» та 
Вільногірського міського відділу ДВС було 
проведено спільний прийом та консультування 
громадян.  

Громадянам, що звернулися до Вільногірського 
бюро правової допомоги під час проведення спільного прийому, було надано 
консультації та роз'яснення з питань сімейного, житлового та спадкового права, а 
також надано допомогу в складанні заяв. 

15 серпня 2019 року з метою виконання Графіку 
проведення посадовими особами Головного 
територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області консультування в бюро 
правової допомоги та роботи дистанційного пункту 
доступу до безоплатної правової допомоги, фахівцями 
відділу «Вільногірське бюро правової допомоги» та 
відділу ДРАЦС по П'ятихатському району та місту 
Вільногірську ГТУЮ у Дніпропетровській області 



було проведено спільний прийом та консультування 
громадян з питань сімейного та житлового права. 

 
20 серпня 2019 року з метою виконання Графіку 

проведення посадовими особами Головного 
територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області консультування в бюро 
правової допомоги, фахівцями бюро та Головного 
територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області було проведено спільний 
прийом та консультування громадян.  

Громадянам, що звернулися до відділу «Вільногірське бюро правової 
допомоги» під час проведення даного заходу, було надано консультації та 
роз'яснень з питань виконання рішень суду, сімейного та житлового права тощо. 

 
30 серпня 2019 року з метою забезпечення 

рівного доступу осіб до правосуддя та до системи 
безоплатної правової допомоги. Днями, між 
Кам'янським місцевим центром в особі в.о. директора 
Олексія Нестеренко та керівником громадської 
організації “ВЕТЕРАН ЧОРНОБИЛЯ” ПАТ 
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ" в особі Челак 
Сергія Миколайовича було підписано меморандум 
про спільну діяльність щодо надання безоплатної 
правової допомоги.  

 
 

2.4.Проведення робочих зустрічей та нарад з метою залучення нових 
стейкхолдерів та напрацювання нових підходів до надання БПД 

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 

3.1. Підготовка та розміщення на сайтах державних органів, органів 
місцевого самоврядування, громадських об’єднань, друкованих виданнях та 

інтернет ресурсах інформації правового характеру, матеріалів про 
функціонування та розвиток системи БПД 

3.2. Проведення вуличного інформування та флешмобів, участь в 
інформаційних заходах з метою інформування населення про БПД. 

 

 

 

 



 

 16 липня 2019 року на центральній 
площі селища  Кринички фахівцями  
відділу «Криничанського бюро правової 
допомоги» було проведено вуличне 
інформування  громадян.Під час заходу 
було поширено масу буклетів з правової 
тематики. В основному,  люди цікавились  
порядком вирішення питань з сімейного 
права, щодо оренди землі та 

призначенням субсидії.  

 18 липня 2019 року начальником відділу 
«Вільногірське бюро правової допомоги» Оксаною 
Нужною було проведено вуличне інформування жителів 
та гостей міста Вільногірськ про те, де і як можна 
отримати безоплатну правову допомогу та 
«Відповідальне батьківство» 

 

 

24 липня 2019 року фахівчині 
Кам'янського #БВПД   Ірина  Клінчева  та 
Альона Малтиз провели годину інформування в 
ТОВ “Землеустрій”. Працівники товариства були 
ознайомлені з  інформаційною кампанією 
#ВІДПОВІДАЛЬНЕБАТЬКІВСТВО, яка 
проходить в рамках правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України 
#ЯМАЮПРАВО та отримали відповідні 

інформаційні буклети, також їм було повідомлено про напрямки роботи центу. 

25 липня 2019 року Фахівчині Кам’янського 
МЦ в черговий раз проводять вуличне 
інформування громадян, адже кожен має бути 
поінформованим про свої права та механізми їх 
захисту. Спеціалісти роз’яснили мешканцям 
міста про безоплатну правову допомогу в 
Україні та надали буклети на правову тематику 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України 
#ЯМАЮПРАВО!. 

 

 



 

26 липня 2019 року в рамках роботи 
мобільної точки доступу до безоплатної 
правової допомоги,  на центральному ринку м. 
Кам'янське, Ірина Клінчева проконсультувала 
бажаючих з таких правових питань: розірвання 
спадкового договору, спадкування за законом та 
пенсійне забезпечення. До того ж, відвідувачі 
ринку були ознайомлені із  
загальнонаціональним правопросвітницьким 
проектом Міністерства юстиції України 

#ЯМАЮПРАВО та отримали буклети. 

 

 29 липня 2019 року начальник 
Верхньодніпровського бюро правової 
допомоги Юрій Хижняк провів вуличне 
інформування мешканців села Бородаївка 
де роз’яснив мешканцям села про 
безоплатну правову допомогу в Україні та 
поширив буклети на правову тематику 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 
України #ЯМАЮПРАВО! 

30 липня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено вуличне інформування  на дочірньому 
підприємстві Дніпропетровської обласної спілки споживчих 
товариств Петриківський ринок. Тема заходу «Діяльність 
системи безоплатної вторинної правової допомоги. 
Загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я маю 

право": 

31 липня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги для мешканців  с. Чаплинка Петриківського 
району проведено вуличне інформування  на тему: 
«Діяльність системи безоплатної вторинної правової 
допомоги. Загальнонаціональний правопросвітницький  
проект «Я маю право». 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDInhEnHnv_lis5D_0gpnB3ZejQztS0vVY59t2cGsfmB_nuZhRfJtImsXFRTn36Cxhazt8hj98CUEfUXHpTq1G4o7UZY64p0nupGb3hYiju3BfqoSJNgUe9e4zC81a72l9LxQC9rahPs73sx7xUzwoBCysv6G3TteDEElRELscTorTW_VJr2LHzTqofiA3DLDhF6QpcznXWH4wrUqfWGWZRNofBd_Gd_VsXmtrFPRyFdkQxJkEOxBL8IyjJHQy9sgDcrKDD1K6gaZEKiTfdxiaDqjLMPtYmLsjT54Qico6HU2kEPM66VnO1VsnSXsczt2LZElornl1u3OsySNcAAS4_AA&__tn__=%2ANK-R


 

01 серпня 2019 року Фахівчині 
Кам’янського МЦ Лілія Осипьонок та 
Тетяна Миргородська  провели вуличне 
інформування громадян. Сьогодні 
розповідали, про діяльність Кам'янського 
МЦ та, що  Міністерство юстиції, спільно з 
системою Безоплатної правової допомоги 
запустили нову ініціативу #ЧеснаПлатіжка 
та інформаційну кампанію «Я маю право 
на чесну платіжку», яка реалізується в 

рамках просвітницького проекту #ЯМАЮПРАВО. 

 

 01 серпня 2019 року відбулася спільна 
інформаційна акція в селищі Кринички. 
Працівники відділу обслуговування громадян 
(сервісного центру) управління пенсійного 
Фонду в Дніпропетровській області та керівниця  
Криничанського бюро правової допомоги 
спільно розповідали жителям селища про 
актуальні питання та надавали відповідні 
буклети. 

Так фахівці роз’яснювали порядок отримання 
електронного пенсійного посвідчення  та про  
легальну зайнятість, про можливість отримати 
безоплатну правову допомогу з будь-яких 
питань, зокрема і підтвердження трудового 
стажу. Загалом, було поширено багато 
інформаційних буклетів системи БПД  та 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 01 серпня  2019 року головним спеціалістом  
відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 
було проведено інформування та поширення 
буклетів «Я МАЮ ПРАВО!» в приміщенні 
відділення Укрпошти 

 

 

 

 



02 серпня  2019 року начальником та головним 
спеціалістом  відділу «Петриківське бюро правової 
допомоги» Кам’янського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги проведено 
вуличне інформування для мешканців села Єлизаветівка 
(центр села). Тема заходу : «Діяльність системи 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
Загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я 
маю право" Правопросвітницька кампанія «Чесна 
платіжка» «Відповідальне батьківство». 

 

 

 
 

06 серпня 2019 року головним спеціалістом  
відділу «Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено вуличне  
інформування в селі Лобойківка (центр). Тема заходу: 
«Діяльність системи безоплатної вторинної правової 
допомоги. Загальнонаціональний правопросвітницький 
проект "Я маю право" Правопросвітницька кампанія 
"Чесна платіжка" "Відповідальне батьківство".  

 

 06 серпня 2019 року головним спеціалістом  
відділу «Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено інформування 
для колективу Комунального закладу освіти 
Лобойківський дошкільний навчальний заклад. Тема 
заходу: «Діяльність системи безоплатної вторинної 
правової допомоги. Загальнонаціональний 
правопросвітницький проект "Я маю право" 

Правопросвітницька кампанія "Чесна платіжка" 
"Відповідальне батьківство". Після заходу забезпечено 
роботу мобільного пункту доступу, за консультацією 
звернулося дві особи. 

 06 серпня 2019 року головним спеціалістом  
відділу «Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено інформування 
в Комунальному закладі охорони здоров'я Лобойківська 



амбулаторія Загальної Практики - Сімейної Медицини. Тема заходу: «Діяльність 
системи безоплатної вторинної правової допомоги. Загальнонаціональний 
правопросвітницький проект "Я маю право" Правопросвітницька кампанія "Чесна 
платіжка" "Відповідальне батьківство". Після заходу забезпечено роботу 
мобільного пункту доступу, за консультацією звернулося дві особи. 

 07 серпня 2019 року з метою реалізації 
правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка» 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту 
Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», 
начальником відділу «Вільногірське бюро правової 
допомоги» Оксаною Нужною по вулиці Центральна в 
м. Вільногірську було проведено вуличне 
інформування жителів та гостей міста. Під час заходу 
фахівчиня роз'яснила громадянам та надала 

консультації щодо здійснення перерахунку коштів, сплачених за спожитий ними 
газ.  

 09 серпня 2019 року головним спеціалістом 
відділу «Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено годину 
інформування для працівників Професійного 
технічного училища № 79. Тема заходу: «Соціальний 
захист учнів пільгових категорій".  

 

16 серпня 2019 року головним спеціалістом  
відділу «Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено вуличне 
інформування для  мешканців села Іванівка.Тема 
заходу: «Діяльність системи безоплатної вторинної 
правової допомоги. Загальнонаціональний 
правопросвітницький проект "Я маю право" 
Правопросвітницька кампанія "Чесна платіжка" 
"Відповідальне батьківство"».   

 16 серпня 2019 року головним спеціалістом  
відділу «Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги проведено інформування 
для лікаря  КНП "Петриківський ЦП МСД" 
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 
села Іванівка.Тема заходу: «Діяльність системи 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
Загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я 



маю право" Правопросвітницька кампанія "Чесна платіжка" "Відповідальне 
батьківство"». 

  30 серпня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги проведено 
годину інформування для осіб які знаходяться на 
обліку в відділі надання соціальних послуг 
Кам’янського місцевого центру зайнятості. Тема 
заходу : «Насильство в сім’ї. Як захистити себе та 
родину. Правопросвітницька кампанія 
"Відповідальне батьківство"». 

  

 30 серпня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги на базі актового залу 
Петриківської районної державної адміністрації, 
проведено годину інформування. Тема заходу: 
«Механізми виконання рішення суду» 

 

 

 06 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено інформування членів громадської 
організації «Майстри Петриківського розпису». 
Тема заходу: «Діяльність системи безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
Загальнонаціональний правопросвітницький проект 

"Я маю право" Правопросвітницька кампанія "Чесна платіжка" "Відповідальне 
батьківство"» 

  09 вересня 2019 року фахівець відділу 
«Вільногірське бюро  правової допомоги» Наталія 
Савчук провели вуличне інформування серед 
жителів та гостей міста Вільногірськ на тему 
«Відповідальне батьківство». 
 
 
 
 
 



 
 

 11 вересня 2019 року  начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено годину інформування для батьків учнів 
Петриківської філії Петриківського опорного 
закладу освіти І-ІІІ ступенів Петриківської 
селищної ради. Тема заходу: «Про булінг з 
батьками» 

 

 

12 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено годину інформування для 
працівників Лобойківської сільської ради. Тема заходу:  
«Порядок надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.Загальнонаціональний правопросвітницький 
проект "Я маю право" Правопросвітницька кампанія 
"Чесна платіжка" "Відповідальне батьківство"» 

 

 12 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено інформування для 
працівників Лобойківської амбулаторії ЗПСМ. Тема 
заходу: «Порядок надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Загальнонаціональний 
правопросвітницький проект "Я маю право" 
Правопросвітницька кампанія "Чесна платіжка" 
"Відповідальне батьківство"» 

 

3.3. Виступи в теле- та радіопрограмах з метою інформування населення про 
роботу БПД 

3.4. Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ, МЦ разом з 
бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ 

 



4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 
дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних 

пунктів (виїзних прийомів громадян) 

4.1.Використання та розвиток системи «Бібліоміст» для проведення скайп-
консультувань, відеоконференцій для консультування громадян 

4.2. Організація виїздів до громадян, які потребують БПД та не мають 
можливості самостійно прибути до МЦ (адресна правова допомога), в тому 
числі для інвалідів з обмеженими можливостями пересування, дітей-
інвалідів, інвалідів зору, слуху та мови, громадян похилого віку, будинках 
для літніх людей. Поширення під час проведення тематичних бесід, лекцій, 
робочих зустрічей положень Конвенції з прав осіб з інвалідністю та 
антидискримінаційну політику.  

08 липня 2019 року Фахівчині 
Кам'янського МЦ провели зустріч з 
працівниками підприємства УТОГ під час 
якої проведено бесіду на тему: «Протидія 
домашньому насильству» де і як отримати 
правову допомогу в разі насилля в сім’ї , 
також здійснено індивідуальний прийом 
громадян з вадами слуху із питань 
пов'язаних з призначенням пенсії по 

інвалідності, спадкування, зняття з реєстрації осіб, які не проживають за місцем 
реєстрації місця. Метою даної зустрічі є просвітництво соціально незахищених 
категорій громадян щодо забезпечення безоплатної правової допомоги та 
сприяння в наданні соціальних і юридичних послуг.  

23 липня 2019 року Фахівчині Кам'янського 
БВПД Лілія Осипьонок та Тетяна Миргородська, 
забезпечили роботу мобільної точки доступу до БПД 
Юристки проконсультували особу з інвалідністю з 
питань спадкування за законом після померлого. 

 

 

23 липня 2019 року Фахівчині 
Кам'янського БВПД Тетяна Миргородська 
та Лілія Осипьонок, забезпечили роботу 
мобільної точки доступу до безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
Спеціалістки Центру відвідали особу з 
інвалідністю за місцем його проживання. 
Під час візиту працівники центру надали 



правову консультацію з питання сімейного права та прийняли звернення про 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

30 липня 2019 року начальником 
відділу Оксаною Нужною було здійснено 
виїзд за місцем мешкання громадян, які 
мають обмежені фізичні можливості.  Під час 
даного візиту громадянам було надано 
консультацію з питання перерахунку коштів 
за зпожитий ними газ, а також надано 
допомогу в складанні відповідної заяви. 

 

31 липня 2019 року фахівчині 
Кам'янського БВПД Тетяна Миргородська та 
Лілія Осипьонок, забезпечили роботу 
мобільної точки доступу, спеціалістки Центру 
відвідали особу з інвалідністю за місцем його 
проживання та забезпечили доступ особи до 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

06 серпня 2019 року спеціалістки 
відвідали особу похилого віку  за місцем її 
проживання. Фахівчині Кам'янського МЦ 
Осипьонок Лілія та Волох Оксана забезпечили 
роботу мобільної точки доступу до БПД . Під 
час візиту, громадянка повідомила, що їй 
необхідно оформити довіреність на отримання 
грошей. Працівниці центру проконсультували 
жінку. 

 

04 вересня 2019 року, спеціалістки 
відвідали особу похилого віку  за місцем її 
проживання. Фахівчині Кам'янського МЦ 
Осипьонок Лілія та Волох Оксана 
забезпечили роботу мобільної точки 
доступу. Під час візиту, громадянці було 
забезпечено доступ до вторинної правової 
допомоги і прийнято звернення для 
представництва її інтересів в суді. 



20 вересня 2019 року спеціалістки відвідали особу похилого віку  за місцем 
її проживання. Фахівчині Кам'янського МЦ Осипьонок Лілія та Тетяна 
Миргородська забезпечили роботу мобільної точки доступу до БВПД Під час 
візиту, громадянка повідомила, що  їй нараховуються непомірно великі суми за 
комунальні послуги. Працівниці центру проконсультували жінку. Та забезпечили 
доступ до вторинної правової допомоги шляхом прийняття звернення про надання 
БВПД 

20 вересня 2019 року Фахівчині 
Кам'янського БВПД Тетяна Миргородська 
та Лілія Осипьонок, забезпечили роботу 
мобільної точки доступу до безоплатної 
вторинної правової допомоги.  

Спеціалістки Центру, вже втретє, відвідали 
особу з інвалідністю за місцем його 
проживання. 

 

4.3. Організація роботи виїзних прийомів для мешканців віддалених районів, 
в тому числі сільких, селищних, міських радах, райдержадміністраціях для 

вирішення найбільш актуальних правових питань 

29 липня 2019 року начальником відділу 
«Криничанського бюро правової допомоги» Надією 
Федориненко було здійснено виїзний прийом громадян в с. 
Преображенка Криничанського району. 

 

 

 

 

4.4. Організація роботи виїзних прийомів у військкоматах, військових 
частинах,госпіталях, профільних громадських організаціях для осіб, на яких 

поширюється дія Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" та учасників АТО та членів їх сімей 

15 серпня 2019 року головним спеціалістом  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено годину  інформування для 
працівників та військовослужбовців Петриківського 
районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки. Тема заходу: «Аліменти право 
дитини та обов’язок батьків. Правопросвітницька 



кампанія "Чесна платіжка" "Відповідальне батьківство"». Проведено виїзне 
консультування . 

4.5. Організація роботи виїзних прийомів громадян внутрішньо переміщених 
осіб в соціальних гуртожитках, санаторіях та інших місцях їх компактного 

проживання. 

4.6. Організація роботи виїзних прийомів громадян для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть або стали жертвою 

насильства в сім’ї ( та їх законних представників). Надання адресної 
правової допомоги. 

03 липня 2019 року головним спеціалістом  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги здійснено виїзд до сім’ї,  в якій 
порушено права дитини, під час якого  проведено бесіду 
на тему: «Працевлаштування неповнолітніх». 
 

 

31 липня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено бесіду на тему: «Насильство 
в сім’ї захист постраждалої особи». Захід проведено з 
постраждалою від насильства в сім’ї особою, під час 
виїзду мобільної бригади з запобігання домашньому та 
гендерному насильству. 

29 липня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено інформування для осіб які 
звернулися за допомогою до Петриківського районного 
центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Тема 
заходу: «Загальнонаціональний правопросвітницький 
проект "Я маю право" Правопросвітницька кампанія 
"Відповідальне батьківство"». Проведений виїзний 
прийом громадян. 

 

01 серпня 2019  року начальник відділу 
«Криничанського бюро правової допомоги» Надія 
Федориненко взяла участь у виїзді до сімей, які 
потребують допомоги в с. Гуляйполе. Цього дня було 
проведено ряд бесід, зокрема  й про запобігання 



домашньому насиллю. Поширено буклети проекту Мін’юсту «Відповідальне 
батьківство». 

4.7. Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в закладах органів 
Державної служби зайнятості 

 

04 липня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено годину інформування для 
осіб які знаходяться на обліку в відділі надання 
соціальних послуг Кам’янського місцевого центру 
зайнятості. Тема заходу: «Право на пенсію за віком. 
Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 
маю право!» правопросвітницька кампанія «Чесна 
платіжка». 

05 липня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено годину інформування для 
осіб які знаходяться на обліку в відділі надання 
соціальних послуг Кам’янського місцевого центру 
зайнятості. Тема заходу: «Загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я маю право!» 
правопросвітницька кампанія «Відповідальне 
батьківство»». 

24 липня 2019 року начальник відділу 
«Криничанського бюро правової допомоги» Надія 
Федориненко провела інформування для громадян які 
перебувають на обліку в центрі зайнятості. Присутні  
дізнались більше  про те, де і як вони можуть отримати 
безоплатну правову допомогу. Також громадяни 
отримали корисні інформаційні матеріали у рамкам 
проекту «Я маю право» та нової інформаційної кампанії 
«Відповідальне батьківство».  Всі охочі цього дня мали 
можливість отримати юридичні консультації в мобільній 

точці доступу, яка працювала в приміщенні відділу надання соціальних послуг у 
Криничанському районі Кам’янського місцевого центру 
зайнятості. 

25 липня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено годину інформування для 



осіб які знаходяться на обліку в відділі надання соціальних послуг Кам’янського 
місцевого центру зайнятості. Тема заходу : «Трудові права. Запобігання торгівлі 
людьми та надання допомоги постраждалим особам.» 

30 липня 2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено годину інформування для 
осіб які знаходяться на обліку в відділі надання 
соціальних послуг Кам’янського місцевого центру 
зайнятості. Тема заходу : «Торгівля людьми запобігти 
врятувати». 
 

01 серпня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено годину інформування для осіб які 
знаходяться на обліку в відділі надання соціальних послуг 
Кам’янського місцевого центру зайнятості. Тема заходу : 
«Помилкове ототожнення. Право власності на нерухоме 
майно та реєстрація за місцем проживання. 
Правопросвітницька кампанія «Чесна платіжка», 
«Відповідальне батьківство». 

06 серпня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено годину інформування для 
осіб які знаходяться на обліку в відділі надання 
соціальних послуг Кам’янського місцевого центру 
зайнятості. Тема заходу : «Колектори хто вони та як 
протистояти колекторському свавіллю. 
Загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я 
маю право" Правопросвітницька кампанія "Чесна 
платіжка" "Відповідальне батьківство" 

19 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено годину інформування для 
осіб які знаходяться на обліку в відділі надання 
соціальних послуг Кам’янського місцевого центру 
зайнятості. Тема заходу : «Колектори хто вони та як 
протистояти колекторському свавіллю. 
Загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я 



маю право" Правопросвітницька кампанія "Чесна платіжка" "Відповідальне 
батьківство"». 

4.8. Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в управліннях 
праці та соціального захисту населення 

16липня 2019 року начальник відділу 
«Криничанського бюро правової допомоги» Надія 
Федориненко провела   інформування  серед  
відвідувачів управління соціального захисту населення 
Криничанської районної державної адміністрації. 
 

 

06 серпня  2019 року начальником відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги проведено інформування на базі 
управління соціального захисту населення 
Петриківської районної державної адміністрації. Тема 
заходу: «Діяльність системи безоплатної вторинної 

правової допомоги. Загальнонаціональний правопросвітницький проект "Я маю 
право" Правопросвітницька кампанія «Чесна платіжка» «Відповідальне 
батьківство». за консультацією звернулося троє громадян. 

4.9. Організація роботи дистанційних та мобільних 
консультаційних пунктів доступу до БВПД в Управліннях 

пенсійного Фонду 
18 липня 2019 року головним спеціалістом  

відділу «Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги спільно з державним 
нотаріусом Петриківської державної нотаріальної 
контори проведено виїзний прийом громадян на базі 
Петриківського сектору обслуговування громадян 
(сервісний центр) Тема заходу 
«Загальнонаціональний правопросвітницький проект 

«Я маю право!» правопросвітницька кампанія «Відповідальне батьківство».  

23 липня 2019 року  начальник відділу 
«Криничанського бюро правової допомоги» Надія 
Федориненко забезпечила роботу мобільного пункту 
доступу в приміщенні Криничанського відділу з 
питань призначення, перерахунку та виплати пенсій. 

 



 

18 вересня 2019 року фахівчиня відділу 
«Вільногірське бюро правової допомоги» Наталія 
Савчук сумісно з начальником Вільногірського 
відділу з питань призначення, перерахунку та 
виплати пенсій Кам'янського об’єднаного Управління 
пенсійного фонду України в Дніпропетровській 
області Оленою Сторожко провели прийом громадян. 
 

 

 

4.10. Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в державній  установі  «Центр 
пробації».  

 03 липня 2019 року начальником відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги  проведено робочу зустріч з 
начальником Петриківського районного сектору філії 
державної установи «Центр пробації» у 
Дніпропетровській області. Тема заходу: «Соціальна 
адаптація засуджених під час підготовки до звільнення з 
місць позбавлення (обмеження) волі» 

 

 

 04 липня 2019 року начальником відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено бесіду з неповнолітнім умовно 
засудженим, який знаходиться на обліку  у 
Петриківському районного сектору філії державної 
установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області 
та його опікуном. Тема заходу: «Особливості та умови 
укладення шлюбу неповнолітніми. Порядок звернення до 

суду неповнолітнього, який має намір укласти 
шлюб». 

16 липня 2019 року  начальник відділу 
«Криничанське бюро правової допомоги» 
Федориненко Надія  взяла участь у роботі 
дистанційного пункту доступу на базі 
Криничанського районного сектору філії державної 
установи "Центр пробації" у Дніпропетровській 



області та надала всім бажаючим відповіді на актуальні правові питання. 
Запитували про порядок отримання паспорту замість втраченого та про вирішення 
ситуацій в галузі сімейного права.   

 

22 липня 2019 року Лілією Осипьонок 
проведено спільний прийом громадян та 
індивідуальне правове консультування.Під час 
заходу, суб’єктам пробації надано інформацію про 
спадкування за законом,  отримання соціальної 
допомоги. 

 

 

22 липня 2019 року фахівчинею 
Кам'янського МЦ Лілією Осипьонок було 
проведено прийом суб'єктів пробації. Під час 
консультування, спеціалісткою Центру надано 
роз’яснення щодо порядку виплати заборгованості 
по аліментах після відбування покарання, суспільно 
корисних робіт для аліментників:оформлення, 
організація та оплата, позбавлення батьківських 
прав матері малолітньої дитини. 

29 липня 2019 року Дистанційний пункт 
доступу до безоплатної правової допомоги 
продовжує свою роботу в Дніпровському 
районному відділі філії Держустанови «Центр 
пробації». 

Фахівчинею Кам'янського МЦ Іриною Клінчевою 
було проведено прийом суб'єктів пробації. Під 
час консультування, спеціалістом Центру надано 
роз’яснення щодо пільг для особи з інвалідністю. 

 Можливість отримати безкоштовну юридичну консультацію для суб’єктів 
пробації є важливою складовою процесу виправлення. 

  06 серпня 2019 року в рамках Меморандуму 
про співпрацю та згідно розробленого графіку 
надання безоплатної правової допомоги суб’єктам 
пробації у приміщенні Криничанського районного 
сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 
Дніпропетровській області працював дистанційний 
пункт доступу до безоплатної правової допомоги. 



 07 серпня 2019 року начальником відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  проведено годину 
інформування для підоблікових з Петриківського 
районного сектору філії державної установи «Центр 
пробації» у Дніпропетровській області. Тема заходу: 
«Помилкове ототожнення. Право власності на 
нерухоме майно та реєстрація за місцем проживання. 
Правопросвітницька кампанія "Чесна платіжка" 
"Відповідальне батьківство"». Забезпечено роботу 
дистанційного пункту доступу до правової допомоги. 

07 серпня 2019 року начальником відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» Кам’янського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги  проведено годину інформування для 
підоблікових з Петриківського районного сектору філії 
державної установи «Центр пробації» у 
Дніпропетровській області. Тема заходу: «Права 
споживачів та їх захист. Правопросвітницька кампанія 
"Чесна платіжка"» 

 

12 серпня 2019 року в рамках реалізації 
Меморандуму про співпробітництво в приміщенні 
Заводського районного відділу філії Центру пробації у 
Дніпропетровській області фахівчинею Кам'янського 
МЦ Лілією Осипьонок проведено інформування та 
консультування засуджених осіб.Під час роботи 
дистанційного пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги суб'єктам пробації, які 
потребували надання такої допомоги, було надано 

роз'яснення. Зокрема, спеціалістом Центру надано консультації клієнтам пробації 
щодо отримання соціальної допомоги інвалідам по зору та умов реєстрації шлюбу 
за добу. Суб'єктів пробації поінформовано, що відповідно до статті 8 
Кримінально-виконавчого кодексу України кожному засудженому гарантується 
право на правову допомогу. Для одержання правової допомоги засуджені можуть 
користуватись послугами адвокатів або інших фахівців у галузі права. 

 

 

 

 



19 серпня 2019 року дистанційний пункт 
доступу до безоплатної правової допомоги 
продовжує свою роботу в Південному районному 
відділі філії Держустанови «Центр пробації». 
Фахівчинею Кам'янського МЦ Лілією Осипьонок 
було проведено прийом суб'єктів пробації. Під 
час консультування, спеціалісткою Центру 
надано роз’яснення щодо реєстрації шлюбу та 
нормування праці. 

 

03 вересня 2019 року начальник відділу 
«Криничанське бюро правової допомоги» 
Федориненко Надія  взяла участь у роботі 
дистанційного пункту доступу на базі 
Криничанського районного сектору філії 
державної установи "Центр пробації" у 
Дніпропетровській області. 

 11 вересня 2019 року начальником  
відділу «Петриківське бюро правової 
допомоги» Кам’янського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги проведено годину інформування для 
осіб, які перебувають на обліку в Петриківський 
районний сектор філії державної установи 
«Центр пробації» у Дніпропетровській області. 

Тема заходу: «Механізми виконання рішення суду. Загальнонаціональний 
правопросвітницький проект "Я маю право" Правопросвітницька кампанія "Чесна 
платіжка" "Відповідальне батьківство"». Проведено виїзне консультування. 

 18 вересня  2019 року начальником  відділу 
«Петриківське бюро правової допомоги» 
Кам’янського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено годину інформування для осіб, які 
перебувають на обліку в Петриківський районний 
сектор філії державної установи «Центр пробації» у 
Дніпропетровській області. Тема заходу: «Порядок 
реєстрації та розірвання шлюбу. Розподіл майна 
подружжя.». 

 
 



23 вересня 2019 року в рамках реалізації 
Меморандуму про співпробітництво в приміщенні 
Заводського районного відділу філії Центру пробації 
у Дніпропетровській області фахівчинею 
Кам'янського МЦ Лілією Осипьонок проведено 
інформування та консультування засуджених осіб. 
 Під час роботи дистанційного пункту доступу 
до безоплатної правової допомоги суб'єктам пробації, 
які потребували надання такої допомоги, було надано 
роз'яснення. Зокрема, спеціалісткою Центру надано 
консультації клієнтам пробації щодо отримання 

соціальної допомоги дитині сироті та порядок реєстрації місця проживання. 

 
23 вересня 2019 року Дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги 
продовжує свою роботу в Південному районному 
відділі філії Держустанови «Центр пробації». 

 Фахівчинею Кам'янського МЦ Лілією 
Осипьонок було проведено прийом суб'єктів 
пробації. Під час консультування, спеціалісткою 
Центру надано роз’яснення щодо відмінності 

фактичний шлюбних відносин, так званого, “цивільного шлюбу” від 
зареєстрованого  та строків набрання Вироком суду законної сили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
4.11.Організація доступу громадян до онлайн – сервісів Міністерства юстиції 

України 

Пріоритет ІІ. Створення ефективної системи управління правовими 
знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти та 

партнерських мереж системи БПД. 

 

5. Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 
БПД 

5.1.Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які 
співпрацюють з Кам’янським місцевим центром та надають БВПД з метою 

аналізу практики, обміну 
 

31 липня 2019 року відбувся тренінг, який 
провів керівник Кам'янського МЦ для адвокатів, які 
співпрацюють з системою безоплатної вторинної 
правової допомоги. Обговорили, Стандарти якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
проблемні питання, які виникають при звітуванні за 
надані послуги, наголосив на необхідності 
дотримання вище зазначених Стандартів при 
складанні процесуальних документів в цивільному, 
адміністративному процесах та представництві у 
кримінальному процесі. 

 

02 серпня 2019 року в зв'язку з затвердженням 
Методичних рекомендацій щодо організації 
надання безоплатної правової допомоги місцевими 
центрами. З метою забезпечення надання 
доступної та якісної безоплатної правової 
допомоги працівниками Кам'янського МЦ. На 
початку серпня,Олексієм Нестеренко, було 
проведено навчання працівників #МЦ та 
#Бюро_правової_допомоги .  

 

 

 

 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.07.2019 по 30.09.2019 року  Кам’янським місцевим центром з 
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1694 звернень клієнтів, 1533 
особам було надано правову консультацію, 161 із них написали письмову заяву 
про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
144 рішень про надання БВПД та надано 13 доручень адвокатам та 131 штатним 
працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів). По  письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД 2, 
а 0 клієнта було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
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 

526 439 87 0 

2 Верхньодніпровське 
БПД 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

138 128 10 0 

3 Криничанське БПД 176 145 31 0 

4 Петриківське БПД 293 273 20 0 

5 Вільногірське БПД 561 548 13 0 

…. Разом по МЦ 1694 1533 161 0 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  
житлового права 439 (25,91%), сімейного права 369 (21,78%), іншого 

цивільного права 281 (16,59 %), спадкового права 128 (7,56 %), соціального 
забезпечення   106 (6,25%), з інших питань 105 (6,23%), земельного права 62 
(3,66%), виконання судових рішень 58 (3,42 %), трудового права 54 (3,18 %), 
договірного права 48 (2,83%), з питань адміністративного права 36 (2,12 %), з не 
правових питань 6 (0,35%), та з медичного права 2 (0,12%)  



 
 

Так, за звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, 
було зареєстровано від малозабезпечених осіб (особи, які перебувають під 
юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму) 91 (62,34%); інваліди, які отримують пенсію 
або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 33 (22,61%); ветеранів війни 9 
(6,17%),  які постраждали від домашнього насильства 7 (4,77%), внутрішньо 
переміщені особи 6 (4,11%); особи, які перебувають під юрисдикцією України і 
звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України 
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (0%) дітей 
позбавлених батьківського піклування 0 (0%) та дітей 0(0%). 
 
 

сімейне; 21,78% 

інше цивільне; 
16,59% соціальне 

забезпечення; 6% 

договірне; 2,83% 

спадкове; 7,56% 
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інші питання; 
6,23% 

житлове; 25,91% 

трудове; 3,18% 

адміністративне; 
2,12% 

виконання судових 
рішень; 3,42% 

неправові; 0,35% 
медичне; 0,12% 

Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань.  
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІІ 

квартал було: 

малозабезпечені 
особи; 62,34% 

інваліди; 22,61% 

внутрішньо 
переміщені особи; 

4,11% 

ветерани війни; 
6,17% 

діти, позбавлені 
батьківського 

піклування; 0,00% 
постраждалі від 

домашнього 
насильства; 4,77% 

особи, які 
звернулися для 

отримання статусу; 
0,00% 

діти; 0% 

Діаграма 2  розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

чоловіки; 34,48% 

жінки; 65,52% 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

чоловіки 

жінки 

до 18 років; 1,42% 
від 18 до 35 років 
включно; 19,49% 

від 35 до 60 років 
включно; 47,79% 

понад 60 років; 
31,30% 

Діаграма 4  розподіл клієнтів за віком 

до 18 років 

від 18 до 35 років включно 

від 35 до 60 років включно 

понад 60 років 



• здійснено 36 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 41 
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 185 осіб, в тому числі 82 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 103 осіб до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

• надано методичну допомогу 0 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 105  правопросвітницьких заходів. 
• розміщено 69 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 
 

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-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

36/82 41/103 0 105 23 

2 Верхньодніпровське 
 

3/18 0/0 0 11 5 
3 Криничанське бюро 1/0 4/ 8 0 17 0 
4 Петриківське бюро 14/27 18/45 0 49 0 

5 Вільногірське бюро 5/22 6/31 0 13 0 
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