
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання 

Павлоградським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги річного плану діяльності на 2019 рік у I кварталі 

ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
[1.1.] Переорієнтація системи з надання безоплатної правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад. 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
[1.1./ Переорієнтація системи з надання безоплатної правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад. 

Павлоградський МЦ 
І і Н І Ж ? » Ш 

03 січня співробітником Павлоградського МЦ для осіб, 
що відпочивають у територіальному центрі м.Павлоград 
проведено правопросвітницький захід на тему: «Спадкування: усі 
правові аспекти». Також усі бажаючі отримали правові 
консультації. 

08 січня співробітником Павлоградського МЦ для 
осіб, що перебувають на обліку у Павлоградському 
міськрайонному центрі зайнятості проведено тематичну зустріч 
на тему «Право на заробітну пату». Після усі бажаючі мали 
змогу отримати правову консультацію. 

08 січня співробітником Павлоградського МЦ для осіб, 
що перебувають на обліку у Павлоградському міськрайонному 

центрі зайнятості проведено тематичну зустріч на тему «Право на заробітну пату». Після 
усі бажаючі мали змогу отримати правову консультацію. 

10 січня співробітниками 
та спеціалістами Мобільної бригади 
психологічної допомоги м.Павлоград 
зустріч з питання налагодження 
надання психологічної та правової 
стали жертвами насильства в родині. 

Павлоградського МЦ 
соціально -
проведено робочу 
взаємодії щодо 
допомоги особам, що 

15 січня співробітником Павлоградського МЦ для осіб, 
що перебувають на обліку у Павлоградському міськрайонному 
центрі зайнятості проведено правопросвітницький захід на 
тему: «Як виконати рішення суду». Після усі бажаючі мали 
змогу отримати правову консультацію. 

17 січня співробітником Павлоградського МЦ проведено 
дев'яте заняття курсу правознавства «Громадський радник» при 
Університеті ІІІ покоління на тему: «Відшкодування шкоди, 
якщо ви впали на льоду» 

18 січня співробітником Павлоградського МЦ проведено 
зустріч з громадою Юр'ївської ОТГ на базі Юр'ївської ОЗОШ на 
тему: «Булінг у дитячому середовищі. Новели законодавства». 



18 січня співробітником Павлоградського МЦ проведено 
виїзне консультування для громадян Юр'ївської ОТГ та 
Юр'ївського району на базі Юр'ївської центральної районної 
бібліотеки. 

22січня співробітником Павлоградського МЦ для осіб, 
що перебувають на обліку у Павлоградському міськрайонному 
центрі зайнятості проведено тематичну зустріч на тему: 
«Монетизація субсидії». Після усі бажаючі мали змогу отримати 
правову консультацію. 

23 січня співробітником Павлоградського МЦ для осіб, 
що відпочивають у територіальному центрі м.Тернівка 
проведено правопросвітницький захід на тему: «Що роботи, 
якщо ви впали на льоду». Також усі бажаючі отримали правові 
консультації. 

29 січня співробітником Павлоградського МЦ для осіб, 
що перебувають на обліку у Павлоградському міськрайонному 
центрі зайнятості проведено правопросвітницький захід на 
тему: «Насилля в родині». Після усі бажаючі мали змогу 
отримати правову консультацію. 

29 січня співробітником Павлоградського МЦ 
проведено робочу зустріч з працівниками Павлоградського 
МРВ філії Державної установи «Центр пробації» у 
Дніпропетровської області на тему «Забезпечення доступу до 
БПД суб'єктам пробації». 

31 січня співробітником Павлоградського МЦ 
проведено десяте заняття курсу правознавства «Громадський 
радник» при Університеті ІІІ покоління на тему: 
«Відшкодування шкоди за пошкодження майна». 

05 лютого співробітником Павлоградського МЦ для осіб, 
що перебувають на обліку у Павлоградському міськрайонному 



центрі зайнятості проведено правопросвітницьку лекцію на тему: «Порядок прийняття 
спадщини». Після усі бажаючі мали змогу отримати правові 
консультації. 

05 лютого співробітником Павлоградського МЦ 
проведено правопросвітницький захід для осіб, що перебувають 
на обліку у Павлоградському МРВ філії Державної установи 
«Центр пробації» у Дніпропетровської області на тему: «Захист 
прав та правова допомога підобліковим ». Також усі бажаючі 
отримали правові консультації. 

05 лютого співробітником Павлоградського МЦ спільно з 
співробітниками Центральної міської бібліотеки ім. Г. 
Світличної до Дня безпечного інтернету для учнів 
Павлоградської ЗОШ № 17 проведено правопросвітницький 
захід на тему: « Безпека в інтернеті. Як не стати жертвою 
інтернет - шахраїв». 

06 лютого співробітником Павлоградського МЦ для 
студентів 2 курсу Павлоградського коледжу НТУ «Дніпровська 
політехніка» проведено правопросвітницький захід на тему: 
«Захист прав неповнолітніх в Україні». 

12 лютого співробітником Павлоградського МЦ для 
осіб, що перебувають на обліку у Павлоградському 
міськрайонному центрі зайнятості проведено тематичну 
зустріч на тему: «Порядок прийняття спадщини». Також усі 
бажаючі отримали правові консультації. 

12 лютого співробітником Павлоградського МЦ для 
осіб, що відпочивають у територіальному центрі м.Павлоград 
проведено правопросвітницький захід в рамках інформаційної 
кампанії «Я маю право голосу!» на тему: «Права виборців: як 
їх реалізувати. Перевір себе у списку виборців». Також усі 
бажаючі отримали правові консультації. 

14 лютого співробітником 
Павлоградського МЦ проведено одинадцяте заняття курсу 
правознавства «Громадський радник» при Університеті ІІІ 
покоління на тему: «Відшкодування шкоди у разі нападу 
собаки». 

15 лютого співробітниками Павлоградського МЦ 
разом з співробітниками ГТУЮ у Дніпропетровській області 
проведено спільне консультування громадян на базі 

Павлоградського МЦ. 



19 лютого співробітником Павлоградського МЦ для осіб, що 
перебувають на обліку у Павлоградському міськрайонному центрі 
зайнятості проведено правопросвітницький захід на тему: «Допомога 
малозабезпеченим сім'ям». Також усі бажаючі мали змогу отримати 
правову консультацію. 

19 лютого співробітником Павлоградського МЦ проведено 
виїзне консультування ВПО на базі транзитного містечка м. 
Павлоград. 

21 лютого співробітником 
Павлоградського МЦ проведено виїзне консультування для 
громадян Юр'ївської ОТГ та Юр'ївського району на базі 
Юр'ївської центральної районної бібліотеки. 

21 лютого співробітником Павлоградського МЦ для 
студентів 3 курсу ДНЗ «ПТУ № 81» проведено 
правопросвітницький захід в рамках інформаційної кампанії 
«Я маю право голосу!» на тему: «Нові права з 18 років: 
виборчі права». 

22 лютого співробітником Павлоградського МЦ, за 
запрошенням Павлоградської міської ради, прийнято участь у 
круглому столі «Удосконалення міжвідомчої взаємодії 
суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству». 

26 лютого співробітником Павлоградського МЦ для 
осіб, що перебувають на обліку у Павлоградському 
міськрайонному центрі зайнятості проведено 
правопросвітницький захід в рамках інформаційної кампанії 
«Я маю право голосу!» на тему: «Права виборців: як їх 
реалізувати. Перевір себе у списку виборців». Також усі 
бажаючі мали змогу отримати правову консультацію. 

27 лютого співробітником Павлоградського МЦ проведено 
серію тренінгів для учнів Межиріцького НВК № 1 з інтернатним 
відділенням для учнів 5-6 класу на тему: «Ти і твої права», для 
учнів 7-11 класів на тему: «Зупинимо булін разом». Також усім 
бажаючим надано правові консультації. 

28 лютого співробітником Павлоградського МЦ 
проведено дванадцяте заняття курсу правознавства 



«Громадський радник» при Університеті ІІІ покоління на тему: «Захист прав 
споживачів». 

01 березня співробітником Павлоградського МЦ для учнів 
Тернівської ЗОШ № 7 проведено правопросвітницький захід на 
тему: «Зупинимо боулінг разом». 

01 березня співробітником Павлоградського МЦ для 
громади м.Тернівка проведено правопросвітницький захід в 
рамках інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» на тему: 
«Права виборців: як їх реалізувати. Перевір себе у списку 
виборців». Також усі бажаючі мали змогу отримати правову 
консультацію. 

01 березня співробітником 
Павлоградського МЦ проведено правопросвітницький захід 
для військовослужбовців в/ч 3024 на тему: «Правовий статус 
військовослужбовців. Захист прав військовозобов'язаних» 
Також всім бажаючим було надано правові консультування. 

05 березня співробітником Павлоградського МЦ для осіб, 
що перебувають на обліку у Павлоградському міськрайонному 
центрі зайнятості проведено правопросвітницький захід в рамках 
інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» на тему: «Права 
виборців: як їх реалізувати. Перевір себе у списку виборців». 
Також усі бажаючі мали змогу отримати правову консультацію. 

06 березня співробітником Павлоградського МЦ для 
осіб, що перебувають на обліку у Юр'ївському РС філії 
Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровської 
області проведено правопросвітницький захід в рамках 
інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» на тему: «Як 
проголосувати не за місцем реєстрації'? ». Також усі бажаючі 
отримали правові консультації. 

06 березня співробітником Павлоградського МЦ 
проведено виїзне консультування для громадян Юр'ївської 
ОТГ та Юр'ївського району на базі Юр'ївської центральної 
районної бібліотеки. 

06 березня співробітником Павлоградського МЦ 
проведено правопросвітницький захід для членів громадської 
організації «УТОС» на тему: «Монетизація субсидії». Також 
всім бажаючим було надано правові консультування. 



12 березня співробітником Павлоградського МЦ для 
осіб, що перебувають на обліку у Павлоградському 
міськрайонному центрі зайнятості проведено тематичну 
зустріч на тему: «Насилля в родині». Після усі бажаючі мали 
змогу отримати правову консультацію. 

12 березня співробітником 
Павлоградського МЦ для осіб, що 

відпочивають у територіальному центрі м.Павлоград проведено 
правопросвітницький захід на тему: «Перерахунок пенсії: правові 
та практичні аспекти». Також усі бажаючі отримали правові 
консультації. 

14 березня співробітником Павлоградського МЦ проведено 
тринадцяте заняття курсу правознавства «Громадський радник» при 
Університеті ІІІ покоління на тему: «Аліменти на батьків». 

19 березня співробітником Павлоградського МЦ для 
осіб, що перебувають на обліку у Павлоградському 
міськрайонному центрі зайнятості проведено 
правопросвітницький захід в рамках інформаційної кампанії 
«Я маю право голосу!» на тему: «Права виборців: як їх 
реалізувати. Перевір себе у списку виборців». Також усі 
бажаючі мали змогу отримати правову консультацію. 

20 березня співробітником Павлоградського МЦ 
проведено робочу зустріч з начальником Межівського РС філії 
Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській 
області з питання організації та забезпечення доступу до 
безоплатної правової допомоги населення Межівського району 
з використанням Skype - зв'язку через філію Державної 
установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області. 

20 березня співробітником Павлоградського МЦ 
проведено робочу зустріч з з завідувачем та персоналом СКЗК 
«Межівська центральна публічна бібліотека» з питання 
організації та забезпечення доступу до безоплатної правової 
допомоги населення Межівського району з використанням 
Skype - зв'язку через мережу бібліотечних установ та систему 
«Бібліоміст». 

20 березня співробітником Павлоградського МЦ, 
спільно з співробітниками Центральної міської бібліотеки ім. 
Г. Світличної, для учнів Павлоградської ЗОШ № 17 проведено 
правопросвітницький захід - відеопоказ: «Протидіємо булінгу 

разом». 

26 березня співробітником Павлоградського МЦ для 
осіб, що перебувають на обліку у Павлоградському 



міськрайонному центрі зайнятості проведено правопросвітницький захід в рамках 
інформаційної кампанії «Відповідальне батьківство» на тему: 
«Порядок виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з 
батьків». Також усі бажаючі мали змогу отримати правову 
консультацію. 

28 березня співробітником Павлоградського МЦ 
проведено чотирнадцяте заняття курсу правознавства 
«Громадський радник» при Університеті ІІІ покоління на тему: 
«Порядок звернення до суду». 



Васильківське БПД 

08 січня співробітником Васильківського БПД прийнято 
участь у черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини 
при Васильківській РДА. 

24 січня співробітником Васильківського БПД для осіб, 
які перебувають на обліку у Васильківському районному 
центрі зайнятості проведено правопросвітницький захід на 
тему: «Отримай спадщину». 

11 лютого співробітником Васильківського БПД прийнято 
участь у нараді керівників Васильківського району проведення 
правопросвітницьких заходів в рамках реалізації інформаційної 
кампанії "Я маю право голосу!". 

12 лютого співробітником Васильківського БПД 
проведено робочу зустріч з представниками Васильківської 
ОТГ з питання надання правової допомоги громаді. 

13 лютого співробітником Васильківського БПД для працівників 
Васильківського територіального центру проведено 
правопросвітницьку тематичну зустріч на тему: «Зміна місця 
голосування без зміни місця реєстрації». 

13 лютого співробітником Васильківського БПД для осіб, 
які перебувають на обліку у Васильківському районному центрі 
зайнятості проведено правопросвітницький захід на тему: 
«Зміна місця голосування без зміни місця 
реєстрації». 



20 лютого співробітником Васильківського БПД для студентів «Вищого 
професійного училища № 74» проведено правопросвітницьку лекцію на тему: «Право 
особи, яка набула права голосу». 

22 лютого співробітником Васильківського БПД спільно з 
працівником Васильківського РС філії ДУ "Центр пробації" у 
Дніпропетровській області для осіб, які перебувають на обліку у 
Васильківському районному центрі зайнятості проведено 
правопросвітницький захід на тему: «Протидія домашньому 
насильству». 

01 березня співробітником Васильківського БПД для 
осіб, які перебувають на обліку у Васильківському РС філії 
Державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській 
області проведено правопросвітницький захід на тему: "Зміна 
місця голосування без зміни місця реєстрації". 

11 березня співробітником Васильківського БПД 
прийнято участь у черговому засіданні комісії з питань захисту 
прав дитини при Васильківській РДА. 

12 березня співробітником Васильківського БПД спільно з 
представником Васильківського РС філії Державної установи 
"Центр пробації" у Дніпропетровській області для учнів 9-го 
класу Васильківської СЗШ№ проведено правопросвітницький 
захід на тему: «Протидія домашньому насильству». 

20 березня співробітником Васильківського БПД для 
соціальних працівників Васильківського територіального центру 
проведено правопросвітницьку лекцію на тему: «Договір довічного 
утримання». 

22 березня співробітником Васильківського БПД для осіб, 
які перебувають на обліку у Васильківському районному центрі 
зайнятості проведено правопросвітницький захід на тему: 
«Відпустки». 



29 березня співробітником Васильківського БПД прийнято участь у черговому 
засіданні комісії з питань захисту прав дитини при Васильківській РДА. 

Відповідно до затвердженого графіку, співробітником 
Васильківського БПД організовано роботу дистанційних пунктів 
доступу до БППД на базі ЦНАП при Васильківській РДА, 
Васильківського районного центру зайнятості, Васильківського 
територіального центру та Васильківського РС Філії ДУ "Центр 
пробації" у Дніпропетровській області. 



Павлоградське БПД 

08 січня співробітником Павлоградського БПД 
проведено виїзний прийом громадян на базі Управління 
соціального захисту населення Покровської РДА. 

10 січня співробітник 
Павлоградського БПД з метою підвищення 

рівня поінформованості громадян щодо можливості отримання 
безоплатної правової допомоги та підвищення рівня знань щодо 
механізмів захисту їх прав провела вуличне інформування жителів 
Покровського району, під час якого довела до відома громадян 
інформацію про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я 
МАЮ ПРАВО!» та поширила серед громадян інформацію про роботу, 
контакти бюро та особливості прийняття спадщини у випадку 
відсутності правовстановлюючих документів на майно. 

16 січня співробітником Павлоградського БПД для осіб, 
що перебувають на обліку у Покровській районній філії 
Дніпропетровського обласного центру проведено 
правопросвітницький захід на тему: «Законодавчі зміни щодо 
насильства в сім'ї» та надання індивідуальних юридичних 
консультацій. 

24 січня співробітником Павлоградського БПД на базі 
Покровської центральної районної бібліотеки проведено 
правову бесіду з учнями 4-их класів Покровської гімназії з 
теми: «День Соборності: історія свята». 

28 січня співробітником Павлоградського БПД на базі 
Покровської центральної районної бібліотеки проведено 
тематичну виховну годину для учнів 4-их класів Покровської 
гімназії з теми: «День Соборності: історія свята». 

06 лютого співробітником 
Павлоградського БПД для осіб, які перебувають на обліку у 
Покровському РС філії Державної установи «Центр пробації» 
у Дніпропетровській області проведено правопросвітницький 
захід в рамках інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» 



на тему: «Зміна місця голосування без зміни місця реєстрації» та надала індивідуальні 
юридичні консультації. 

08 лютого співробітником Павлоградського БПД з метою 
підвищення рівня поінформованості громадян щодо можливості 
отримання безоплатної правової допомоги та підвищення рівня 
знань щодо механізмів захисту їх прав провела вуличне 
інформування жителів Покровського району, під час якого довела до 
відома громадян інформацію про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» та поширила серед 
громадян інформацію про роботу, контакти бюро та буклети: 
«Аліменти на батьків». 

12 лютого співробітником Павлоградського БПД 
проведено виїзний прийом громадян на базі Управління 
соціального захисту населення Покровської РДА. 

14 лютого співробітником Павлоградського БПД 
спільно із працівником Покровського РС філії Державної 
установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області 
проведено тематичну лекцію для учнів 7-Б класу Опорної 
школи НВК «Покровський ліцей» на тему: «Основні види 
шкільного булінгу та способи протидії йому». 

14 лютого співробітником Павлоградського БПД. 
спільно із працівником Покровського РС філії Державної 
установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області 
проведено тематичну лекцію для учнів 7-А класу Опорної 
школи НВК «Покровський ліцей» на тему: «Цькування у 
школі: прояви та захист». 

18 лютого співробітником Павлоградського 
БПД проведено виїзний прийом громадян на базі 
Покровської РДА. 



20 лютого співробітником Павлоградського БПД для осіб, що 
перебувають на обліку у Покровській районній філії Дніпропетровського 
обласного центру проведено правопросвітницький захід на тему: 
«Особливості призначення тимчасової державної соціальної допомоги 
особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсійні 
виплати» 

25 лютого співробітником Павлоградського БПД 
проведено виїзний прийом громадян на базі Центру надання 
адміністративних послуг Покровської РДА. 

26 лютого співробітником Павлоградського БПД для 
студентів Ордена «Знак Пошани» вище професійне училище № 
75проведено правопросвітницький захід на тему: «Виборчі 
права громадян». 

26 лютого співробітником Павлоградського БПД спільно із 
викладачем економіки Ордена «Знак Пошани» вище професійне 
училище № 75 для студентів проведено правопросвітницький 
захід на тему: «Стоп корупції у навчальних закладах!». 

06 березня співробітником Павлоградського БПД для 
членів Покровської територіальної первинної організації 
українського товариства сліпих проведено 
правопросвітницьку лекцію на тему: «Механізм реалізації 
особами з інвалідністю своїх виборчих прав» та 
організовано мобільний пункт прийому громадян на базі 
організації. 

07 березня співробітником Павлоградського БПД співробітником 
Павлоградського БПД з метою підвищення рівня поінформованості 
громадян щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги 
та підвищення рівня знань щодо механізмів захисту їх прав провела 
вуличне інформування жителів Покровського району, під час якого 
довела до відома громадян інформацію про загальнонаціональний 
правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» та поширила серед 
громадян інформацію про роботу, контакти бюро та буклети: «Протидія 

домашньому насильству». 
12 березня співробітником 

Павлоградського БПД для осіб, які перебувають на обліку в 



Управлінні соціального захисту населення Покровської РДА проведено правову бесіду на 
тему: «Реалізація внутрішньо переміщеними особами права голосу на виборах 
Президента України 2019». 

12 березня співробітником Павлоградського БПД 
проведено виїзний прийом громадян на базі Управління 
соціального захисту населення Покровської РДА. 

13 березня співробітником Павлоградського БПД для 
жителів с. Маломихайлівка проведено правопросвітницьку 
лекцію на тему: «Порядок безоплатної передачі земельної 
ділянки громадянам із земель державної та комунальної 
власності» та організувала роботу мобільного пункту прийому 
громадян на базі Маломихайлівської сільської ради. 

13 березня співробітником Павлоградського БПД для 
учнів 7-8 класів Маломихайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» проведено правову бесіду на тему: «Цькування у 
школі: прояви та захист». 

18 березня співробітником Павлоградського БПД 
проведено виїзний прийом громадян на базі Покровської РДА. 

19 березня співробітником Павлоградського БПД для 
жителів с. Орли проведено правопросвітницьку лекцію на 
тему: «Обов'язок дітей утримувати непрацездатних батьків: 
підстави виникнення, порядок виконання та наслідки 
ухилення» та організувала роботу мобільного пункту 
прийому громадян на базі Орлівської сільської ради. 

19 березня співробітником Павлоградського БПД для 
учнів 6-7 та 9 класів Орлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено 
тематичну лекцію на тему: «Шкільний булінг: поняття, види та 
способи протидії йому». 

21 березня співробітником Павлоградського БПД 
проведено виїзний прийом громадян на базі Покровського 



районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

25 березня співробітником Павлоградського БПД 
проведено виїзний прийом громадян на базі Центру надання 
адміністративних послуг Покровської РДА. 

27 березня співробітником Павлоградського БПД для осіб, що 
перебувають на обліку у Покровській районній філії Дніпропетровського 
обласного центру проведено правопросвітницький захід в рамках 
інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» на тему: «Забезпечення 
реалізації громадянами України права голосу на виборах Президента України 
2019» та надання індивідуальних юридичних консультацій. 

29 березня співробітником Павлоградського БПД 
проведено робочу зустріч із начальником Покровського РС 
філії Державної установи «Центр пробації» у 
Дніпропетровській області та заступником начальника 
Покровського відділення поліції Синельниківського ВП 
ГУНП у Дніпропетровській області стосовно змін реалізації 
корекційної програми для кривдників відповідно до нового 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та у 
Кримінальному кодексі України, що вступили в силу у 2019 році та обговорено способи 
активізації профілактичної роботи шляхом взаємодії суб'єктів, які здійснюють роботу у 
сфері попередження домашнього насильства. 



Першотравенське БПД 

09 січня співробітником Першотравенського БПД, спільно зі 
спеціалістами Першотравенської міської філії Дніпропетровського 
обласного центру зайнятості для осіб, що перебувають на обліку 
проведено правопросвітницький захід на тему: «Легальна 
зайнятість». 

14 січня співробітником Першотравенського БПД для осіб що, 
перебувають на обліку в Петропавлівському МРС філії Державної 
установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Новий закон про домашнє 

насильство: які зміни чекають на українців". 

17 січня співробітником Першотравенського БПД для учнів 
старших класів Першотравенської ЗОШ №2 проведено 
правопросвітницький захід на тему: «Правові засади волонтерської 
діяльності в Україні». 

17 січня співробітником 
Першотравенського БПД, для відвідувачів територіального 
центру м.Першотравенська проведено правопросвітницький 
захід на тему: «Законодавчі зміни щодо насильства в сім'ї», де 
присутні дізнались про зміни законодавства щодо насильства в 
сім'ї, відповідальність. 

28 січня співробітником Першотравенського БПД для осіб що, 
перебувають на обліку в Петропавлівському МРС філії Державної 
установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Як довести наявність стажу без 
трудової книжки". 

29 січня співробітником Першотравенського БПД проведено 
виїзний прийом громадян на базі Миколаївської ОТГ. 



06 лютого співробітником Першотравенського БПД, для осіб 
що, перебувають на обліку в Першотравенській міській філії 
Дніпропетровського обласного центру зайнятості проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Новий закон про домашнє 
насильство: які зміни чекають на українців" 

08 лютого співробітником Першотравенського БПД для 
працівників Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді 
проведено правопросвітницький захід в рамках інформаційної кампанії 
«Я маю право голосу!» на тему: " Не знаєш як захистити свої виборчі 
права?" 

08 лютого співробітником Першотравенського БПД 
спільно з начальником Петропавлівського МРС філії 
Державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській 
області провели робочу зустріч з обговорення актуальних 
питань, планування правопросвітницьких заходів на 2019 рік. 

14 лютого співробітником Першотравенського БПД для 
працівників територіального центру м.Першотравенськ 
проведено правопросвітницький захід в рамках інформаційної 
кампанії «Я маю право голосу!» на тему: «Я маю право 
голосу! Не знаєш, як захистити свої виборчі права?» 

20 лютого співробітником Першотравенського БПД для 
відпочиваючих територіального центру м.Першотравенськ 
проведений правопросвітницький захід на тему: «Запитання-
відповіді». 

21 лютого співробітником Першотравенського БПД проведено 
виїзний прийом громадян на базі Першотравенського сервісного 
центру ГУ ПФУ в Дніпропетровській області. 



25 лютого співробітником Першотравенського БПД для учнів 10-
тих класів Миколаївської ЗОШ проведено правопросвітницький 
тренінг на тему: «Буллінг». 

25 лютого співробітником Першотравенського БПД проведено 
виїзний прийом громадян на базі Миколаївської ОТГ. 

28 лютого співробітником Першотравенського БПД 
проведено виїзний прийом громадян на базі Петропавлівського 
МРС філії Державної установи "Центр пробації" у 
Дніпропетровській області. 

04 березня співробітником Першотравенського БПД 
для осіб що, знаходяться на обліку в Петропавлівському МРС 
філії Державної установи "Центр пробації" у 
Дніпропетровській області проведено правопросвітницький 
захід в рамках інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» 
на тему: «Зміна місця голосування без зміни місця реєстрації» 

12 березня співробітником Першотравенського БПД 
спільно з начальником Центру надання адміністративних послуг 
Миколаївської сільської ради проведено робочу зустріч, в рамках 
якої розглянуті питання подальшої співпраці. 

12 березня співробітником Першотравенського БПД 
проведено виїзний прийом громадян на базі Миколаївської ОТГ. 

13 березня співробітником Першотравенського БПД для 
студентів Першотравенського гірничого ліцею, яким 
виповнилося 18 років, проведено правопросвітницький захід в 
рамках інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» на тему: 
«Я вперше йду на вибори!» 

22 березня співробітником Першотравенського БПД для 
внутрішньо переміщених осіб проведено правопросвітницький 
захід в рамках інформаційної кампанії «Я маю право голосу!» 
на тему: «Реалізація внутрішньо переміщеними особами права 
голосу на виборах Президента України 2019» 



25 березня співробітником Першотравенського БПД для 
відпочиваючих в територіальному центрі м.Першотравенськ 
проведений правопросвітницький захід на тему: «Зміна місця 
голосування без зміни місця реєстрації. Голосування на дому» 

Систематично протягом 1-го кварталу 2019 р., відповідно до графіків проведені 
спільні прийоми працівників Першотравенського БПД з начальником 
Першотравенського міського відділу державної виконавчої служби, керівником 
Першотравенського МВ ДРАЦС. Також проводено виїзні прийоми на базі 
Петропавлівського МРС філії Державної установи "Центр пробації», Центру соціальних 
служб для дітей сім'ї та молоді, Управління праці та соціального захисту населення, 
Миколаївської сільської ради. 



Петропавловське БПД 

09 січня співробітником Петропавлівського БПД проведено 
вуличне інформування населення смт. Петропавлівка на тему: " Як 
протидіяти домашньому насильству". 

10 січня співробітником Петропавлівського БПД для 
неповнолітнього, який перебуває на обліку у Петропавлівському 
МРС філії Державної установи "Центр пробації" у 
Дніпропетровській області проведено правопросвітницький захід 
на тему: "Право на безоплатну правову допомогу у 
кримінальному провадженні". 

14 січня співробітником Петропавлівського БПД для осіб, які перебувають на 
обліку у Петропавлівському МРС філії Державної установи "Центр пробації" у 
Дніпропетровській області проведено правопросвітницький захід на тему: "Види 
запобіжного заходу у кримінальному процесі» 

15 січня співробітником 
проведено виїзне консультування 
Управління соціального захисту 
Петропавлівської РДА. 

Петропавлівського БПД 
громадян на базі 
населення 

16 січня співробітником Петропавлівського БПД прийнято участь у засіданні 
комісії з питань захисту прав дітей Петропавлівської РДА. 



18 січня співробітником 
для осіб, що перебувають на обліку у 
соціальних послуг у Петропавлівському 
міськрайонного центру зайнятості 
правопросвітницький захід на тему: " 
Рівна оплата праці жінок і чоловіків. 

Петропавлівського БПД 
відділі надання 
районі Павлоградського 
проведено 
Дискримінація на роботі. 
Справедливе ставлення 

28 січня співробітником Петропавлівського БПД для осіб, які 
перебувають на обліку у Петропавлівському МРС філії Державної 
установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Право на працю". 

30 січня співробітником Петропавлівського БПД для співробітників 
"Петропавлівської районної організації ветеранів України проведено 
правопросвітницький захід " на тему: " Перерахунок пенсії: Що зміниться в 2019р. " 

01 лютого співробітником Петропавлівського БПД для осіб, 
які перебувають на обліку у відділі надання соціальних послуг у 
Петропавлівському районі Павлоградського міськрайонного центру 
зайнятості проведено правопросвітницький захід на тему: " 
Трудовий договір чи цивільно -правова угода: чим ризикує 
працівник?" 

06 лютого співробітником Петропавлівського БПД для 
учнів 3 - 4 класів Петропавлівської ЗОШ № 2 проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Права та обов'язки учнів". 

08 лютого співробітником 
Петропавлівського БПД для співробітників та відвідувачів 
Територіального центру соціального обслуговування ( надання 
соціальних послуг) Петропавлівського району проведено 
правопросвітницьку лекцію на тему: " Компенсація за травми 
через неприбраний сніг та ожеледицю". 



12 лютого співробітником 
БПД для студентів Петропавлівського 
Державного професійно-технічного 
" Межівського професійно-технічного 
"МПТУ") проведено правопросвітницький 
« Організація і порядок голосування». 

Петропавлівського 
відділення 
навчального закладу 
училища" ( ДПТНЗ 
захід на тему: 

14 лютого співробітником Петропавлівського БПД 
прийнято участь у засіданні комісії з питань захисту прав дітей 
Петропавлівської РДА. 

14 лютого співробітником Петропавлівського БПД для 
співробітників Петропавлівського об'єднаного районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
проведено правопросвітницький захід на тему: "Право учасників 
бойових дій на безоплатну правову допомогу та пільги на житлово-
комунальні послуги". 

14 лютого співробітником Петропавлівського БПД 
проведено виїзне консультування громадян на базі Управління 
праці соціального захисту населення Петропавлівської РДА. 

20 лютого співробітником Петропавлівського БПД 
для жителів с. Дмитрівка проведено правопросвітницький 
захід на тему: «Порядок отримання соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям» та здійснено прийом громадян 
на базі Дмитрівської сільської ради. 

21 лютого співробітником Петропавлівського БПД для 
учнів 5 - 8 класів Самарської ЗОШ проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Цькування у школі. Штрафи 
за булінг". 



25 лютого співробітником Петропавлівського БПД для осіб, 
що знаходяться на обліку у Петропавлівському МРС філії 
Державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській області 
проведено правопросвітницький захід на тему: " Порядок 
отримання безплатної правової допомоги засудженими 
громадянами України". 

28 лютого співробітником Петропавлівського БПД проведено 
вуличне інформування для жителів смт. Петропавлівка та району, під 
час якого було доведено до відома громадян інформацію про роботу, 
контакти бюро та розповсюджено буклети « Протидія домашньому 
насильству». 

01 березня співробітником Петропавлівського БПД 
проведено право просвітницький захід для осіб, що знаходяться 
на обліку у відділі надання соціальних послуг у 
Петропавлівському районі Павлоградського міськрайонного 
центру зайнятості на тему: «Зміна місця голосування без зміни 
місця реєстрації». 

11 березня співробітником Петропавлівського БПД для 
осіб, які перебувають на обліку у Петропавлівському МРС філії 
Державної установи "Центр пробації" у Дніпропетровській 
області проведено правопросвітницький захід на тему: 
"Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його 
виборчої адреси". 

12 березня співробітником Петропавлівського БПД для 
осіб, які перебувають на обліку в Управлінні праці соціального 
захисту населення Петропавлівської РДА як внутрішньо 
переміщені особи, проведено 
правопросвітницький захід на тему: 
"Вибори Президента України: алгоритм 
дій для переселенців". 



14 березня співробітником Петропавлівського БПД прийнято участь у засіданні 
комісії з питань захисту прав дітей Петропавлівської РДА. 

15 березня спеціалістом Петропавлівського БПД для учнів 
5-8 класів Олефірівської ЗОШ проведено правопросвітницький 
захід на тему : "Безпека на дорозі: прості правила дорожнього 
руху для дітей". 

21 березня співробітником Петропавлівського БПД 
здійснено робочий візит до Лозівської сільської ради та 
проведено виїзний прийом громадян. 

22 березня для осіб, що перебувають на обліку у відділі 
надання соціальних послуг у Петропавлівському районі 
Павлоградського міськрайонного центру зайнятості проведено 
правопросвітницький захід на тему: "Порядок внесення змін 
до трудової книжки працівника при помилці в імені, прізвищі 
чи по батькові". 



[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

19 березня в приміщенні Павлоградського місцевого центру з надання БВПД 
проведено робочу зустріч з адвокатами, які працюють за контрактом з Павлоградським 
місцевим центром надання БВПД. Тема зустрічі: "Актуальні питання правильності та 
повноти оформлення адвокатами документів для оплати послуг за надану БВПД». 

Особливу увагу було приділено поточним зауваженням до оформлення розрахунків 
розміру винагороди адвокатів за надання БВПД; недопустимості подання адвокатами 
розрахункових документів та додатків з недостовірною інформацією та укладанню 
додаткових угод до контракту про надання БВПД між Місцевим центром та адвокатами. 

Правові консультації, які розміщені в довідково-інформаційній платформі 
правових консультацій WikiLegalAid підтримуються в актуальному стані, так перевірено 
4 статті на теми: «Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, 
послуг», «Умови обміну/повернення товару належної якості», «Права споживачів у разі 
придбання товару неналежної якості», «Права споживача в разі укладення договору поза 
торговельними або офісними приміщеннями». 



[1.3.] Децентралізація системи БПД. 
Фахівцями Павлоградського місцевого центру з надання БВПД постійно 

проводиться робота по прийняттю і перевірці актів надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у адвокатів, які працюють за дорученнями з Регіональним центром з 
надання БВПД у Дніпропетровській області: здійснюється перевірка їх комплектності, 
достовірності даних, викладених у додатках до актів з подальшим переданням їх до 
Регіонального центру з надання БВПД у Дніпропетровській області для здійснення 
остаточної перевірки, зокрема правильності розрахунку, та проведення виплати 
винагороди адвокатам. 

У першому кварталі 2019 р. Центром прийнято та передано до РЦ з надання БВПД 
235 актів надання безоплатної вторинної правової допомоги у адвокатів, які працюють за 
дорученнями з Регіональним центром з надання БВПД у Дніпропетровській області. 

Крім цього, Центром проводиться прийняття та перевірка актів надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у адвокатів, які працюють за дорученнями 
місцевого центру з надання БВПД з подальшим відшкодуванням витрат та виплатою 
винагороди адвокатам. 

У першому кварталі 2019 р. Центром прийнято 31 акт надання БВПД від адвокатів, 
які уклали контракт з Павлоградським МЦ з надання БВПД. Розмір виплат адвокатам 
склав 24 876 грн. 18 коп. 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01 січня 2019 р. по 31 березня 2019 р. Павлоградським місцевим 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, 
що є його відокремленим структурними підрозділами, було зареєстровано 1774 
звернення клієнтів, 1579 особам було надано правову консультацію, 195 із них написали 
письмову заяву про надання БВПД. 
Таблиця 1. Інформація що до кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів: 
№ 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень 

Кількість наданих 
консультацій 

Кількість отриманих 
письмових звернень 
про надання БВПД 

1 Відділ 
пр авопросвітництва 
та надання 
безоплатної 
правової допомоги 

1034 891 143 

2 Відділ 
"Васильківське 
бюро правової 
допомоги" 

194 184 10 

3 Відділ 
"Першотравенське 
бюро правової 
допомоги" 

206 186 20 

4 Відділ 
"Петропавлівське 
бюро правової 
допомоги" 

138 128 10 

5 Відділ 



"Павлоградське 
бюро правової 
допомоги" 

202 190 195 

6 Разом по МЦ 1774 1579 195 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 193 
рішення про надання БВПД, видано 44 доручення адвокатам та 157 наказів штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного -
418 (23,6 %), іншого цивільного права - 347 (19, 6 %), соціального забезпечення - 247 
(13,9 %), спадкового - 180 (10,1 %), житлового - 131 (7,4 %), з інших питань — 108 (6,1 
%) , договірного - 105 (5,9 %), земельного - 84 (4,7 %), адміністративного - 67 (3,8 %), 
трудового — 55 (3,1 %), з питань виконання судових рішень - 28 (1,6%), з неправових 
питань- 2 (0,1 %) та медичного- 2 (0,1 %). 
тт* ^ ТЛ • • 

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітнии період за категорією 
питань. 

Діаграма. 3 Щодо розподілу клієнтів за статтю. 



Діаграма. 4 Щодо розподілу клієнтів за віком. 

від 3 5 д о 6 0 років 
в к л ю ч н о 50 ,0% 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше 
позитивних рішень було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією 
України, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму - 117 (60,6 %), по ВПО- 45 (23,3 %), по ветеранам війни — 14 ( 
7,3 %), по інвалідам- 14 (7,3 %), по дітям, позбавленим батьківського піклування- 2 (1,0 
%) та по дітям- 1 (0,5 %). 

Діаграма. 5 Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 



в е т е р а н и війни 7,3% 

о с о б и , які 
п е р е б у в а ю т ь п і д 
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с е р е д н ь о м і с я ч н и й 
д о х і д не п е р е в и щ у є 

д в о х р о з м і р і в 
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м і н і м у м у 60 ,6% 

інваліди 7,3% 

внутрішньо 
п е р е м і щ е н і о с о б и 

23 ,3% 

діти, п о з б а в л е н і 
батьківського 

піклування 1,0% 

діти 0 , 5 % . 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за I кварталі 
2019 р. було: 
1. здійснено 19 виїздів мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 
57 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
2. загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз'яснень 
під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 
227 осіб, в тому числі 57 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 
роз"яснень до мобільних консультаційних пунктів та 170 осіб звернулося до 
дистанційного пункту доступу до БПД; 
3. проведено 105 правопросвітницьких заходів; 
4. розміщено у ЗМІ 59 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
5. надано 5 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін"юсту 

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

. О 1 Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 
виїздів 
мобільних 
консультаційних 
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 
правоосвітни 
цьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів 
яким надано 
доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційн 
их 

матеріалів, 
розміщених 
у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в тому 19/57 57/170 0 105 5 59 



числі: 

2 Павлоградський МЦ 4/19 21/63 0 36 5 34 

3 Васильківське БПД 6/8 15/36 0 11 0 5 

4 Першотравенське БПД 3/6 7/11 0 12 0 4 

5 Петропавлівське БПД 3/16 4/15 0 17 0 5 

6 Павлоградське БПД 3/8 10/45 0 17 0 11 


