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РОЗДІЛ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

[1.1.] Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати правові потреби та 

правові проблеми  

 

    Протягом звітного кварталу Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведена організація, здійснено аналіз правових проблем та 

моніторинг звернень клієнтів, котрі звернулися до центру та бюро правової допомоги протягом І 

кварталу 2022 року, з метою виявлення актуальних правових питань місцевих жителів.  

Проводилося поширення інформаційних матеріалів. 

 

19.01.2022 року фахівчиня сектору «Нікольське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Соціального відділу Нікольської селищної ради провела для молодді лекцію на тему: «Надання 

безоплатної правової допомоги». 

03.02.2022 року фахівчиня сектору «Нікольське бюро правової допомоги» у приміщенні Органу 

опіки та піклування Нікольської селищної ради, для відвідувачів провела лекцію на тему: 

«Встановлення опіки над недієздатною особою». 

04.02.2022 року фахівчиня сектору «Покровське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області провела 

лекцію на тему: «Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям». 

08.02.2022 року фахівчиня сектору «Вугледарське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Вугледарського фахового коледжу ДонДУУ провела лекцію для студентів на тему: «Протидія 

кібербулінгута кібергрумінгу в Україні». 

05.01.2022 року фахівчиня сектору «Покровське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Покровського районного відділу пробації №3 провела лекцію для засудженних на тему: «Права 

засуджених при затриманні». 

10.01.2022 року фахівчиня сектору «Волноваське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Волноваського відділу пробації №2 провела лекцію для суб’єктів пробації на тему: «Запобігання 

злочинності». 

17.01.2022 року фахівчиня сектору «Нікольське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Маріупольського відділу пробації № 1 провела лекцію для суб’єктів пробації на тему: 

«Запобігання злочинності». 

17.01.2022 року фахівчиня сектору «Мангушське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Маріупольського відділу пробації № 2 провела лекцію для суб’єктів пробації на тему: 

«Запобігання злочинності». 

06.01.2022 року фахівчиня сектору «Волноваського бюро правової допомоги» на Центральній 

площі м.Волноваха провела правопросвітницький захід для мешканців та гостей міста на тему: 

«Землевласники як суб"єкти БВПД». 

24.01.2022 року фахівчиня сектору «Курахівське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Покровського районного відділу №1 Центр пробації в Донецькій області провела лекцію на тему: 

«Профілактика повторних кримінальних правопорушень  серед суб'єктів пробації». 

25.01.2022 року фахівчиня сектору «Покровське бюро правової допомоги» у приміщенні Центру 

надання адміністративних послуг м. Покровськ провела лекцію на тему: «Правова допомога в 

Україні». 

26.01.2022 року фахівчиня сектору «Маріупольського бюро правової допомоги» у приміщенні 

Кальміуського районного відділу пробації провела лекцію на тему: «Права людини і 

громадянина». 
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[1.2.] Підвищення готовності людей докладати зусиль для вирішення правових проблем 

 

Протягом I кварталу виконувалося підтримка в актуальному стані правових консультацій 

«WikiLegalAid».   

17.01.2022 року фахівчиня сектору «Курахівське бюро правової допомоги» на Центральній 

площі м.Курахове для мешканців громади проведено право просвітницький захід на тему: 

«Інформування про систему надання БПД та користування платформою WikiLegalAid». 

 

РОЗДІЛ ІІ. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у 

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної правової 

допомоги 

[2.1.] Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання безоплатної правової 

допомоги 

                

У січні 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Покровський районний відділ 1 розміщено 

публікацію на тему: «Підвищеня правової обізнанносі осіб». Посилання: https://cutt.ly/mOcIpu9 

 

У січні 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Кальміуський районний відділ розміщено 

публікацію на тему: «Соборність України – заслуга українського народу!». Посилання: 

https://cutt.ly/7OcOeou 

 

У січні 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Державна установа «Селидівська виправна 

колонія 82» розміщено публікацію на тему: «Інформування про систему надання безоплатної 

правової допомоги». Посилання: https://cutt.ly/AOU49aA 

 

У березні 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Селидівська міська рада. Офіційна 

сторінка розміщено публікацію на тему: «Роботодавці зможуть отримувати компенсацію витрат 

на оплату праці за кожну працевлаштовану внутрішьо переміщену особу». Посилання: 

http://surl.li/bqvkr 

 

У березені 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Селидівська міська рада. Офіційна 

сторінка розміщено публікацію на тему: «Система безоплатної правової допомоги  в умовах 

воєнного стану». Посилання: http://surl.li/bqvla 

 

У березені 2022 року  на Facebook-сторінці партнерів Селидівська міська рада. Офіційна 

сторінка розміщено публікацію на тему: «Нові правила трудових відносин у період війни». 

Посилання: http://surl.li/bqvli 

 

У березені 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Селидівська міська рада. Офіційна 

сторінка розміщено публікацію на тему: «Виплати соціальної допомоги». 

Посилання:http://surl.li/bqvlu 

 

https://cutt.ly/mOcIpu9
https://cutt.ly/7OcOeou
https://cutt.ly/AOU49aA
http://surl.li/bqvkr
http://surl.li/bqvla
http://surl.li/bqvli
http://surl.li/bqvlu
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У березені 2022 року на Facebook-сторінці партнерів Волноваський районний відділ пробації 

№1 розміщено публікацію на тему: «Виплати соціальної допомоги». Посилання: 

http://surl.li/bqvju 

 

 

26.01.2022 року фахівчиня сектору «Нікольське бюро правової допомоги» у приміщенні 

ЦНАП Нікольської селищної ради провела спільний захід на тему: «Право на БВПД» з 

працівниками організації. 

26.01.2022 року фахівчиня сектору «Вугледарське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Вугледарського міського відділу державної виконавчої служби провела спільний захід на тему: 

«Правова допомога в Україні» з державними виконавцями. 

[2.2.] Підвищення рівня довіри людей до системи надання безоплатної правової допомоги 

Протягом І кварталу здійснені виїзні прийоми громадян в приміщеннях сільських та селищних 

рад.  

Працівники Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги щомісячно приймали участь у вебінарах для підвищення своєї правової обізнаності. 

 

Захист прав громадян у сфері земельних відносин, здійснювався як шляхом письмових 

консультацій, так і шляхом правопросвітницьких заходів. 

[2.3.]  Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної правової допомоги 

Згідно із графіком роботи консультаційних пунктів на І квартал 2022 року було здійсненно та 

забезпечено роботу консультаційних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги. 

19.01.2022 року фахівчиня сектору «Вугледарське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Вугледарського відділу державної реєстрації актів цивільного стану провела навчальний захід на 

тему: «Надання безоплатної правової допомоги в Україні». 

17.01.2022 року фахівчиня сектору «Курахівське бюро правової допомоги» провела робочу 

зустріч з керівництвом Камишівського психоневрологічного інтернату з метою налагодження  

співпраці. 

20.02.2022 року фахівчиня сектору «Нікольське бюро правової допомоги» провела робочу 

зустріч з керівництвом Будинок Ветеранів «Добрі серця» з метою налагодження  співпраці. 

Протягом І кварталу розміщенно інформаційні матеріали на правову тематику у приміщеннях 

місць несвободи. 

РОЗДІЛ ІІІ. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою 

існуючих та розвитку нових механізмів 

 

[3.1.] Підвищення ефективності системи надання безоплатної правової допомоги та 

сприяння ефективності інституцій, з якими вона взаємодіє 

 

http://surl.li/bqvju
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Протягом I кварталу 2022 року під час проведення моніторингу роботи працівників секторів 

Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

директором центру визначено потребу у навчанні. 

Проведення МЦ перевірок дотримання процедури та якості надання правової допомоги, 

підготовка висновків та рекомендацій за результатами моніторингу щодо запобігання виявлених 

недоліків. 

 

   За можливістю здійснюється аналіз фактів відмов адвокатів від прийняття доручень та скарг на 

адвокатів.   

 У звітному періоді було здійснено аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за 

виданими дорученнями та виплачених коштів адвокатам. А також, аналіз кількості та якості 

складених процесуальних документів.             

 

 [3.2.] Посилення спроможності системи надання БПД до надання послуг на засадах 

клієнтоорієнтованості, інклюзивності та індивідуального підходу до вирішення проблем 

людини 

 

Забезпечення дотримання порядку перенаправлення клієнтів для отримання комплексної 

допомоги згідно з умовами відповідних додаткових угод/меморандумів про співпрацю з 

партнерами. Проведення аналізу та обговорення плану дій щодо доступності та зручності 

приміщень центрів для клієнтів (у т.ч. для маломобільних груп населення), шляхом виїзного 

спостереження з метою розробки рекомендацій та усунення фізичних бар'єрів та незручностей. 

 

[3.3.] Посилення спроможності системи надання БПД до виявлення системних правових 

проблем, їх адвокації на національному чи місцевому рівні, у тому числі із залученням 

інститутів громадянського суспільства 

 

РОЗДІЛ ІV. Розвиток на базі системи БПД механізмів, спрямованих на недопущення 

порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в 

адміністративному та кримінальному процесі) 

 

[4.1.] Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі затримання, досудового 

розслідування, під час судового процесу та здійснення ефективного  захисту їх прав 

 

19.01.2022 року фахівчиня сектору «Курахівське бюро правової допомоги» провела 

інформаційний та правопросвітницький захід щодо раннього доступу осіб до правової допомоги 

на тему: «Інформування про систему надання БПД» на Центральній площі м.Селидове. 

 

[4.2.] Розвиток механізмів моніторингу дотримання прав людей, які мають процесуальний 

статус підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, засудженого, затриманого та 

реагування на порушення таких прав 



Маріупольський місцевий центр з надання БВПД I квартал 
2022 року 

 

7 | І н ф о р м а ц і й н а  д о в і д к а  
 

  

02.02.2022 року фахівчиня сектору «Маріупольське бюро правової допомоги» провела 

інформаційний захід у приміщенні Лівобережного РВ ДМСУ у м. Маріуполі щодо раннього 

доступу осіб до правової допомоги. 

 

 

[4.3.] Розвиток механізмів забезпечення надання безоплатної правової допомоги особам 

звільненим від відбування покарання та особам, які відбули покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк, а також іншим особам, які потребують 

соціальної адаптації 

 

25.01.2022 року фахівчиня сектору «Курахівське бюро правової допомоги» провела онлайн - 

лекцію для осіб, що готуються до звільнення з місць відбування покарань, а також інших осіб, які 

засуджені за вчинення злочину та потребують соціальної адаптації ДУ «Селидівська виправна 

колонія (№82)». 

16.02.2022 року фахівчиня сектору «Маріупольське бюро правової допомоги» провела онлайн - 

лекцію для осіб, що готуються до звільнення з місць відбування покарань, а також інших осіб, які 

засуджені за вчинення злочину та потребують соціальної адаптації ДУ «Маріупольський слідчий 

ізолятор». 
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Дякуємо за увагу 


