
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Кам’янським МЦ з надання БВПД плану діяльності  

за ІІ 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. 

Пріоритет ІІІ. Децентралізація 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»). 

 

          04 квітня 2019 року начальником відділу 

«Вільногірське бюро правової допомоги 

Оксаною Нужною сумісно з начальником 

Вільногірського міського відділу ДРАЦС ГТУЮ 

у Дніпропетровській області проведено 

консультування та спільний прийом громадян.  

2.  

3.            
4.  

5.  

 

 



           14 травня 2019 року начальник відділу 

«Криничанське бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела робочу зустріч з 

громадським радником, під час якої 

обговорювалися питання надання правової 

допомоги мало захищеним категоріям 

громадян та подальші заходи, спрямовані на 

підвищення правової свідомості громадян. 

 

 

16 травня 2019 року начальником  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено робочу зустріч за участі 

представників Петриківський районний центр 

соціальних служб для сім'ї дітей та молоді 

відділ надання соціальних послуг 

Кам'янського місцевого центру зайнятості та  громадського радника Громадської 

організації «Шульгівська громада». Тема заходу: «Правова та соціальна допомога 

незахищеним верствам населення. Правопросвітницька кампанія "Відповідальне 

батьківство". 

 21 травня 2019 року  В рамках кампанії 

Міністерства юстиції  Громадський радник у кожну 

громаду. Фахівчині Кам'янський МЦ познайомилися 

з кандидаткою в Громадські радники. Громадські 

радники – це перша точка доступу до правосуддя для 

жителів сіл та невеликих міст. Вони допомагають 

визначити правові потреби та проблеми громади, 

окремих громадян, перенаправляють до 

компетентної інституції або надають правову інформацію, яка допоможе людині 

самостійно розв’язати свою проблему. Також обговорила питання подальшої 

співпраці. 



 30 травня 2019 року головним 

спеціалістом  відділу «Петриківське бюро 

правової допомоги» Кам’янського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено робочу зустріч з 

в. о. голови Іванівської сільської ради 

Петриківського району Дніпропетровської 

області Міщенко Русланом. Тема заходу: 

«Загальнонаціональний правопросвітницький 

проект «Я маю право!» правопросвітницька кампанія «Відповідальне 

батьківство». 

  31 травня 2019 року в рамках проекту 

«Удосконалення міжвідомчої взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству в Дніпропетровській та 

Запорізькій областях» за підтримки 

Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ) у м. Кам'янське 

відбулося засідання круглого столу з 

представниками місцевих суб'єктів взаємодії 

на тему «Впровадження нових механізмів запобігання та протидії домашньому 

насильству та гендерно - обумовленому насильству». Правниця Кам'янського МЦ 

Ірина Клінчева прийняла участь та розповіла про порядок звернення за 

безоплатною правової допомогою. На заході була презентована картка 

перенаправлення постраждалих від домашнього насильства та гендерно- 

обумовленого насильства з інформацією про послуги які надають суб’єкти, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству у м. 

Кам'янське. 

 

10 червня 2019 року начальник відділу 

«Криничанське бюро правової допомоги» Надія 

Федориненко взяла участь у оперативній нараді з 

керівниками структурних підрозділів 

Криничанської райдержадміністрації, установ 

району та сільських і селищних рад. Під час 

заходу було названо показники діяльності бюро 

правової допомоги та обговорено питання 

забезпечення виїзних прийомів громадян 

віддалених населених пунктів. 

 



14 червня 2019 року на базі відділу 

«Вільногірське бюро правової допомоги» відбулося 

засідання робочої групи для обговорення питання, 

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 

   

 

 

 

14 червня 2019 року на базі відділу 

«Вільногірське бюро правової допомоги» відбулося 

засідання робочої групи до складу якої входять 

начальник бюро та начальник Вільногірського міського 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області з метою обговорення 

питань, що стосуються надання безоплатної правової 

допомоги громадянам, які звертаються до суду з метою 

отримання документів про державну реєстрації актів 

цивільного стану, зокрема народження 

 

1.2.Моніторинг преси, соц.мереж, збір необхідної інформації з метою 

визначення актуальних питань громад та спільноти 

1.3.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.  

04 квітня 2019 року заступник начальника 

відділу Верхньодніпровське бюро правової 

допомоги Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Катерина Глушко взяла участь в 

засіданні комісії з питань взаємодії суб’єктів 

соціальної роботи із сім’ями (особами), які 

перебувають  в складних життєвих обставинах 

при відділі з гуманітарних питань 

Верхньодніпровської міської ради. Присутніми 

обговорено наслідки роботи з сім’ями яким 



надавалися соціальні послуги, завершення соціального супроводу  сімей та  

можливість відповідно до оцінки потреб взяти під соціальний супровід нові сім’ї. 

 

04 квітня 2019 року спеціалістами 

Кам'янського місцевого центру з надання БВПД 

Тетяною Миргородською та Вікторією Бургуто 

спільно з співробітниками Заводського відділу 

державної виконавчої служби міста Кам’янське 

Головного територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області в рамках реалізації 

загальнонаціонального  правопросвітницького 

проекту “Я маю право!” та нової інформаційної 

кампанії “Відповідальне батьківство” був обговорений порядок отримання довідки 

про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує 

суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої 

служби, приватним виконавцем для перетину  неповнолітньою дитиною  кордону 

України  без згоди одного із батьків та порядок звернення до БВПД того із батьків, 

який не має можливості отримати таку довідку. 

 

04 квітня 2019року на базі Кам’янського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я маю право!», працівником Відділу 

державної реєстрації друкованих засобів масової 

інформації та громадських формувань ГТУЮ з 

спеціалістами Кам'янського місцевого центру з 

надання БВПД був проведений семінар щодо 

актуальних та проблемних питань, які виникають 

у сфері державної реєстрації громадських 

формувань та в сфері взаємодії адміністраторів Центру з Головним територіальним 

управлінням юстиції у сфері державної реєстрації громадських формувань. 

        05 квітня 2019 року на базі відділу 

«Вільногірське бюро правової допомоги» 

відбулася робоча зустріч за участю начальника 

відділу Нужної Оксани, начальника 

Вільногірського міського відділу ДРАЦС 

ГТУЮ у Дніпропетровській області Кортікової 

Надії та начальника СРПП № 2 Вільногірського 

ВП Жовтоводського ВП ГУНП в 

Дніпропетровській області майора поліції 

Литовченко Романа за темою «Відповідальне 

батьківство» 



 10 квітня 2019 року  в рамках 

правопросвітницького проекту «Я маю право!»  в 

приміщенні Кам’янського центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

відбулося спільне консультування громадян 

спеціалістами центру за участю представника 

відділу державної реєстрації друкованих засобів 

масової інформації та громадських формувань 

Управління державної реєстрації. 

Працівники відповіли на питання, які найбільше 

цікавили присутніх – зокрема, щодо стягнення заборгованості по аліментах; 

визнання права власності на безхазяйну річ; стягнення моральної шкоди завданої 

кримінальним правопорушенням. 

  17 квітня 2019 року начальник відділу 

«Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела робочу зустріч з 

керівником Центру соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді. Темою зустрічі було 

«Відповідальне батьківство» - запровадження 

спільних заходів з роз’яснення актуальних 

правових питань для сімей та осіб, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, або для тих хто потребує роз’яснення 

своїх прав та обов’язків. 

        22 квітня 2019 року начальник відділу 

«Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела семінар для 

безробітних, які шукають роботу та 

перебувають на обліку в відділі надання 

соціальних послуг у Криничанському районі 

Кам’янського місцевого центру зайнятості. 

Темою семінару було: «Особливості 

працевлаштування закордоном та як не стати 

жертвою злочину «торгівля людьми». 



23 квітня 2019 року на базі 

Петриківського бюро правової допомоги 

проведено круглий стіл за участю 

Петриківського районного сектор філії 

державної установи «Центр пробації» у 

Дніпропетровській області, Петриківського 

районного центру соціальних служб для дітей 

сім’ї та молоді, служби у справах дітей 

Петриківської районної державної 

адміністрації. Тема заходу «Забезпечення прав 

дітей, допомога дітям які опинилися в 

складних життєвих обставинах. 

 24 квітня 2019 року на базі 

Верхньодніпровського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) 

Головного управління Пенсійного фонду 

України в Дніпропетровській області  

відбулася робоча зустріч працівників відділу 

Верхньодніпровське бюро правової допомоги 

Кам’янського МЦ з надання БВПД та 

начальника відділу обслуговування громадян 

(сервісний центр) Анни Білоус. В ході зустрічі 

обговорені питання, що стосуються реалізації інформаційної компанії 

«Відповідальне батьківство», зокрема щодо обмежень відносно неплатників 

аліментів; правила виїзду дитини за кордон коли один з батьків ухиляється від 

сплати аліментів; отримання податкової знижки на оплату навчання дітей у 

дитячих садочках, гуртках, секціях, школах, профтехучилищах, коледжах та 

закладах вищої освіти; порядку отримання послуги «Муніципальна няня». 

24 квітня 2019 року спеціалістом 

Кам'янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Лілією 

Осипьонок було проведено робочу зустріч з 

Ігорем Данилко керівником Південного районого 

відділу філії Державної установи “Центр 

пробації”.Були обговорені питання проведення 

профілактично-просвітницьких бесід, серед 

суб'єктів пробації щодо загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» та 

правопросвітницької кампанії «Відповідальне 

батьківство». 



25 квітня 2019 року на базі відділу 

«Вільногірське бюро правової допомоги» 

начальником бюро проведено робочу зустріч з 

заступником начальника 

Верхньодніпровського міськрайонного відділу 

пробації  Н. Луценко за темою «Відповідальне 

батьківство» 

 

 

 

 

        02 травня 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. 

 

 

       03 травня 2019 року у приміщенні 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

відбулась робоча зустріч за участю 

працівників Кам’янського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, адвокатом який надає 

безоплатну  вторинну правову допомогу 

та  представником відділу державної 

реєстрації друкованих засобів масової 

інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації ГТУЮ у 

Дніпропетровській області Кошовим В.  



06 травня 2019 року на базі відділу 

«Вільногірське бюро правової допомоги» 

начальником бюро проведено робочу зустріч з 

т.в.о. завідувача О. Слаквою Комунального 

закладу «Міська бібліотека для дітей» 

Вільногірської міської ради 

Дніпропетровіської області  за темою 

«Відповідальне батьківство». 

      15 травня 2019 року начальник відділу 

«Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко провела бесіду в рамках 

проекту «Відповідальне батьківство» з 

державними виконавцями Криничанського 

відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у 

Дніпропетровській області. 

 

 

 21 травня 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 «Загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю право!» правопросвітницька кампанія 

«Відповідальне батьківство». Обговорення плану заходів присвячених Дню 

захисту дітей.» 

       22 травня 2019 року відбулася зустріч 

фахівчині  Кам'янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілії Осипьонок та Ігоря Данилко керівника 

Південного районого відділу філії Державної 

установи “Центр пробації” незабаром в Україні 

будуть відзначати День захисту дітей. Це і стало 

приводом для зустрічі. Тому що для нас це не лише 

свято, а й нагадування суспільству про 

необхідність захищати права підлітків прагнути, 

щоб усі діти росли щасливими і в майбутньому 

стали хорошими батьками і громадянами своєї країни. Дитина має повне право 



бути захищеною, розвиватися й навчатися для кращого майбутнього. Оскільки, в 

Центрі пробації на обліку знаходяться неповнолітні вирішили провести разом 

роз'яснювальну бесіду для них. 

          30 травня 2019 року мобільний пункт доступу 

до правової допомоги працював в Заводському відділі 

ДРАЦС. З метою реалізації правопросвітницької 

кампанії Відповідальне батьківство 

правопросвітницького проекту ЯМАЮПРАВО 

фахівчинями Кам'янського МЦ Вікторією Бургуто та 

Лілією Осипьонок з працівниками Заводського відділу 

ДРАЦС було проведено робочу зустріч.  

 

 

 

05 червня 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 
 

  

          05 червня 2019 року в рамках 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

Кам’янського центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відбулося 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. 



 

         11 червня 2019 року сумісно з 

начальником Вільногірсько міського відділу 

Державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у 

Дніпропетровській області Ю.Ляшенко 

проведено спільний прийом громадян 

 

         18 червня 2019 року на базі 

Комунального закладу «Вільногірський 

міський центр Первинної медико-санітарної 

допомоги» Вільногірської міської ради 

Дніпропетровської області головним 

спеціалістом бюро проведено бесіду за темою 

«Протидія домашньому насильству» 

            20 червня 2019 року начальником 

Верхньодніпровського бюро правової допомоги 

Юрієм Хижняком спільно з начальником 

Верхньодніпровського  районного відділу 

ДРАЦС Оленою Шевченко проведено робочу 

зустріч де обговорювались питання щодо  

звернення за правовою допомогою та в надані 

вичерпних та змістовних консультації з питань 

що їх цікавлять громадян, зокрема: визнання батьківства та внесення змін до 

актового запису про народження дитини, встановлення факту родинних відносин, 

сплати аліментів, реєстрація смерті осіб котрі померли на тимчасово окупованій 

території України. 

 

 

 



         24 червня 2019 року на базі Дніпровського 

районного сектору філії Держустанови «Центр 

пробації» спільно із представницею Кам'янського 

МЦ Іриною Клінчевою з метою підвищення правової 

обізнаності суб’єктів пробації проведено робочу 

зустріч та спільний прийом громадян. Під час заходу, 

суб’єктам пробації надано інформацію про поняття домашнього насильства, види: 

фізичне, економічне, психологічне, сексуальне та відповідальність: 

адміністративна, цивільно-правова та кримінальна яка передбачена 

законодавством. Завдяки спільній роботі служби пробації та центру правової 

допомоги, забезпечується доступ до отримання правової допомоги для 

підоблікових центру пробації. 

 

 

1.4.Розповсюдження інформації щодо змісту основних реформ, що здійснює 

Уряд, шляхом поширення інформаційного матеріалу в друкованих та інтернет 

виданнях.  

З метою створення ефективної системи інформування населення щодо 

функціонування системи БВПД та підвищення правової обізнаності громадян, 

Кам’янський  місцевий центр, а також підпорядковані бюро правової допомоги  

здійснюється участь у прес-конференціях, інтерв’ю, щомісячна підготовка статей 

та інформаційного матеріалу до ЗМІ, зокрема щомісячно публікуються статті в 

інтернет – виданнях «ТРК МІС»,  «Петриківські вісті», «Придніпровський 

комунар», «Вісник придніпров’я», в загальнополітичній газеті «Вільногірськ», ТБ 

«Вільногірськ», на офіційних веб-сайтах Вільногірської міської ради, 

Вільногірського міського центру зайнятості, Пробація України – 

Дніпропетровська область, Криничанська  районна газета «Нові Рубежі» на веб-

сайтах  Криничанського району та на сторінках партнерів в facebook. Укладено 

ряд домовленостей щодо розміщення інформації на сайтах місцевих, сільських 

районних  рад про безоплатну правову допомогу. 

1. Офіційний сайт Вільногірської міської ради Дніпропетровської області: 

- 04.04.2019 року «Робота дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги»; 

- 13.05.2019 року «Семінар для суб'єктів пробації проведений безоплатною 

правовою допомогою»; 

- 13.06.2019 року «Профорієнтаційна екскурсія до бюро правової допомоги». 

 



2. Самостійні інтернет-ЗМІ: 

2.1. Пробація України – Дніпропетровська область: 

- 25.04.2019 року «Співпраця з БПД. Робоча зустріч з безоплатною правовою 

допомогою»; 

- 07.05.2019 року «Правопросвітницька бесіда на тему «Відповідальне 

батьківство». 

 

2.2. Вільногірський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ у Дніпропетровській області: 

- 05.04.2019 року начальник Вільногірського МВ ДРАЦС Кортікова Надія провела 

консультування населення згідно графіку проведення консультування в бюро 

правової допомоги м. Вільногірськ. 

 

2.3. Центр надання адміністративних послуг м. Вільногірськ: 

- 21.05.2019 року «Безоплатна правова допомога». 

 

   Верхньодніпровське бюро правової допомоги постійно розміщує інформацію 

щодо змісту реформ, що здійснює уряд у друкованих та інтернет виданнях. Зокрема 

публікації розміщуються на веб-сайтах Верхньодніпровської РДА та 

Верхньодніпровської районної ради.  

Так 06 квітня 2019  року опубліковано статтю в газеті «Придніпровський край» 

стосовно незаконності донарахувань  в платіжках за газ, дана інформація є 

актуальною для побутових споживачів природнього газу. 

 

13 квітня 2019 року опубліковано статтю в газеті «Придніпровський край» стосовно порядку 

зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.



 

 

. 15. Проведення правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, 

закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти з тем, 

присвячених правовій освіті молоді  

 

26 квітня 2019 року начальником  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування 

для учасників  правового клубу «Docudays 

UA Світлячок». Тема заходу: «Як зробити 

фото та використовувати їх без проблем з 

законом». 

 



Кам’янський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

приймає участь у проведенні міської 

інформаційно-профілактичної акції «Вибір 

за тобою!», в рамках реалізації якої 

спеціаліст центру щотижня проводить лекції 

для учнів навчальних закладів міста на тему: 

«Захист прав дитини». Так, у період з 

18.03.2019 по 18.12.2019 році були здійснені 

виїзди:05квітня 2019 року - СЗШ №44, 08 

квітня 2019 року - гімназія №39,18 квітня 

2019 року - СЗШ № 21 

 

 

 

           10 травня 2019 року начальником 

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування 

для учнів 8-10 класів Комунального закладу 

освіти - Лобойківська середня загально - 

освітня школа Тема заходу: «Збережемо 

природу Землі разом». 

 

10 травня 2019 року начальником 

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено годину 

інформування для учнів 8-10 класів 

Комунального закладу освіти - 

Лобойківська середня загально - освітня 

школа Тема заходу: «Збережемо природу 

Землі разом». 



13 травня 2019 року начальником  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено годину 

інформування для учнів Іванівського 

закладу освіти І-ІІІ ступенів 

Петриківської районної ради 

Дніпропетровської області. Тема заходу: 

«Відповідальність за булінг в школі. Загальнонаціональний правопросвітницький 

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

14 травня 2019 року головним 

спеціалістом  відділу «Петриківське 

бюро правової допомоги» 

Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено 

лекцію для учнів Єлизаветівського 

закладу загальної середньої освіти 

Петриківської районної ради 

Дніпропетровської області. Тема 

заходу «Булінг поняття та відповідальність.Загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю право!» правопросвітницька кампанія 

«Відповідальне батьківство»» 

15 травня 2019 року 

начальником  відділу «Петриківське 

бюро правової допомоги» 

Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено бесіду з 

учнями Петриківської філії 

Петриківського опорного закладу 

освіти І-ІІІ ступенів Петриківської 

селищної ради. Тема заходу: «Сім' я в житті дитини її роль та 

значення.Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!» 

правопросвітницька кампанія «Відповідальне батьківство». 



17 травня 2019 року начальник відділу 

«Криничанського бюро правової допомоги» Надія 

Федориненко провела бесіду в рамках проекту 

«Відповідальне батьківство» з учнями початкової 

школи Криничанської середньої загальноосвітньо 

школи №1 на тему проведення безпечних канікул 

(запобігання кіднепінгу). 

 

 

        03 червня 2019 року начальником  відділу 

«Петриківське бюро правової допомоги» 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено бесіду - екскурсію на тему: «Знаю 

права та вмію ними користуватися», для учнів 

1-4класів Іванівського закладу освіти І-ІІІ 

ступенів Петриківської районної ради 

Дніпропетровської області та Комунального закладу освіти – Лобойківська середня 

загальноосвітня школа. 

04 червня 2019 року начальником  відділу 

«Петриківське бюро правової допомоги» 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в 

рамках співпраці з центром надання соціальних 

з послуг для дітей сім’ї та молоді та відділом 

соціальних служб Кам’янського місцевого 

центру зайнятості, проведено тренінг – гру для учнів 1-4 класів Іванівського 

закладу освіти І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської 

області. Тема заходу: «Що робити коли…» 

06 червня 2019 року головним 

спеціалістом Вільногірського бюро проведено 

правопросвітницький захід за темою: 

«Перебування дітей влітку у дитячому таборі, 

права та їх обов'язки» для учнів літнього табору 

«Світанок» при Вільногірській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 

Вільногірської міської ради Дніпропетровської 

області  



        06 червня 2019 року начальником  відділу 

«Петриківське бюро правової допомоги» 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в 

рамках співпраці з центром надання соціальних 

з послуг для дітей сім’ї та молоді та відділом 

соціальних служб Кам’янського місцевого 

центру зайнятості, проведено тренінг – гру для 

учнів 1-4 класів Петриківської філії 

Петриківського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів Петриківської селищної 

ради. Тема заходу: «Що робити коли…» 

       10 червня 2019 року начальником  відділу 

«Петриківське бюро правової допомоги» 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в 

рамках співпраці з центром надання соціальних 

з послуг для дітей сім’ї та молоді та відділом 

соціальних служб Кам’янського місцевого 

центру зайнятості, проведено тренінг – гру для 

учнів 1-4 класів Миколаївської філії 

"навчально-виховний комплекс" Курилівського закладу освіти І-ІІ ступенів 

Петриківської районної ради Дніпропетровської області. Тема заходу: «Що робити 

коли…» 

          11червня 2019 року начальником  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в рамках співпраці з центром 

надання соціальних з послуг для дітей сім’ї та 

молоді та відділом соціальних служб 

Кам’янського місцевого центру зайнятості, 

проведено тренінг – гру для учнів 1-4 класів 

Комунальному закладі освіти - Лобойківська 

середня загальноосвітня школа. Тема заходу: «Що робити коли…» 

 

 

 

 



            11 червня 2019 року начальником  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в рамках співпраці з центром 

надання соціальних з послуг для дітей сім’ї 

та молоді та відділом соціальних служб 

Кам’янського місцевого центру зайнятості, 

проведено тренінг – гру для учнів 1-4 класів 

Єлизаветівського закладу загальної середньої освіти Петриківської районної ради 

Дніпропетровської області. Тема заходу: «Що робити коли…» 

       12 червня 2019 року начальником  відділу 

«Петриківське бюро правової допомоги» 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в 

рамках співпраці з центром надання соціальних 

з послуг для дітей сім’ї та молоді та відділом 

соціальних служб Кам’янського місцевого 

центру зайнятості, проведено тренінг – гру для учнів 1-4 класів Єлизаветівського 

закладу загальної середньої освіти Петриківської районної ради Дніпропетровської 

області. Тема заходу: «Що робити коли…» 

          13 червня 2019 року начальником  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в рамках співпраці з 

центром надання соціальних з послуг для 

дітей сім’ї та молоді та відділом 

соціальних служб Кам’янського 

місцевого центру зайнятості, проведено тренінг – гру для учнів 1-4 класів 

Шульгівського навчально - виховний комплексу "загальноосвітній навчальний 

заклад - дошкільний навчальний заклад". Тема заходу: «Що робити коли…» 

         12 червня 2019 року на базі відділу 

«Вільногірське бюро правової допомоги» 

начальником відділу проведено профорієнтаційну 

екскурсію для учнів Центру профільного навчання та 

дитячої творчості, під час якої дітей було 

ознайомлено з правами та обов'язками дитини в 

Україні та проектом «Відповідальне батьківство»   

  
 

 

 

 



           18 червня 2019 року 

начальником  відділу «Петриківське 

бюро правової допомоги» 

Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в рамках співпраці з 

центром надання соціальних з послуг 

для дітей сім’ї та молоді та відділом 

соціальних служб Кам’янського 

місцевого центру зайнятості, проведено 

тренінг – гру для учнів 1-4 класів 

Малопетриківської філії 

Петриківського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів Петриківської селищної ради 

Дніпропетровської області. Тема заходу: «Що робити коли…» 
 

 

1.6.Проведення правопросвітницьких заходів, робочих зустрічей, круглих 

столів, семінарів, годин інформування, спрямованих на реалізацію проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!»  

Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» 

реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової 

допомоги, територіальними органами юстиції та метою якого є підвищення 

юридичної грамотності українців та формування нової правової культури у 

суспільстві.  

09 квітня 2019 року головним 

спеціалістом  відділу «Петриківське бюро 

правової допомоги» Кам’янського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено годину 

інформування для осіб, які знаходяться на 

обліку у відділі надання соціальних послуг 

Кам’янського місцевого центру зайнятості. 

Тема заходу «Як стати на облік в центр зайнятості і отримати виплати.» 

         15 квітня 2019 року начальником 

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено інформування для 

працівників  Петриківського районного 

центру соціальних служб для сім'ї дітей та 

молоді. Тема заходу: «Відповідальне 

батьківство.» Податкова знижка на розвиток дитини, як отримати і на кого 

оформити». 



        24 квітня 2019 року головним 

спеціалістом  відділу «Петриківське 

бюро правової допомоги» Кам’янського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено 

лекцію для учнів Професійного 

технічного училища № 79. Тема заходу: 

«Охорона навколишнього природного 

середовища. Відповідальність за 

довкілля». 

25 квітня 2019 року начальником  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено 

інформування для дітей які відвідали 

День відритих дверей у ПТУ – 79. Тема 

заходу: «Діяльність системи БВПД. 

Співпраця та правовпросвітницька 

робота бюро». 

       23 травня 2019 року начальником  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено виїзний 

прийом громадян на базі Петриківського 

районного центру соціальних служб для 

сім'ї дітей та молоді. Тема заходу: 

«Загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю право!» правопросвітницька кампанія 

«Відповідальне батьківство». 

         16 червня 2019 року головним спеціалістом 

бюро Н. Савчук проведено правопросвітницьку 

бесіду за темою «Безоплатна правова допомога в 

Україні» та проект Міністерства юстиції «Я 

МАЮ ПРАВО!» та «Відповідальне батьківство 

серед працівників Комунального закладу 

«Спортивний комплекс «Авангард» 

Вільногірської міської ради  Дніпропетровської 

області  

          



         25 червня 2019 року на базі Центральної 

міської бібліотеки імені Т. Г. Шевченка продовжує 

свою роботу дистанційний пункт. Фахівчинею 

Кам'янського місцевого центру Іриною Клінчевою 

було проведено консультацію громадян міста з 

питань спадкування за законом та пільг на 

отримання комунальних послуг. 

  28 червня 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. По 

закінченню бесіди було надано буклети проекту Міністерства юстиції України «Я 

маю право!». 

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 

2.3. Проведення спільних заходів з партнерськими організаціями з метою 

обговорення актуальних правових питань, спрямованих на запобігання 

порушення прав людини  



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  

 З метою створення ефективної системи інформування населення та правової 

обізнаності громадян щодо функціонування системи БВПД та результатів 

діяльності Кам’янського місцевого центру та підпорядкованими відділами БПД 

здійснюється участь у прес-конференціях, інтерв’ю, щомісячна підготовка статей 

та інформаційного матеріалу до ЗМІ, зокрема щомісячно публікуються статті в 

інтернет – виданнях «ТРК МІС»,  «Вісті Петриківщини», «Придніпровський 

комунар», «Вісник придніпров’я», загальнополітичній газеті «Вільногірськ», 

Постійно розміщує 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. Постійно оновлюється, та публікується інформація у 

соціальній мережі фейсбук. Укладено ряд домовленостей щодо розміщення 

інформації на офіційних веб-сайтах  місцевих, сільських районних  рад про 

безоплатну правову допомогу.  

3.2. Проведення вуличного інформування та флешмобів, участь в 

інформаційних заходах з метою інформування населення про БПД. 

 

23 квітня 2019 року головним 

спеціалістом відділу Савчук Н.К. 

проведено вуличне інформування  на 

тему: «Відповідальне батьківство» 

                       

 

 
 

11 травня 2019 року головним 

спеціалістом  відділу «Петриківське бюро 

правової допомоги» Кам’янського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено вуличне 

інформування для мешканців смт Шульгівка. 

Тема заходу «Загальнонаціональний 



правопросвітницький проект «Я маю право!» правопросвітницька кампанія 

«Відповідальне батьківство»» 

16 травня 2019 року головним 

спеціалістом відділу Савчук Н.К. 

проведено вуличне інформування для 

мешканців м.Вільногірськ на тему: 

«Відповідальне батьківство». 

         
 

 

 

 

 

17 травня 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 

«Загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю 

право!» правопросвітницька кампанія 

«Відповідальне батьківство». 

        30 травня 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 Петриківського району 

Дніпропетровської області. Тема заходу: 

«Загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я маю 

право!» правопросвітницька кампанія 

«Відповідальне батьківство». 



            25 червня 2019 року рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції України «Я маю 

право!» та інформаційної кампанії 

«Відповідальне батьківство», спеціалістами 

місцевого центру було проведено вуличне 

інформування мешканців міста Кам’янське. 

Громадянам роз’яснено завдання безоплатної 

правової допомоги, порядок отримання 

первинної та вторинної правової допомоги. Під 

час інформування, громадянам були надані 

друковані матеріали «Безоплатна правова допомога в Україні» та буклети «Я маю 

право!». 

 26 червня 2019 року головним 

спеціалістом відділу Савчук Н.К. проведено 

вуличне інформування для мешканців м. 

Вільногірськ на тему: «Основні засади 

Конституції України» 

 

 

  

  31 травня 2019 року Фахівчині 

Кам’янського МЦ Клінчева Ірина та Лілія 

Осипьонок в черговий раз провели вуличне 

інформування громадян, адже, кожен має бути 

поінформованим про свої права та механізми їх 

захисту. Цього разу розповідали про 

інформаційну кампанію Відповідальне 

батьківство. А також щорічно 1 червня в Україні 

та по всьому світі відзначається Міжнародний 

День захисту дітей. Напередодні цього свята ми 

вирішили  нагадати права дитини в різних 

вікових категоріях.Всі батьки  прагнуть найкращого для своїх дітей, намагаються 

їх всебічно розвивати, позашкільних секціях, різноманітних гуртках. Тому 

працівниці Кам’янського МЦ проінформували жителів та гостей міста про таку 

законодавчу ініціативу, як «податкова знижка на навчання», хто має право її 

отримати, як це зробити та куди звертатися. Поспілкувавшись з містянами, 

зрозуміли, що питання виплати аліментів є, як завжди актуальним, тому з радістю 

розповіли про порядок виплати аліментів та куди звертатися за допомогою.  

 



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.Розробка пропозицій про внесення змін до норм чинного законодавства для 

удосконалення та покращення діяльності БПД 

4.2.Використання та розвиток системи «Бібліоміст» для проведення скайп-

консультувань, відеоконференцій для консультування громадян 

4.3. 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. 

4.4. Організація роботи виїзних прийомів для мешканців віддалених районів, 

в тому числі сільких, селищних, міських радах, райдержадміністраціях для 

вирішення найбільш актуальних правових питань  

 

 11 травня 2019 року спеціалісти Кам’янського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Тетяна Миргородська та Вікторія Бургуто 

забезпечили роботу мобільної точки доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Правчині відвідали особу похилого віку за місцем 

її проживання. Під час візиту, громадянка 

повідомила, що дружина її сина намагається 

виселити її з будинку в якому вона проживає та в 

суді знаходиться справа де вона є відповідачем, а 

також що вона є інвалідом першої групи, та 

самостійно захищати свої права не може. 

Працівники центру проконсультували жінку та 

прийняли звернення для представництва її 

інтересів в суді. 



  13 травня  2019 року начальником 

відділу «Криничанське бюро правової 

допомоги» Надією Федориненко спільно з  

посадовими особами  ЦССДМ та інспектором 

ювенальної превенції Криничанської ВП 
проведно виїзні прийоми в с.  Кудашівка, с. 

Адамівка, с. Козидуб, с. Биково Криничанського 

району. Розповсюджено друковану інформацію 

проекту «ЯМАЮ ПРАВО!» та надано рзяснення 

та консультації з правових питань. 

  13 травня  2019 року начальником 

відділу «Криничанське бюро правової 

допомоги» Надією Федориненко забезпечено 

роботу мобільного пункту доступу в с. Ковалівка 

Криничанського району. Цього дня жителі 

віддаленого населеного пункту цікавилися 

питаннями з сімейного права. Окрім роз’яснень, 

поширено. 

 

  22 травня 2019 року Фахівчині 

Кам'янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Миргородська Т.А., та Бургуто В.В. 

забезпечили роботу мобільної точки доступу 

до БВПД. Юристки відвідали особу з 

інвалідністю 1 групи, яка є не мобільною. 

Оскільки, остання є відповідачем по справі про 

виселення та зняття її з реєстрації, під час 

візиту, громадянці для ознайомлення та підписання були надані процесуальні 

документи складені, представником центру, в її інтересах, а саме Відзив на позовну 

заяву. 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.Організація роботи дистанційних пунктів в утановах пробації та виїзних 

прийомів до осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі 

01 квітня 2019 року головним 

спеціалістом відділу «Вільногірське бюро 

правової допомоги» Наталією Савчук сумісно з 

заступником начальника Верхньодніпровського 

міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» у Дніпропетровській 

області Наталією Луценко проведено прийом 

суб’єктів пробації на базі дистанційного пункту 

доступу до безоплатної правової допомоги. 
 

 

        08 квітня 2019 року спеціалістом 

Кам'янського місцевого центру з надання БВПД 

Клінчевою Іриною на пункті дистанційного 

прийому доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Заводського районного 

сектору філії Держустанови «Центр пробації» 

був проведений прийом громадян з питань 

отримання втраченого паспорту громадянина 

України, поновлення свого виборчого права та 

дострокового звільнення від покарання не 

пов’язаного з позбавленням волі. 

          08 квітня 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.   



         17 квітня 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 Петриківському 

районному секторі філії державної установи 

«Центр пробації» у Дніпропетровській області. 

Тема заходу: «Відповідальність за табакокуріння та розпиття спиртних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді. 

Аліменти. Порядок стягнення аліментів, заборгованості по аліментах, нарахування 

пені». 

 

         18 квітня 2019 року спеціалістом 

Кам'янського місцевого центру з надання БВПД 

Осипьонок Лілією на пункті дистанційного 

прийому доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Південного районного сектору 

філії Держустанови «Центр пробації»  

проведено прийом громадян. 

 

 

22 квітня 2019 року спеціалістом 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Клінчевою Іриною на пункті дистанційного 

прийому доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Дніпровського районного 

сектору філії Держустанови «Центр пробації» 

було проведено прийом суб'єктів пробації.Під 

час консультування, фахівчинею Центру 

надано роз’яснення щодо реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!» та 

правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство»». Під час заходу 

роз'яснено питання щодо нарахування та стягнення аліментів на утримання 

неповнолітніх дітей та встановлені законодавством обмеження до неплатників 

аліментів; правила виїзду дитини за кордон коли один з батьків ухиляється від 

сплати аліментів. 



03 травня 2019 року начальником 

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено бесіду з неповнолітнім 

умовно засудженим. Тема заходу: «Права 

людини їх реалізація та захист». 

 

06 травня 2019 року спеціалістом 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Осипьонок Лілією на пункті дистанційного 

прийому доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Заводського районного 

сектору філії Держустанови «Центр пробації» 

було проведено прийом суб'єктів пробації. Під 

час консультування, фахівчинею Центру 

надано роз’яснення  щодо пенсійного 

забезпечення, встановлення опіки над дитиною з інвалідністю, усиновлення одним 

із подружжя дитини другого з подружжя, отримання безкоштовних ліків інвал 2 

групи.Можливість отримати безкоштовну юридичну консультацію для суб’єктів 

пробації є важливою складовою процесу виправлення. 

 

          07 травня 2019 року на базі відділу 

Верхньодніпровського міськрайонного відділу 

пробації начальником бюро О.Нужною 

проведено семінар для осіб, які перебувають на 

обліку в центрі пробації  за темою «Відповідальне 

батьківство 

 

           15 травня 2019року засуджені 

особи, які відбувають покарання у КВК№34 

мали змогу поспілкуватись з в.о. директора 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Іриною Клінчевою стосовно правових 

проблем, які їх турбують. Громадяни 

цікавились такими питаннями, як пенсійне 

забезпечення, апеляційне оскарження 

Вироку суду, захист прав засудженої в 



апеляційній інстанції,умови дострокового звільнення від відбування покарання у 

місцях позбавлення волі, виїзд дитини без згоди матері, позбавлення батьківських 

прав матері тощо. 

      15 травня 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 

Петриківському районному секторі філії 

державної установи «Центр пробації» у 

Дніпропетровській області. Тема заходу: 

«Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я маю право!» 

правопросвітницька кампанія «Відповідальне батьківство». 

 

           20 травня 2019 року спеціалістом 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілією Осипьонок на пункті дистанційного 

прийому доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Південного районного 

сектору філії Держустанови «Центр пробації» 

було проведено прийом суб'єктів пробації. Під 

час консультування, спеціалістом Центру 

надано роз’яснення щодо спадкування за 

законом, визначення днів побачень з дитиною, зняття з реєстрації місця 

проживання, реєстрація шлюбу за добу. 
 

         27 травня 2019 року Фахівчинею 

Кам'янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Іриною Клінчевою було проведено прийом 

суб'єктів пробації. Дистанційний пункт доступу 

до безоплатної правової допомоги продовжив 

свою роботу в Дніпровському районному відділі 

філії Держустанови «Центр пробації».Під час 

консультування, спеціалістом Центру надано 

роз’яснення щодо стягнення аліментів на утримання дитини/батьків, порядок 

оформлення спадщини, пільги для Учасників бойових дій,розірвання шлюбу, 

порядок відбування покарання, порядок повернення кредиту. 

 



        05 червня 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 Петриківському 

районному секторі філії державної установи 

«Центр пробації» у Дніпропетровській області. 

Тема заходу: «Спадкування в Україні». 

         10 червня 2019 року спеціалістом 

Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілією Осипьонок на пункті дистанційного 

прийому доступу до безоплатної правової 

допомоги на базі Заводського районного 

сектору філії Держустанови «Центр пробації» 

було проведено прийом суб'єктів пробації. Під 

час прийому за консультаціями з правових 

питань звернулося 3 особи. Можливість 

отримати безкоштовну юридичну консультацію   для суб’єктів пробації є важливою 

складовою процесу виправлення. 

          11 червня 2019 року фахівчинею 

Кам'янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілією Осипьонок було проведено прийом 

суб'єктів пробації. Під час консультування, 

спеціалісткою Центру надано роз’яснення 

щодо укладення договору дарування, 

отримання соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям. Дистанційний пункт 

доступу до безоплатної правової допомоги 

продовжує свою роботу в Південному 

районному відділі філії Держустанови «Центр пробації». 



         12 червня 2019 року правницею 

Кам'янського МЦ Лілією Осипьонок 

здійснено виїзний прийом громадян в 

Заводський районний відділі філії 

Держустанови «Центр пробації». Під час 

прийому за роз'ясненнями з правових 

питань звернулося 3 особи. Можливість 

отримати безкоштовну юридичну 

консультацію для суб’єктів пробації є 

важливою складовою процесу виправлення. 

           20 червня 2019 року на базі Кам'янського 

МЦ було організовано зустріч з старшим 

інспектором Південного районного відділу Юлією 

Фрейєр та неповнолітнім суб’єктом пробації. Мета 

даного заходу є просвітництво соціально 

незахищених категорій громадян щодо 

забезпечення безоплатної правової допомоги та 

сприяння в наданні соціальних і юридичних 

послуг. Під час проведення зустрічі 

неповнолітньому клієнту пробації було роз’яснено 

порядок звернення до Центру, Лілія Осипьонок та 

Тетяна Миргородська відповіли на всі запитання, які з'являлися у клієнта пробаціїі, 

основним питання було отримання паспорта громадянина України в формі ID-

картки вперше. За результатами даної зустрічі неповнолітній отримав вичерпні 

відповіді на свої запитання та найближчім часом з батьками почне займатися 

оформленням паспорта громадянина України в формі ID-картки. Така співпраця 

має позитивний характер, адже суб’єкти пробації мають можливість отримати 

правову допомогу від працівників Центру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6. 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  

03 квітня 2019 року головним 

спеціалістом  відділу «Петриківське бюро 

правової допомоги» Кам’янського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги прийнято участь в 

робочій зустрічі, яка проходила на базі 

Петриківської районної державної 

адміністрації. Тема заходу: «Проведення 

чергових призовів та чергові призови 

громадян України на строкову військову службу у 2019 році». 

         26 червня 2019 головним спеціалістом  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування 

для військовослужбовців на базі 

Петриківського районного територіального 

центру комплектування та соціальної 

підтримки. Тема   заходу: «Соціальні гарантії військовослужбовців, що  проходять 

службу в збройних силах України в особливий період». 

4.7. Організація роботи виїзних прийомів громадян внутрішньо переміщених 

осіб в соціальних гуртожитках, санаторіях та інших місцях їх компактного 

проживання  

 26 червня 2019 року продовжив 

дистанційну роботу дистанційний пункт в 

модельному містечку ВПО, де було 

проведено виїзний прийом працівницею 

Кам'янського місцевого центру Іриною 

Клінчевою та надані роз’яснення громадянам 

з питання захисту ВПО, пенсійного 

забезпечення, отримання пенсій по 

довіреності та виїзд дитини за кордон без згоди одного із батьків. 

4.8.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.  

24 квітня 2019 року, начальником 

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги спільно з представниками 

Петриківського районного центру 

соціальних служб для дітей сім’ї та молоді та 

служби у справах дітей Петриківської 

районної державної адміністрації надано адресну правову допомогу сім’ї, яка 

опинилася в складних життєвих обставинах. Тема заходу: «Правопросвітницька 

кампанія «Відповідальне батьківство.» 

 31 травня 2019 року начальником  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено бесіду на тему: 

«Запобігання та протидія насильству в сім'ї», 

під час виїзду мобільної бригади з 

запобігання домашньому та гендерному насильству 

 11 червня 2019 року здійснено виїзд до 

сім’ї яка проживає в селі Лобойківка в 

рамках роботи мобільної бригади з питань 

насильства в сім’ї . Тема заходу: 

«Запобігання та протидія домашньому 

насильству 

 

4.9.Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в закладах органів 

Державної служби зайнятості 

 18 квітня 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 у відділі 

надання соціальних послуг Кам’янського 

місцевого центру зайнятості. Тема заходу: «Правові аспекти відпочинку на 

природі». 



 22 квітня 2019 року начальник відділу 

«Криничанського бюро правової допомоги» 

Надія Федориненко забезпечила роботу 

мобільного пункту доступу в відділі надання 

соціальних послуг у Криничанському районі 

Кам’янського місцевого центру зайнятості. 

Цього дня, після проведення семінару,  було 

надано консультації з  інших цивільних питань. 

 25 квітня 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 у відділі 

надання соціальних послуг Кам’янського 

місцевого центру зайнятості. Тема заходу: 

«Авторське право та суміжні права». 

 08 травня 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: «Правовий захист та пільги для 

учасників бойових дій» 

22 травня 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» 

 

 

 



 28 травня 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 Порядок стягнення 

аліментів» 

27 травня 2019 року начальником  

відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування для 

працівників відділу надання соціальних 

послуг Кам’янського місцевого центру 

зайнятості. Тема заходу: «Протидія та 

запобігання гендерному та домашньому насильству. Терміновий заборонний та 

обмежувальний припис». 

4.10.Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в управліннях праці та 

соціального захисту населення 

4.11.Організація роботи дистанційних та мобільних консультаційних пунктів 

доступу до БВПД  в Управліннях пенсійного Фонду 

14 квітня 2019 року головний 

спеціаліст бюро завітала з робочим 

візитом до Вільногірського офісу ГУ 

ПФУ у Дніпропетровській області за 

темою «Перерахунок пенсій та 

індексації з 01 березня 2019 року» 

 

4.12.Організація доступу громадян до онлайн – сервісів Міністерства юстиції України 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.04.2019 року по 30.06.2019 Кам'янським було зареєстровано 

1226 звернень клієнтів, 1139 особам було надано правову консультацію, 87 із них 

написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 90 

рішень про надання БВПД та надано 18 доручень адвокатам та 82 штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД 0, а 

0 клієнтів 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 

безолплатної 

правової допомоги 

392 348 44 
0 

2 
Верхньодніпровське 

бюро 

99 87 12 
0 

3 
Вільногірське бюро 328 313 15 

0 

4 
Криничанське бюро 130 117 13 

0 

5 
Петриківське бюро 277 274 3 

0 

…. 
Разом по МЦ 1226 1139 87 

0 

 

 

 

 

3 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 

права 343 ( 28%), іншого цивільного права 229(18,6%), інших питань 154 

(12,61%), житлового права 101 (8,24%), соціального забезпечення 87 ( 7,1%), 

спадкового права 83 ( 5,76 %), договірного права 72 ( 5,9%), земельного права 44 

( 3,6%), з питань виконання судових рішень 38 (3,1%), , трудового права 38 ( 

3,1%), трудового права 38 ( 3.1 %), адміністративного права 26 ( 2,12%), з 

неправових питань 9 (0,73%), , з медичного права 2( 0,1%). 



 
 

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) 51 ( 56,69%); осіб з інвалідністю, які отримують 

пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує 

двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 16 (17,77 %); ветеранів 

війни 11 ( 12,22%), внутрішньо переміщені особи 8 (8,88 %); осіб, як мають статус 

потерпілих від домашнього насилля 4 ( 4,44 %) ,дітей позбавлених батьківського 

піклування 0 (0%) та дітей 0(0%).  
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18,6

8,24

6,8

3,1

5,93,6

0,73

2,12

0,1
12,61

7,1

3,1

діограма №1 кількість зареєстрованих та 
опрацьованих звернень з питань 

сімейне право

інше цив.

житлове

спадкове

вик. суд.ріш.

дог.право

зем. право

неправові пит.

адмін.право

56,69

17,77

12,22

8,88
4,44

діограма №2, письмові звернення

малозабезпечені

особи з інвалідністю

ветерани війни

ВПО

потерпіді від ДН



 

 

Усього за ІІ квартал було здійснено: 

• здійснено 7 виїздів мобільних пунктів та 28 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 120 осіб, в тому числі 21 особа звернулися 

за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 108 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; 

• загальна кількість проведених заходів - 87. 

39,30%

60,70%

діограма №3, розподіл клієнтів за статтю

Чоловіки

Жінки 

26,95

52,98

19,4

діограма №4, розподіл клієнтів за віком

до 18 років

18-35 років

35-60 років

понад 60 років



• розміщено у 16 місцях інформаційних матеріалів (10 публікацій) з 

питань надання БПД.  

• надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

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

№ 

з/

п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційни

х 

пунктів/осіб

, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьк

их заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

1 МЦ 2/2 8/45 0 11  

2 Верхньодніпровсь

ке бюро 

0 0 0 3 0 

3 Вільногірське 

бюро 

1/4 4/15 0 17 0 

4 Криничанське 

бюро 

2/4 3/4 0 13 0 

5 Петриківське 

бюро 

 

 

 

бюро 

 

7/11 13/44 0 43 0 

 

 

 


