
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Каховським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги річного     

плану діяльності на 2017 рік у ll кварталі 

ЗМІСТ (розділи змісту мають мати гіперпосилання на відповідні розділи в тексті довідки):

#Розділ І. Основні заходи що були здійснені за пріоритетними напрямами:

#[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових
можливостей територіальних громад
#[1.2.]  Створення  ефективної  системи  управління  правовими  знаннями  та  розвиток  людського  потенціалу  правничої  спільноти  та
партнерських мереж системи БПД
#[1.3.] Децентралізація системи БПД
#[1.4.]  Розбудова  комплексної  інформаційно-аналітичної  системи  забезпечення  надання  безоплатної  правової  допомоги  (КІАС)  та
впровадження інших новітніх інформаційних технологій

#Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.



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

[  1.1.  ]   Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та
правових можливостей територіальних громад

Розробка та виготовлення інформаційних друкованих матеріалів роз'яснювального характеру про БВПД
З  метою  поширення  інформації,  працівниками  було  розроблено  інформаційний  буклет  Каховського  МЦ  з  надання  БВПД  та

покрокову інструкцію “ Як учаснику АТО отримати земельну ділянку”.



Поширення інформаційних друкованих матеріалів роз'яснювального характеру про БВПД (розміщення в транспорті, гуртожитках,
судах, прокуратурах, правоохоронних органах, місцях несвободи, закладах охорони здоров'я, інтернатах, дитячих будинках, військоматах,
військових частинах, ЦНАПах, в громадський приймальнях, юридичних клініках, бібліотеках, громадських радах).

Протягом звітного періоду працівниками МЦ розміщено інформаційні матеріали роз’яснювального характеру про БПД в Каховському,
Верхньорогачицькому,  Великолепетиському,  Горностаївському,  Іванівському,  Новотроїцькому  Нижньосірогозькому,  Генічеському,
Новокаховському, Чаплинському районах. 



Проведення  працівниками  МЦ анонімного  вуличного  анкетування  громадян  з  метою виявлення  найбільш актуальних  правових
питань та проблем громади, обізнаності про систему БПД ( за згодою партнерів РЦ та МЦ — громадських формувань).

Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Верхньорогачицькому, Великолепетиському, Горностаївському, Іванівському,
Новотроїцькому Нижньосірогозькому, Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах проведено вуличне анкетування громадян.

Формування та підтримка в актуальному стані карт правових потреб

Протягом  звітного  періоду  працівники  МЦ  у  Каховському,  Верхньорогачицькому,  Великолепетиському,  Горностаївському,  Іванівському,
Новотроїцькому Нижньосірогозькому,  Генічеському,  Новокаховському,  Чаплинському районах  підтримувались  в  актуальному стані  карти
правових потреб.



Проведення інформаційно-просвітницьких заходів у соціальних кризисних центрах спільно з ГО, міськими центрами соціальних служб,
службами у справах дітей, для людей, які зазнали домашнього насильства, спрямованих на запобігання безробіттю, домашньому насильству,
дискримінації, злочинності.

 12.04.2017 ,14.04.2017, 18.04.2017, 27.04.2017, 15.05.2017 18.05.2017, 24.05.2017, 25.05.2017,  09.06.2017, 14.06.2017, працівниками МЦ
разом зі службами у справах дітей, загальноосвітніми школами у Каховському, Верхньорогачицькому, Великолепетиському, Горностаївському,
Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, Генічеському, Новокаховському, Чаплинському  районах було прийнято участь у засіданні
комісії  у справах дітей Каховської міської ради.

Реалізація проекту по реєстрації громадських об'єднань та формувань .
Протягом звітного періоду працівниками МЦ було надано консультації щодо реєстрації громадських об'єднань та формувань.

Робота з партнерами (ГО «Громадський центр «Нова генерація», Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я, ГО ІРЦ «Правовий
простір», ХОЦ «Успішна жінка», ГО «Херсонський клуб екстремальної журналістики», ГО «Крим SOS», регіональний координатор взаємодії з



громадськістю Уповноваженого  Верховної  Ради України  з  прав  людини в  Херсонській  області,  ГО «Джерело  життя»,  МГЦ по  роботі  з
внутрішньо  переміщеними  особами,  БО  «Позитивні  жінки»,  ХОБФ  «Мангуст»,  ГО  “Херсонський  відокремлений  підрозділ  Громадської
організації "Всеукраїнське об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу", ГО “Медіа клуб громадського діалогу 

“Європростір”, ГО “Центр сімейного добробуту”, ГО “Волонтер”, МГО “ДіЛО”, “Ліга соціальних працівників”, Новокаховський гуманітарний
інститут розвитку людини “Україна” та інші), ОМС по прийнятим місцевим програмам та проектам надання БПД.

Публічна презентація результатів діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ. Протягом  звітного
періоду  працівниками  МЦ  у  Каховському,  Великолепетиському,  Верхньорогачицькому,  Горностаївському,  Іванівському,  Новотроїцькому
Нижньосірогозькому, Генічеському, Новокаховському, Чаплинському  районах було публічно презентовано про результати діяльності МЦ.



Участь  в  проведенні  партнерами  з  числа  громадських  організацій,  держав  них  установ  та  комунальних  установ,  ОДВ  та  ОМС
правопросвітницьких семінарів з найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних послуг, організації
ОСББ, безоплатного отримання земельних ділянок, громадської безпеки.

14.04.2017 року - Спільна зустріч організацій Чаплинського району, що здійснюють діяльність в сфері протидії торгівлі людьми за участі
представників ХОЦ «Успішна жінка» 



В червні місяці відбулася робоча зустріч з  працівниками КП «Новотроїцьке» в ході зустрічі обговорено питання які потребували правової
оцінки деяких неординарних ситуацій.

Виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, сіл для залучення їх в якості
параюристів.

17 квітня 2017 року з метою залучення до системи безоплатної правової допомоги у якості параюристів, працівниками МЦ було проведено
робочу зустріч із громадянами які мають практику в правовому полі стосовно допомоги учасникам АТО та ВПО, в порядку оформленні
документів з земельних, соціальних питань.



Участь  в  сесіях,  колегіях  місцевих  рад,  місцевих адміністрацій  з  метою розробки та  прийняття  програм надання  БПД,  спрямованих  на
здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру з метою забезпечення доступу до БПД громадян. 

Генічеським  бюро  правової  допомоги  у  ІІ  кварталі  прийнято  участь  в  навчанні  для  голів  та  секретарів  сільських  рад.  Активно
обговорювалися питання про прийняття регіональних та місцевих програм надання БПД.

 

З метою підготовки питання про хід виконання районної програми безоплатної правової допомоги населенню Верхньорогачицького району на
2017-2018 роки, розгляд якого згідно плану роботи районної ради призначено на ІІ квартал поточного року 10 травня 2017 року начальник
Верхньорогачицького  БПД  Яценко  Людмила  зустрілася  з  керуючим  справами  виконавчого  апарату  Верхньорогачицької  районної  ради
Малишевою Іриною.

Робочі зустрічі з керівництвом органів прокуратури, судів, правоохоронних органів, пенітенціарної служби, органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування та адвокатури, інспектором Управління забезпечення прав людини Національної поліції України, моніторами НПМ,
представником Уповноваженого з прав людини ВРУ з метою обговорення шляхів співпраці щодо запобіганню порушення прав людини.



Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському,
Новотроїцькому  Нижньосірогозькому,  Генічеському,  Новокаховському,  Чаплинському  районах  було  проведено  робочі  зустрічі  з
представниками правоохоронних органів, з представниками відділів державної виконавчої служби, з органами місцевого самоврядування, з
відділами з питань пробації, з керівництвом судів. 



Проведення спільних заходів  (круглих столів,  семінарів)  з  органами прокуратури,  судів,  правоохоронних органів,  пенітенціарної  служби,
органів виконавчої влади та адвокатури, інспектором Управління забезпечення прав людини Національної поліції України, моніторами НПМ,
представником Уповноваженого з прав людини ВРУ з метою запобіганню порушення прав людини.



04  квітня  2017  року  працівники  Верхньорогачицького  бюро  правової  допомоги,  з  метою  запобігання  порушенню  прав  людини  та
профілактики  злочинності  на  території  району,  взяли  участь  у  спільному  правопросвітницькому  заході,  який  проводився  на  базі
Верхньорогачицького  районного  сектору  з  питань  пробації  Південного  Міжрегіонального  управління  з  питань  виконання  кримінальних



покарань та пробації Міністерства юстиції України. Захід проводився за участі соціальних партнерів - центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді.

12.04.2017 року  участь в роботі комісії з питань захисту прав дітей  при
Горностаївській  РДА.  Під  час  її  проведення   надавав  юридичні
консультації  як  громадянам  викликаних  на  комісію  так  і  спеціалістам
структурних підрозділів Горностаївської РДА

Інформаційно-роз'яснювальна робота серед студентів юридичних факультетів з метою залучення їх до надання БВПД, практичні заняття зі
студентами.
15.08.17 та 18.05.17 взято участь у науковій конференції НГІ ВМУРоЛ “Україна”  на тему «Економічні,  політичні та соціально-політичні
виклики». Під час заходу обговорено численні питання соціального-політичного характеру та особливості інтеграції України до європейського
співтовариства.  Для представників закладу надано інформаційні матеріали правового характеру.



Залучення фізичних та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової та створення мережі параюристів
шляхом проведення робочих зустрічей з ними, надання методичної допомоги, обмін досвідом.

12 квітня 2017 року з метою розвитку мережі партнерів та залучення до системи безоплатної правової допомоги у якості параюристів,
спеціалісти Верхньорогачицького бюро правової допомоги провели робочу зустріч із депутатами місцевих рад.

Проведення  аналізу  ситуації  щодо  забезпечення  права  на  безоплатну  первинну  правову  допомогу  на  території  юрисдикції  МЦ  шляхом
підтримки  в  актуальному  стані  реєстру  провайдерів  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги.  Картографування  громади  по
територіальності.

Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському,
Новотроїцькому Нижньосірогозькому,  Генічеському,  Новокаховському,  Чаплинському районах постійно проводиться  аналіз  ситуацій щодо
забезпечення права на безоплатну правову допомогу, розроблені паспорти територіальних громад що підтримуються в актуальному стані.



Сприяння розвитку мережі установ, які надають БПД, розширення кола осіб приватного права, залучених до надання БППД.
Працівниками МЦ протягом звітного періоду проводиться сприяння розширенню кола осіб приватного права, щодо залучення їх до надання
БВПД.

Проведення з органами місцевого самоврядування спільних комунікативних заходів, робочих зустрічей, круглих столів, семінарів, навчань
спеціалістами Центрів спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  неурядових організацій з питань надання
БВПД, надання методичної допомоги ОМС з метою удосконалення організації надання ними БВПД.

22 травня 2017 року працівниками Великолепетихського бюро правової допомоги проведено робочу зустріч з головою Князегригорівської
сільської ради, надано методичні рекомендації з метою удосконалення організації надання ними БВПД

07.06.2017 з метою проведення спільних комунікативних заходів з органами місцевого самоврядування з питань надання безоплатної
правової допомоги та надання методичної допомоги щодо удосконалення організації надання ними безоплатної первинної правової допомоги,
фахівцями Іванівського бюро правової допомоги проведено круглий стіл спільно з працівниками Іванівської селищної ради. В ході зустрічі
повідомлено про послуги, що надаються бюро правової допомоги, а також про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову



допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, про зміну підходів до визначення рівня
малозабезпеченості.

Також додатково для органів місцевого самоврядування розповсюджується інформація щодо особливостей надання БППД та новацій в
системі БПД. Додатково надано методичні та інформаційні матеріали.



Участь  у  семінарах,  круглих  столах,  конференціях  та  інших  заходах,  організованих  ОМС,  спільно  з  громадськими  організаціями  з
презентаціями діяльності системи БПД.

08 червня 2017 року працівником Новокаховського БПД проведено круглий стіл для жителів Райської сільської ради та ознайомлено з
діяльністю системи БВПД.

18 квітня працівниками МЦ взято участь у нараді Великолепетиської районної державної адміністрації за участю керівників дошкільних
та шкільних закладів освіти, презентовано показники діяльності системи БВПД.



Висвітлення в засобах масової інформації  шляхом розміщення такої інформації в інтернет виданнях, друкованій пресі роботи центрів
БВПД по забезпеченню доступу до безоплатної правової допомоги

Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському,
Новотроїцькому  Нижньосірогозькому,  Генічеському, Новокаховському,  Чаплинському  районах  було  розміщено  в  інтернет  виданнях,
друкованій пресі інформацію про доступ до безоплатної правової допомоги. 

Оновлення на веб-сайтах обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, ОМС, громадських організацій інформації
про точки доступу до безоплатної правової інформації та види правової допомоги 

У  звітному  періоді  працівниками  МЦ  на  веб-сайтах  органів  місцевого  самоврядування,  районної  державної  адміністрації,
Великолепетихського, Верхньорагачицького та Горностаївського бюро правової допомоги оновлено інформацію про точки доступу до БПД
шляхом розміщення відповідного посилання.



Розповсюдження  інформаційних  матеріалів  про  надання  БВПД  в  громадських  місцях,  проведення  спільних  вуличних  інформувань
населення про право на БВПД 

Протягом  звітного  періоду  працівниками  МЦ  у  Великолепетихському,  Іванівському,  Новотроїцькому  районах  було  розповсюджено
інформаційні матеріали про надання БВПД 

Проведення  комунікативних  заходів  з  установами,  організаціями,  ГО  відповідно  до  укладених  Меморандумів  про  співпрацю  та
налагодження роботи з метою підписання нових меморандумів. 



29.06.2017  року  для  посилення  взаємодії  в  сфері  надання  БПД  укладено меморандум  про  співпрацю  між  Каховським  МЦ  та
Новокаховським міським відділом з питань пробації. Після заходу присутнім надано інформаційні матеріали та проінформовано про основні
новації системи БПД.

Надання адресної правової допомоги особам, позбавленим можливості пересування та наближення до осіб, які за станом здоров'я або за
інших поважних причин не можуть відвідати місцеві  центри та бюро (проведення виїзних прийомів громадян, в тому числі й за місцем
проживання громадян, за участю представників центрів зайнятості, пенсійного фонду, служб соцзахисту і служби для дітей, сім'ї та молоді) 

Працівниками  МЦ  у  Каховському, Новотроїцькому,  Чаплинському  районах  було  надано  адресну  допомогу  особам,  позбавленим
можливості пересування за станом здоров'я, через похилий вік
та ін. 



Забезпечення  роботи  мобільних  пунктів  консультування  в  госпіталях,  реабілітаційних  центрах,  санаторіях,  військоматах,  військових
частинах, полігонах, госпіталях, військових комісаріатах тощо (для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (в тому числі учасників АТО))

Працівниками  МЦ  на  базі  Верхньорогачицького, Іванівскього,  Новотроїцького,  Нижньосірогозького військового  комісаріату  було
забезпечено роботу мобільних пунктів консультування. 



Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в дитячих будинках, інтернатах, соціальних гуртожитках, спеціальних школах
(для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї) 

03.04.2017  проведено  захід  з  учнями  гімназії
працівниками  Іванівського  бюро  правової
допомоги  в  Іванівській  гімназії  Херсонської
області.

В  квітні  місяці  працівниками  Бюро
проведено  семінар  в  приміщені  бібліотеки
для учнів старших класів на тему: «Чи знаю
я свої права»



Забезпечення мобільних пунктів консультування в соціальних гуртожитках, в готелях, санаторіях та інших місцях компактного проживання,
тимчасового  розміщення  біженців  (для  внутрішньо  переміщених  осіб  та  осіб,  на  яких  поширюється  дія  Закону  України  “  Про  статус
біженців”) Працівниками МЦ Іванівського району  було забезпечено роботу мобільного пункту консультування для внутрішньо переміщених
осіб 

Забезпечення  роботи  мобільних  пунктів  консультування  в  будинках–інтернатах  для  престарілих,  реабілітаційних  центрах,  УТОСах,
УТОГах, будинках для людей з особливими потребами, територіальних центрах з обслуговування одиноких, престарілих громадян, медичних
закладах (для інвалідів та людей похилого віку)



Працівниками  МЦ  у  Великолепетихському,  Верхньорогачицькому та  Іванівському районах   забезпечено  роботу  мобільних  пунктів
консультування у визначених закладах.

Забезпечення роботи мобільного пункту консультування в сільських радах, ЦНАПах.

Працівниками МЦ було забезпечено роботу мобільних пунктів на базі Центру надання адміністративних послуг.



Проведення спільних заходів  з  органами державної  служби зайнятості  спрямованих на  підвищення рівня правової  поінформованості
громадян щодо захисту своїх прав (лекції, семінари, інше) 



Протягом  звітного  періоду  працівниками  МЦ  на  базі  центрів  зайнятості  у  Каховському,  Великолепетиському,  Верхньорогачицькому,
Горностаївському,  Іванівському,  Новотроїцькому  Нижньосірогозькому,  Генічеському,
Новокаховському, Чаплинському районах проведено спільні заходи спрямовані на підвищення



Проведення інтерв’ювання з клієнтами, які отримують БВПД у цивільних та адміністративних справах, БПД.
Протягом  звітного  періоду  працівниками  МЦ  у  Каховському,  Великолепетиському,  Верхньорогачицькому,  Іванівському,

Нижньосірогозькому, районах проведено інтерв’ювання з клієнтами, які отримують БВПД у цивільних та адміністративних справах 

Проведення моніторингу працівниками МЦ якості надання правових консультацій МЦ та бюро правової допомоги (у тому числі за участю
партнерів, за їх згодою)

Протягом квартального періоду працівниками МЦ відбувалося проведення моніторингу правових консультацій.

Розробка методичних матеріалів (покрокові інструкції, дорожні картки)
Протягом звітного періоду працівниками Генічеського бюро правової допомоги розроблено методичні рекомендації 



Поширення  прикладів  успішного
захисту та  кращих практик адвокатської
діяльності на веб-сайті, у соцмережах, в
ЗМІ

Протягом  звітного  періоду
працівниками  було  поширено  приклади
успішного захисту



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

22 червня 2017 відбулась робоча зустріч в.о директора Каховського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
та в.о. директора Бериславського місцевого цетру з надання безоплатної вторинної правової допомоги по обміну досвідом.

30 червня 2017 року відбувся семінар-тренінг для працівників відділів організації надання БВПД та роботи з адвокатами, представництва
МЦ.

У звітному періоді працівниками МЦ складено та розміщено дві правові консультації для суб’єктів права на безоплатну правову допомогу
в адміністративному/кримінальному процесі для наповнення довідково- інформаційної платформиправових консультацій «WikilegalAid». 

[1.3.] Децентралізація системи БПД 

27 червня 2017 року на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області, відбулася
керівна рада директорів місцевих центрів з надання БВПД.

[1.4.]  Розбудова  комплексної  інформаційно-аналітичної  системи  забезпечення  надання  безоплатної  правової  допомоги  (КІАС)  та
впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

Протягом  кварталу  постійно  проводиться  навчання  працівників  по  програмному  забезпеченні.Протягом  звітного  періоду  постійно
наповнювався інформаційний портал інформацією про зміни у законодавстві, доступ до БПД, систему БПД, судову практику. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.

За період з квітня по червня 2017 року Каховським місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 2203 звернень клієнтів,  особам було надано правову консультацію, 138 з

них написали письмову заяву про надання БВПД. 
№ Найменування відділу МЦ Кількість

зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових

консультацій

Кількість
отриманих
письмових

звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправлених

до інших
провайдерів БПД

1 Відділ правової інформації 287 254 33 0



та консультацій

2 Відділ
“Верхньорогачицького бюро

правової допомоги”

163 159 4 0

3 Відділ “Великолепетиського
бюро правової допомоги”

161 154 7 0

4 Відділ “Горностаївського
бюро правової допомоги”

106 102 4 0

5 Відділ “Іванівське бюро
правової допомоги”

157 147 10 0

6 Відділ “Новокаховське бюро
правової допомоги”

245 225 20 0

7 Відділ “Генічеське бюро
правової допомоги”

149 145 4 0

8 Відділ “Нижньосірогозьке
бюро правової допомоги”

169 162 7 0

9 Відділ “Новотроїцьке бюро
правової допомоги”

286 276 10 0

10 Відділ “Чаплинське бюро
правової допомоги”

480 441 39 0

Разом по МЦ 2203 2065 138 0

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішень 133 про надання БВПД та надано  доручення адвокатам 94
та  видано довіреностей 48 штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).

 Звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інших цивільних  682 (3  1  %); спадкове  284 (1  3  %); сімейне  239 (  11  %);
соціальне забезпечення 219 (  10  %); договірне 156 (7%); земельне 144 (  7  %); виконання судових рішень 119 (  5  %); трудове 116   (  5%); житлове 101
(  5  %); адміністративне  70 (3%); інших питань 61 (  3  %); медичне 12 (  1  %); неправих 0.



(Інформацію подавати в  кількісному  значенні  за  звітний період  та  в  дужках  % від  загальної  кількості  в
порядку зменшення).

 Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією питань. Приклад:



інше цивільне; 31%

медичне; 1%

соціальне забезпечення; 10%

спадкове; 13%

сімейне; 11%

трудове; 5%
договірне; 7%

земельне; 7%

з питань виконання судових рішень; 5%

житлове; 5%

інші питання; 3%

адміністративне; 3%

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за статтю



жінки; 58%

чоловіки; 42%

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за віком



від 35 до 60 років включно; 41%

понад 60 років; 30%

від 18 до 35 років включно; 28%

до 18 років; 0%

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних рішень було прийнято по особам, які
перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує  двох розмірів прожиткового мінімуму



_102___(_77_%),   по людям з інвалідністю  _7__(_5_%), по ветеранам війни  _21___(_16_%), по внутрішньо переміщеним особам
_2___(_1%), особливі заслуги перед Батьківщиною 1 (1%).

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за категоріями осіб, які
мають право на отримання БВПД

особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму; 77%

внутрішньо переміщені особи; 2%
люди з інвалідністю; 5%

ветерани війни; 16%
особливі заслуги перед Батьківщиною; 1%

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період було:
 здійснено  20 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  12 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 145 осіб, в тому числі 76 особи звернулися за отриманням правових консультацій
та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 69 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;

 надано  методичну  допомогу  62  органам  місцевого  самоврядування  та  19  установам  —  провайдерам  БПД (громадським
організаціям,  волонтерським рухам,  юридичним особам приватного права),  з  якими налагоджено співпрацю щодо надання
безоплатної правової допомоги;

 проведено 274 правопросвітницьких заходів;
 розміщено у ЗМІ 51 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД;
 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/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-
просвітницьки

х заходів

Кількість
клієнтів, яким
надано доступ

до електронних
сервісів МЮ

1 Разом  по  МЦ,  в  тому
числі:

20/76 12/69 62/19 274 0

2 Новотроїцьке бюро 1/19 1/13 3/3 13 0

3 Генічецьке бюро 1/4 1/4 7/2 18 0

4 Новокаховське бюро 1/2 1/3 2/2 41 0

5 Великолепетиське бюро 1/2 2/8 9/1 43 0

6 Нижньосірогозьке бюро 1/5 1/14 12/2 38 0

7 Горностаївське бюро 2/5 1/9 9/1 29 0

8 Верхньорагачицьке 7/15 1/3 8/2 41 0

9 Іванівське бюро 1/5 2/3 2/2 16 0

10 Чаплинське бюро 2/2 1/6 6/2 11 0



11 Каховський МЦ 3/17 1/6 9/2 24 0


