
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

щодо виконання Кам’янським МЦ з надання БВПД 

плану діяльності на 1 квартал 2019 року 
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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»). 

 

За звітний період працівниками центру були проведені  робочі зустрічі з представниками 

громад, взято участь у нарадах та зборах в м. Кам’янське, м. Вільногірськ, 

Криничанському, Петриківському та Верхньодніпровському з метою визначення 

проблемних питань та налагодження співпраці.  

 

 

18 лютого 2019 року начальник відділу «Криничанське 

бюро правової допомоги» Надія Федориненко взяла 

участь у публічному звіті голови Криничанської районної 

державної адміністрації. Під час заходу  було озвучено 

основні показники діяльності відділу Криничанське бюро 

правової допомоги» та обговорено шляхи взаємодії з 

організаціями району. 

 

11 березня 2019 року в приміщенні Вільногірської міської ради Дніпропетровської 

області було проведено круглий стіл в рамках проекту «Правова підтримка вимушено 

переміщених осіб, що проживають у місцях тимчасового проживання (гуртожитках), та 

приймаючих громад Дніпропетровської області». Круглий стіл було проведено за участю 

керівного складу Вільногірської міської ради, Вільногірського коледжу НМетАУ, 

уповноваженого представника внутрішньо переміщених осіб, що мешкають у гуртожитку, 

представника відділу «Вільногірське бюро правової допомоги», представників 

громадської організації «Ліга українських правозахисників» та представників проекту 

GIZ. 

 Під час проведення заходу присутніми було обговорено питання, що стосуються 

правового захисту та проживання внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у 

гуртожитку Вільногірського коледжу НМетАУ направлені на поліпшення житлових умов, 

можливості збільшення житлової площі для сімей з дітьми, для осіб з інвалідністю тощо. 

Окрім цього також було обговорено План дій про наявні проблеми та шляхи їх подолання. 

       
 

20 березня 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 

   
 

20 березня 2019 року на базі відділу «Вільногірське бюро правової допомоги» 

відбулося засідання робочої групи до складу якої входять працівники 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.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.  

02 січня 2019 року головним спеціалістом відділу «Вільногірське бюро правової 

допомоги» Наталею Савчук було проведено робочу зустріч з начальником 

Вільногірського міського сектору Головного управління Держаної міграційної служби 

України в Дніпропетровській області на тему: «Видача ID- картки по досягненні 14-

річного віку».   

                              



11 січня 2019 року головним спеціалістом відділу «Вільногірське бюро правової 

допомоги Наталею Савчук сумісно з фахівцями Вільногірського міського відділу ДВС 

ГТУЮ в Дніпропетровській області було проведено робочу зустріч на тему: «Податкова 

соціальна пільга в 2019 році».  

 

                    

11 січня 2019 року начальником відділу Петриківського бюро правової допомоги 

Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено робочу зустріч з  представниками Петриківського районного центру соціальних 

служб для сім'ї дітей та молоді та служби у справах дітей  Петриківської районної 

державної адміністрації. Тема заходу: «Домашнє насильство в сім'ї та житті дитини». 

 

14 січня 2019 року працівники Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги спільно з експертами громадської організації 

«Ліга українських правозахисників», що діють за дорученням Компанії Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit провели виїзний прийом внутрішньо 

переміщених осіб у місті Кам’янському за місцем розселення даних осіб. 

 

 

 

15 січня 2019 року на базі комунального закладу соціального захисту «Центр 

комплексного обслуговування бездомних осіб» Кам’янської міської ради між 

працівниками закладу, директором Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної 



вторинної правової допомоги та начальниками Заводського та Дніпровського відділів філії 

Державної установи «Центр пробації»» у Дніпропетровській області було проведено 

круглий стіл на тему: «Соціальний захист та соціальний супровід осіб, що звільнились з 

місць несвободи». 

 

16 січня 2019 року начальником відділу «Петриківського бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено робочу зустріч з працівниками служби у справах дітей Петриківської 

районної державної адміністрації та забезпечено роботу дистанційного пункту доступу. 

Тема зустрічі: «Позбавлення батьківських прав: підстави, процедура та документи» 

 

17 січня 2019 року начальник відділу Верхньодніпровське бюро правової 

допомоги Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Юрій Хижняк та начальник центру соціальних служб для сім'ї дітей та 

молоді Верхньодніпровської райдержадміністрації Гаяне Кізогян обговорили проблему 

домашнього насильства в сім’ї. Результатом зустрічі стало напрацювання алгоритму 

дій при виявленні чи повідомлення про факти вчинення  домашнього насильства. 

 

28 січня 2019 року на базі Дніпровського районного відділу філії державної 

установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області було проведено виїзний прийом 

громадян спеціалістом Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 



 
 

29 січня 2019 року на базі Верхньодніпровського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області Міністерства юстиції 

начальник Вільногірського бюро правової допомоги провела прийом громадян, які 

перебувають на обліку у відділі пробації. 

 

07 лютого 2019 року начальником Вільногірського бюро правової допомоги 

сумісно з начальником Вільногірського міського відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Дніпропетровській області проведено спільний прийом громадян. 

 
 

 11 лютого 2019 року   клієнти пробації отримали безоплатну правову допомоги 

під час виїзного консультування фахівця Кам’янського місцевого центру з надання БВПД 

у Заводському  районному відділі філії Держустанови «Центр пробації». 

 



15 лютого 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. На заході обговорили права сезонних 

працівників та порядок укладення сезонного договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 лютого 2019 року начальником Вільногірського бюро правової допомоги 

сумісно з начальником Вільногірського міського відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Дніпропетровській області проведено спільний прийом громадян 

 
11 березня 2019 року в рамках кампанії «Я маю право голосу» начальник відділу 

«Вільногірське бюро правової допомоги» Оксана Нужна відвідала з робочим візитом 

начальника відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету 

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Ірину Володимирівну Пирожок 

для обговорення питань, що стосується голосування не за місцем реєстрації особи 

 

14 березня 2019 року відбулася робоча зустріч начальника відділу 

Верхньодніпровського бюро правової допомоги Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  Юрія Хижняка та старшого інспектора 

Верхньодніпровського міськрайонного відділу з питань пробації  Станіслава  Батехи задля 

допомоги  суб’єкту пробації, який перебуває на обліку в секторі в отриманні паспорту 

громадянина України котрий ним був втрачений.  



 

 

20 березня 2019 року у приміщенні Криничанського бюро правової допомоги 

відбулося спільне консультування громадян за участю представника відділу державної 

реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління 

державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській 

області та керівника бюро. 

 

 

 

 

 

 

 

22 березня 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено інформування для працівників  Петриківської селищної об'єднаної 

територіальної громади в с. Хутірське. Тема заходу: «Вибори Президента України. Як 

перевірити себе в Державному реєстрі виборців. Порядок включення до державного 

реєстру виборців».  

 

 

22 березня 2019 року на базі Криничанського бюро правової допомоги, 

представниками відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань 

розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації ГТУЮ у 

Дніпропетровській області проведено спільні консультування громадян. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.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 розміщують інформацію щодо змісту реформ, що здійснює уряд у 

друкованих та інтернет виданнях. Зокрема публікації розміщуються на веб-сайтах 

Петриківської РДА, Криничанського району, Верходніпровської міської ради, друкованих 

виданнях «Нові рубежі», «Наш Репортер», «Любий край»  та інше.  Усього за період 

01.1.2019 по 29.03.2019 було розміщено 16 таких матеріалів. 

1.4. Проведення правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, закладах 

позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти з тем, присвячених правовій 

освіті молоді  

17 січня 2019 року Кам’янський технічний ліцей 

 

 

 

18 січня 2019 року СЗШ №7 



 

21 січня 2019 року Кам’янський енергетичний технікум 

 

 

22 січня 2019 року головним спеціалістом відділу Петриківського бюро правової 

допомоги Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено лекцію  для учнів ПТУ -79 лекцію на тему: «День соборності 

України: історія традиції святкування». 

 

 

 

 

25 січня 2019 року Кам’янський професійний ліцей 



 

05 лютого 2019 року СЗШ №31 

 

07 лютого 2019 року Кам’янський комерційний технікум

 

 

11 лютого 2019 року начальник бюро Оксана Нужна в Комунальному закладі 

«Міська бібліотека для дітей» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 

провела для учнів 10-го класу Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області лекцію за темою: «Булінг серед 

дітей» 



      

 

14 лютого 2019 року СЗШ №6 

 

 15 лютого 2019 року у СЗШ №9. Під час гри діти мали змогу обговорити булінг, 

висловити свою позицію, щоб показати, як би вони реагували, стикаючись з різними 

сценаріями цькування, висловити власні думки щодо способів протидії булінгу. 

Наглядним прикладом стала гра з яблуком, під час якої кожен побачив які наслідки може 

спричиняти булінг на людину. 

 

  
 

 

15 лютого 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування для  учнів 7-9 класів Миколаївської філії 

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

районної ради Дніпропетровської області.  Тема заходу: «Поняття та протидія булінгу. 

Кримінальна та адміністративна відповідальність.» 



 

20 лютого 2019 року головним спеціалістом  відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування для осіб, які вперше йдуть на вибори. Захід 

проведено на базі ПТУ – 79. Те6ма заходу «Участь в виборах Президента України, для 

осіб, які голосуватимуть вперше.» 

 

21 лютого 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  проведено годину інформування  для  учнів Шульгівського навчально - 

виховнго комплексу "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний 

заклад" Тема заходу:  «Збережемо природу землі разом» 

 

 12 березня 2019 року – СЗШ №35 

 



 

 

13 березня 2019 року спеціалісти Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Центру соціальних служб для сім’ї дітей та 

молоді, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, провели для учнів СЗШ 

№22 навчальний тренінг «Стоп Булінг», метою якої є поглиблення розуміння дітей щодо 

різновидів булінгу та визначення усіх можливих способів, які допоможуть дітям, які 

стикаються з цькуванням. 

  

 

14 березня 2019 року головним спеціалістом відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги для учнів Професійного технічного училища 79 проведено лекцію на тему: 

«Захист прав споживачів гарантовано державою» 

 



15 березня 2019 року головним спеціалістом «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування для учнів Курилівського закладу освіти І-ІІ 

ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської області,  на тему: «Булінг в 

школі як захиститися». 

 

22 березня 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги спільно з психологом Петриківського районного центру соціальних служб для 

сім'ї дітей та молоді проведено годину інформування для учнів Чаплинська сільська рада 

Петриківського району Дніпропетровської області. Тема заходу: «Булінг в школі, 

відповідальність та як з ним боротися.» 

 

 

1.5.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.  

Кам’янським місцевим центром з надання БВПД та підпорядкованими бюро правової 

допомоги були проведені наступні заходи в рамках цього проекту: 

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.  

Кам’янським місцевим центром з надання БВПД та підпорядкованими бюро правової 

допомоги були проведені наступні заходи в рамках цього проекту: 

08 січня 2019 року Наталією Савчук було проведено правопросвітницький захід за 

темою «Закон України «Про безоплатну правову допомогу» та проект Міністерства 

юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» серед працівників ОО «Наташа» в м. Вільногірськ  

Дніпропетровської області та надано роз'яснення і консультації з правових питань 

   

09 січня 2019 року начальником відділу Петриківського бюро правової допомоги 

Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено годину  інформування для осіб , які знаходяться на обліку у Петриківський 

районний сектор філії державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області, 

на тему: «Житлово - комунальна субсидія, що змінилося у 2019 році». 

 

  

 11 січня 2019 року начальником відділу «Криничанське  бюро правової 

допомоги» Надією Федориненко було проведено робочу зустріч з представником 

державного підприємства "Центр Державного земельного кадастру". Під час зустрічі було 

розповсюджено інформаційні буклети. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCaur0TB91fGtqIFx1F1ITMOcWKiu0P_-JKzFFrbakqFL4cMFdJ-dV8j5mKOt2gq9a8nzJnjVQt7If9xEx5dO-AE_VT8Ha4G1VcDrhoar0SAJvhtUG8SHyEiS_x9F6own4hWsxoaTaxEulB-oFEtBVy-oHk_ZXtbIUrCKyrK9CdmLk7WRRSBV70KkE_QiFC51-qqWo8h0VXJ-4JxzBSgeJe1guSa_JQDd7Sv3JWyt7t2V1aYaUmYKP1O5EAgGhhlncQzHmIFoiX7JWA25KiUJZQdcHx7b3gOITL2ptIdavPoLJuE2rKxec62kqjaJfofv_JIjvmU8_bIb7R_Jt3Wo6llg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCaur0TB91fGtqIFx1F1ITMOcWKiu0P_-JKzFFrbakqFL4cMFdJ-dV8j5mKOt2gq9a8nzJnjVQt7If9xEx5dO-AE_VT8Ha4G1VcDrhoar0SAJvhtUG8SHyEiS_x9F6own4hWsxoaTaxEulB-oFEtBVy-oHk_ZXtbIUrCKyrK9CdmLk7WRRSBV70KkE_QiFC51-qqWo8h0VXJ-4JxzBSgeJe1guSa_JQDd7Sv3JWyt7t2V1aYaUmYKP1O5EAgGhhlncQzHmIFoiX7JWA25KiUJZQdcHx7b3gOITL2ptIdavPoLJuE2rKxec62kqjaJfofv_JIjvmU8_bIb7R_Jt3Wo6llg&__tn__=%2ANK-R


16 січня 2019 року начальником відділу «Петриківського бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину  інформування для осіб , які знаходяться на обліку у 

Петриківський районний сектор філії державної установи «Центр пробації» у 

Дніпропетровській області, на тему: «Сім’я  простір без насильства». Захід проведено на 

базі відділу «Петриківського бюро правової допомоги» Кам’янського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

24 січня 2019 року начальником відділу «Петриківського бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги спільно з  начальником  відділу соціальних послуг Кам'янського місцевого 

центру зайнятості проведено інформування на базі Петриківської селищної об'єднаної 

територіальної громади. Тема  заходу : «Діяльність системи БПД. Загальнонаціональний 

проект "Я маю право". Ваучер підтримання конкурентоспроможності на ринку праці». 

 

24 січня 2019 року начальником відділу «Петриківського бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги для працівників відділу соціальних послуг Кам'янського місцевого центру 

зайнятості проведено інформування на тему: «Зміни в законодавстві щодо соціального 

захисту населення». 



 

           30 січня 2019 року  начальником відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 

Надією Федориненко було проведено інформування та розповсюдження друкованих 

видань про роботу Криничанського бюро правової допомоги та проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» в приміщенні Криничанської ДПІ Кам’янського управління ГУ ДФС у 

Дніпропетровсьій області. 

 

 

 

 

 

 

 

05 лютого 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу 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: 

«Порядок призначеня субсидії. Монетизація субсидії.».  

 

06 лютого 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування для осіб які знаходяться на обліку в 

Петриківському районному секторі філії державної установи «Центр пробації». Тема 

заходу «Створення родини та знакові події родини.» 



 

07 лютого 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: «Кримінальна та 

адміністративна відповідальність неповнолітніх. Відповідальність батьків за протиправні 

дії неповнолітніх дітей». 

 

07 лютого 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу 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: 

«Порядок прийняття спадщини. Визнання права на спадщину в судовому порядку».  

 

19 лютого 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  проведено годину інформування  для  осіб, які знаходяться на обліку по пошуку 

роботи у відділі соціальних послуг Кам’янського місцевого центру зайнятості на базі 

Петриківського відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП в 



Дніпропетровській області. Тема заходу: «Участь осіб, які знаходяться на обліку у центрі 

зайнятості по пошуку роботи у виборах Президента України». 

 

21 лютого 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено інформування для працівників Шульгівської сільської рада 

Петриківського району Дніпропетровської області. Тема заходу: «Діяльність системи 

безоплатної правової допомоги. Суб'єкти надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.» 

 

06 березня 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено  робочу зустріч з керівником Петриківського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області. Тема заходу: 

«Впровадження елементів пенітенціарної пробації, соціальної адаптації засуджених під 

час підготовки їх до звільнення з місць позбавлення». 

 



07 березня 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги спільно з психологом центру соціальних служб для дітей сім’ї та молоді 

проведено бесіду з неповнолітнім умовно засудженим, який перебуває на обліку в 

Петриківському районному секторі філії Державної установи «Центр пробації» у 

Дніпропетровській області. Тема заходу: «Права неповнолітніх у трудових відносинах». 

 

13 березня 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу 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: «Що потрібно знати при купівлі продажу 

нерухомості» 

 

11 лютого 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу 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: 

«Робота за кордоном. Оформлення робочої візи».  

 



 

 

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. Проведення спільних заходів з партнерськими організаціями з метою 

обговорення актуальних правових питань, спрямованих на запобігання порушення 

прав людини  

14 січня 2019 року начальником відділу Петриківського бюро правової допомоги 

Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено інформування для працівників відділу надання соціальних послуг Кам'янського 

місцевого центру зайнятості на тему «Робочий час та час відпочинку».  

 

25 січня 2019 року головним спеціалістом відділу «Петриківського бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено інформаційну бесіду для роботодавців на базі  відділу надання 

соціальних послуг Кам'янського місцевого центру зайнятості. Тема заходу: «Трудовий та 

цивільно - правовий договори» 

 

08 січня 2019 року  начальником відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 

Федориненко Надією  проведено інформаційну годину для колективу   Криничанського 

районного сектору філії державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області 

 



 

 

 

08 січня 2019 року  начальником відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 

Федориненко Надією  організовано роботу дистанційного пункту в приміщенні  

Криничанського районного сектору філії державної установи "Центр пробації" у 

Дніпропетровській області 

 

 

 

 

05 березня 2019 року під час зустрічі Надія Федориненко начальник відділу 

«Криничанське бюро правової допомоги» розповіла присутнім працівникам 

Криничанського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 

Дніпропетровській області про виборче право громадян України. Розповіла, як здійснити 

перевірку інформації про своє включення до державного реєстру виборців, як взяти 

відкріпний лист 

 

 

 

  

 

 

11 березня 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу 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: «Домашнє насильство. Як поводитися та куди 

звертатися в випадку насильства.» 

 

 

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 основних підвищення правової обізнаності громадян Кам’янський місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядковані бюро 

правової допомоги постійно розміщують 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. Зокрема публікації розміщуються на сайтах Кам’янської міської ради, Петриківської 

РДА, Криничанського району, Верходніпровської міської ради, друкованих виданнях 

«Нові рубежі». «Периківські вісті», «Наш Репортер» та інше. 

У період з 01.01.2019 року по 29.03.2019 року було розміщено 59 публікацій 

3.2. Проведення вуличного інформування та флешмобів, участь в інформаційних 

заходах з метою інформування населення про БПД. 

03 січня 2019 року головним спеціалістом відділу Вільногірське бюро правової 

допомоги Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено вуличне інформування на тему: «Як протидіяти домашньому 

насильству?» 

                       
14 січня 2019 року головним спеціалістом відділу Петриківського бюро правової 

допомоги Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено вуличне інформування для мешканців смт. Петриківка, на  тему: 

«Діяльність системи БВПД. Загальнонаціональний проект "Я маю право"». 

 

18 лютого 2019 року головним спеціалістом відділу Вільногірське бюро правової 

допомоги Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено вуличне інформування на тему: «Безоплатна правова допомога в 

Україні». 



        
05 березня  2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено  вуличне інформування мешканців Петриківської об’єднаної 

територіальної громади. Тема заходу:  «Діяльність системи безоплатної правової 

допомоги. Загальнонаціональний проект "Я маю право". 

 

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  

21 лютого  2019 року начальник  відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 

Федориненко Надія   взяла участь в засіданні  Міжвідомчої координаційно-методичної 

ради з правової освіти населення при Криничанській районій державній адміністрації. 

Керівник бюро доповіла про показники діляності Криничанського бюро правової 

допомоги за 2018 рік, про права виборців та про запобігання булінгу в школах. 

 

 

 

 

 

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 

31 січня 2019 року Оксаною Нужною було здійснено виїзд за місцем мешкання 

громадянки М., яка має обмежені фізичні можливості та слабкий слух для надання  

консультації і роз'яснення з питання складання заповіту. 

 

 

4.3. Організація роботи виїзних прийомів для мешканців віддалених районів, в тому 

числі сільких, селищних, міських радах, райдержадміністраціях для вирішення 

найбільш актуальних правових питань  

15 березня 2019 року головним спеціалістом відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування для працівників Курилівської селищної ради 

Петриківського району Дніпропетровської області на тему: «Діяльність системи БПД. 

Суб'єкти надання БВПД». 

 

22 березня 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено інформування для працівників Чаплинської сільської ради 

Петриківського району Дніпропетровської області. Тема заходу: «Відповідальне 

батьківство. Аліменти на дитину, обов'язок батьків утримувати своїх дітей та його 

виконання.» 

 

 26 лютого  2019 року начальником відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 

Надією Федориненко проведно виїзний прийом до Божедарівської селищної ради 

Криничанського району. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 04 березня  2019 року начальником відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 

Надією Федориненко проведно виїзний прийом до Адамівської селищної ради 

Криничанського району. 

 

 

 

 

 

28 березня 2019 року спеціалісти Кам’янського місцевого центру з надання БВПД 

були запрошені до Кам’янської територіальної організації українського товариства глухих 

з метою проведення інформування щодо типових порушень виборчих прав та правової 

допомоги в їх захисті, а також розповсюдженні серед слухачів інформаційні листівки 

«Захистіть свої виборчі права!» 

 

4.5. 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  

22 лютого 2019 року головним спеціалістом  відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування для працівників Петриківського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тема заходу 

«Отримання електронного цифрового підпису. Порядок заповнення електронної 

декларації». 



 

28 березня 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування, для  учасників антитерористичної операції, які 

перебувають на обліку у відділі надання соціальних послуг Кам’янського місцевого 

центру зайнятості. Тема заходу: «Пільги учасників АТО, як отримати і де оформляти». 

 

 

 

4.6. Організація роботи виїзних прийомів громадян внутрішньо переміщених осіб в 

соціальних гуртожитках, санаторіях та інших місцях їх компактного проживання. 

16 січня 2019 року начальником Вільногірського бюро правової допомоги 

Оксаною Нужною сумісно з представниками проекту Компанії Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ) та Ліги українських правозахисників 

«Правова підтримка внутрішньо переміщених осіб, що проживають у місцях тимчасового 

проживання (гуртожитка), та приймаючих громад Дніпропетровської області» проведено 

спільний прийом внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у гуртожитку 

Вільногірського коледжу Національної металургійної академії України по вул. 

Центральна, буд. 37-А в м. Вільногірськ 

    

21 лютого 2019 року головним спеціалістом  відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування для внутрішньо переміщених осіб які 

проживають в гуртожитку Професійного технічного училища № 79. Тема заходу: «Участь 

у виборах Президента України внутрішньо переміщених осіб». 



 

 

 

4.7. 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. 

21 січня 2019 року начальником відділу «Петриківського бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на базі Петриківської центральної районної лікарні "Дніпропетровської обласної 

ради" надано адресну правову допомогу громадянці, яка має двох малолітніх дітей та 

потерпає від домашнього насильства. 

 

15 лютого 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  спільно з працівниками Петриківського районного центру соціальних служб 

для сім'ї дітей та молоді здійснено виїзд до сім’ї, яка опинилася в складних життєвих 

обставинах та має малолітніх дітей. Під час заходу проведено бесіду на тему: 

«Попередження насильства в сім'ї. Відповідальність за недбале ставлення до дитини» та 

надано консультації.  

 

15 березня 2019 року головним спеціалістом відділу  «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги спільно з працівниками Петриківського районного центру соціальних служб для 



сім'ї дітей та молоді здійснено виїзд до сім’ї, яка опинилася в складних життєвих 

обставинах  має малолітніх дітей та є внутрішньо переміщеною зі сходу України. 

Проведено бесіди з питань запобігання насильства в сім’ї та роз’яснено як переселенцям 

голосувати на виборах Президента України. 

 

4.8. Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в закладах органів Державної 

служби зайнятості  

15 січня 2019 року начальником Вільногірського бюро правової допомоги 

Оксаною Нужною сумісно з заступником директора-начальником відділу надання 

соціальних послуг Вільногірської міської філії Дніпропетровського обласного центру 

зайнятості Іриною Биковою було проведено семінар за темою: «Загальні питання 

зайнятості населення та ринку праці» для осіб, які перебувають на обліку в центрі 

зайнятості м. Вільногірськ. 

          

12 лютого 2019 року в рамках проведення Інформаційної кампанії «Я маю право 

обирати!»,  начальник бюро Оксана Нужна відвідала Вільногірську міську філію 

Дніпропетровського обласного центру зайнятості, де провела семінар за темою «Участь на 

виборах за місцем фактичного проживання» 

    
 

19 березня 2019 року начальником відділу «Петриківське бюро правової 

допомоги» Кам’янського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги проведено годину інформування для працівників  відділу надання соціальних 

послуг Кам’янського місцевого центру зайнятості. Тема заходу: «Аліменти як обов'язок 

батьків утримувати дитину». 



 

 

4.9. Забезпечення роботи виїзних пунктів доступу в управліннях праці та соціального 

захисту населення 

4.10. Організація роботи дистанційних та мобільних консультаційних пунктів 

доступу до БВПД в Управліннях пенсійного Фонду 

09 січня 2019 року керівник відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 

Федориненко Надія  провела  інформаційну годину для відвідувачів Криничанського  

сектору обслуговування громадян (сервісного центру) 

Головного управління Пенсійного фонду України в 

Дніпропетровській області.  

 

 

 

20 березня 2019 року керівник відділу «Криничанське бюро правової допомоги» 

Федориненко Надія  провела  інформаційну годину для відвідувачів Криничанського  

сектору обслуговування громадян (сервісного центру) Головного управління Пенсійного 

фонду України в Дніпропетровській області.  

 

 

 

 

4.11.Організація доступу громадян до онлайн – сервісів Міністерства юстиції 

України 

25 березня 2019 року керівник відділу «Криничанське 

бюро правової допомоги» Федориненко Надія забезпечила 

доступ клієнтів бюро до послуг МЮУ. Начальником бюро 

правової допомоги було згенерровано ЕЦП да надано 

допомогу в заповненні 

 

 

 

 



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  

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.01.2019 по 29.03.2019 року  Кам’янським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1463 звернень клієнтів, 1355 особам було надано 

правову консультацію, 105 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 25 доручень адвокатам та 65 штатним працівниками 

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

письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД 1 , 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 правової 

інформації та 

консультації 

399 355 41 0 

2 Верхньодніпровське 

БПД  

 

 

 

 

 

ВПД | 

Верхньодніпровське 

БПД 

 

 

 

 

 

103 92 11 0 

3 Криничанське БПД 
160 142 18 0 

4 Петриківське БПД 
354 338 16 0 

5 Вільногірське БПД 
447 428 19 0 

…. Разом по МЦ 
1463 1355 105 0 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного права 

409 (27,96%), іншого цивільного права 334 (22,83%), з інших питань 160 (10,32%), 

житлового права 148 (10,12%), спадкового права 132 (9,02%), соціального забезпечення   

91(6,22%), трудового права 56 (3,83%), земельного права 49 (3,35%), виконання судових 

рішень 31 (2,12%), з питань адміністративного права 24(1,64%), договірного права 

22(1,50%), з медичного права 1(0,68%) та з не правових питань 6 (0,41%). 



 

 

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) 63 (69,9%); інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається 

замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для 

непрацездатних осіб 12 (13,32%); ветеранів війни 8 (8,90%), внутрішньо переміщені 

особи 7 (7,78%); дітей позбавлених батьківського піклування 0 (0%) та дітей 0(0%). 
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Діаграма 1. Розподіл клієнтів за звітний квартал за категорією питань.  
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Діаграма 2  розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 



 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за І квартал 

було: 

 здійснено 13 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 32 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 158 осіб, в тому числі 28 осіб звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 130 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 94  правопросвітницьких заходів. 

 розміщено 59 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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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: 

0/0      3 /21 0  0 

2 Верхньодніпровське 
бюро 

_5/12      1 / 1 0  0 

3 Криничанське бюро 0 /0      4/ 9 0  0 

4 Петриківське бюро 7 / 15      16/56 0  0 

5 Вільногірське бюро 1 /1      8 / 43 0  0 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


