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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 ІІ 

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

Проводилося поширення інформаційних матеріалів.   
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02.05.2022 року фахівчиня сектоу «Нікольське бюро правової допомоги»  провела лекцію для 

внутрішньо переміщенних осіб у приміщенні Гуманітарного центру у  м.Черкаси, на тему: 

«Трудові відносини під час воєнного стану». 

 

05.05.2022 року фахівець сектору «Великоновосілківське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Козак «Палац» провів лекцію на тему: «Права та гарантії ВПО» та «Зміст ст.40 ККУ». 

 

30.05.2022 року фахівець сектору «Нікольське бюро правової допомоги» у приміщенні 

Професійного ліцею міста Івано-Франківськ провела лекцію на тему: «Фізичний або психічний 

примус» для працівників Херсонської прокуратури. 

 

13.05.2022 року фахівець сектору «Великоновосілківське 

бюро правової допомоги» у приміщенні Козак «Палац» 

провів лекцію на тему: «Протидія сексуальному та 

гендерному насильству в умовах воєнного стану». 

 

05.05.2022 року фахівчиня сектору «Маріупольське бюро 

правової допомоги» провела онлайн захід для 

внутрішньо переміщенних осіб на тему: «Права та 

гарантії ВПО» та  «Зміст ст.40 ККУ». 

 

06.05.2022 року фахівчиня сектору «Маріупольське бюро правової допомоги» провела лекцію у 

приміщенні ГО «Фонд  «Професійний розвиток «Дніпро»  на тему: 

«Права та гарантії ВПО». 

 

20.06.2022 року фахівчиня сектору «Маріупольське бюро правової 

допомоги» провела лекцію у приміщенні ГО «Територія успіху» на тему: 

«Компенсація пошкодженого/зруйнованого майна». 

 

22.06.2022 року фахівчиня сектору «Маріупольське бюро правової 

допомоги» провела лекцію у приміщенні Реєстрації на отримання 

гуманітарної допомоги від УВКБ ООН на тему: «Компенсація 

пошкодженого/зруйнованого майна». 

 

 

[1.2.] Підвищення готовності людей докладати зусиль для 

вирішення правових проблем 

 

Протягом IІ кварталу виконувалося підтримка в актуальному стані 

правових консультацій «WikiLegalAid».   

 

- https://cutt.ly/KLY3lUz 

 

- https://cutt.ly/ULY3z7b 

https://cutt.ly/KLY3lUz
https://cutt.ly/ULY3z7b
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- https://cutt.ly/fLY3cvA 

 

 

 

Інформування та популяризація про систему надання БПД та користування платформою 

«WikiLegalAid» проводиться постійно. 

 

 

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 

 Складено та надіслано до Регіонального центру консультацію з земельного законодавства на 

тему: «Регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану», для подальшого розміщення 

на сторінці у Facebook.  

 

 У травні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Кому Держава надасть 

житло та як стати в чергу? - Розповіли волноваські юристи».   Посилання: 

https://cutt.ly/WJYDAE8 

 

У травні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Діти війни. Чи є пільги 

для народжених у 2022 році?». Посилання: https://cutt.ly/aJYDBr7 

 

У травні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Мій автомобіль 

постраждав внаслідок наступу росіян: що робити? - Відповіді волноваських юристів». 

Посилання: https://cutt.ly/bJYGQgJ 

 

У червні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Як захистити права дітей 

під час війни?». Посилання: https://cutt.ly/rK4ol4l 

 

У червні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Як продати нерухомість в 

окупованій Волновасі». Посилання: https://cutt.ly/TKsxSKl 

 

У червні на веб-сайті Волноваха City  розміщено публікацію на тему: «Як відновити документи, 

які втрачено на окупованій території під час війни — розповіли юристи БПД». Посилання: 

https://cutt.ly/qKmUGiQ 

 

У червні на  веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Я отримав інвалідність 

від вибухонебезпечного предмета. Як отримати компенсацію?». Посилання: 

https://cutt.ly/CKmP4C1 

 

https://cutt.ly/fLY3cvA
https://cutt.ly/WJYDAE8
https://cutt.ly/aJYDBr7
https://cutt.ly/bJYGQgJ
https://cutt.ly/rK4ol4l
https://cutt.ly/TKsxSKl
https://cutt.ly/qKmUGiQ
https://cutt.ly/CKmP4C1
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У червні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Моє майно забрали на 

потреби армії. Як отримати компенсацію від держави?». Посилання:

 https://cutt.ly/YK4oGe2 

              

30.06.2022 року фахівчиня сектору «Нікольське бюро правової допомоги» 

у приміщенні ЯМаріуполь м. Івано-Франківськ провела робочу зустріч з 

фахівцями з метою спільних заходів та обговоренню результатів роботи та 

напрацюванню нових підходів до надання БПД. 

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

правової допомоги 

Протягом ІІ кварталу здійсненя виїзних прийомів громадян у приміщеннях сільських та 

селищних рад не відбувалися, через введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022, не було 

можливості проведення усіх запланованих заходів для цільової аудиторії. 

22.06.2022 року фахівчиня сектору «Покровське бюро правової допомоги» провела он-лайн 

лекцію на тему: «Земельні правовідносини під час воєнного стану» у приміщенні  ЦНАПу м. 

Вінниця для землевласників та землекористувачів. 

20.06.2022 року фахівчиня сектору «Нікольське бюро 

правової допомоги» провела лекцію на тему: «Зміни у 

земельному законодавстві» у приміщенні Ліцею у м. Івано-

Франківськ для внутрішньо 

переміщених осіб, які є 

землевласниками та 

землекористувачами. 

Працівники Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги щотижнево 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 

 

У ІІ кварталі 2022 року забезпечена робота консультаційних пунктів доступу до БПД.  

З метою правової обізнанності громадян налагоджена робота консультаційних пунктів. Згідно 

графіку, внутрішньо переміщенні особи та інші громадяни отримують необхідну юридичну 

консультацію, буклети з актуальною правовою інформацією.   

16.06.2021 року фахівчиня сектору «Вугледарське бюро правової допомоги» провела  навчальний 

захід з підвищення цифрової грамотності населення з питань застосування послуг у сфері 

надання БПД консультування громадян у приміщенні центру підтримки переселенців 

«ЯМаріуполь» у м.Вінниця. 

 

https://cutt.ly/YK4oGe2


Маріупольський місцевий центр з надання БВПД ІІ квартал 
2022 року 

 

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

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 

 

Протягом ІI 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. 

20.06.2022 року директором Маріупольського МЦ з надання БВПД проведено навчання для 

працівників центру, щодо удосконалення роботи під час воєнного стану. 

 

 

 

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.  

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

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

 

  

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

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

реагування на порушення таких прав 
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