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Розділ І 

Розділ І. Підвищення рівня правової свідомості, правової  культури та правової освіченості 

людей  

 

Розділ ІІ. Мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у правовий 

спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної правової допопоги 

 

Розділ ІІІ. Забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою існуючих та 

розвитку нових механізмів 

Розділ IV. 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) 

 

 

Розділ ІІ 

1. Результативні показники діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І. Підвищення рівня правової свідомості, правової  культури та правової 

освіченості людей  

 

Завдання 1.1. Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати правові 

потреби та правові проблеми  

 

Підзавдання 1.1.1 Визначення конкретних цільових груп та аудиторії, напрямків та 

наповнення правопросвітницьких заходів на підставі аналізу даних  

 

Захід 1. Здійснення  аналізу правових проблем місцевими центрами з надання БВПД на 

основі даних КІАС  

 

Фахівцями відділу  безоплатної  правової допопоги та сектору «Мелітопольське бюро 

правової допомоги»  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допопоги протягом березня 2022 року здійснювався аналіз проблемних питань у 

КІАС 

 

Підзавдання 1.1.2 Зменшення рівня правового нігілізму: навчання людей  

користуватися правами та не порушувати права інших  

 

Захід 1. Розробка та поширення інформаційних матеріалів, інфографік для клієнтів, в 

тому числі в електронному вигляді 

 

27.01.2022  правниками сектору «Василівське бюро правової допопоги» відділу безоплатної 

правової допопоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допопоги було розроблено інформаційний матеріал  на тему: «Пільги для 

громадян» 

 

Захід 2. Проведення правопросвітницьких заходів з дітьми та молоддю, спрямованих на 

формування розуміння правової держави, обізнаності про права та обов’язки людей, 

зокрема про право на БПД 

 

14.01.2022 головним юристом відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександром Істратенковим було проведено лекцію на тему: «Отримання безоплатної 

правової допомоги» на базі Михайлівської філії Запорізької обласної служби зайнятості.  

 

17.01.2022 головним юристом відділу «Якимівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Віктором Манько на базі Якимівської філії Запорізького обласного центру зайнятості було 

проведено правопросвітницький захід на тему «Умови отримання безоплатної правової 

допомоги в Україні».  

 

25.01.2022 головним юристом відділу «Якимівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Віктором Манько на базі Якимівської філії Запорізького обласного центру зайнятості було 

проведено правопросвітницький захід на тему «Чи маю я право на безоплатну вторинну 

правову допомогу?».  



 

26.01.2022 правником відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено лекцію 

на тему: «Доступ до безоплатної правової допомоги» особам які перебувають на обліку в 

Веселівський районні філії Запорізького обласного центру зайнятості. 

 

17.02.2022 працівниками сектору «Токмацьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено лекцію на тему: «Соціальний захист учасників бойових дій» в 

приміщенні Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного ценрту зайнятості 

 

 
Захід 3. Проведення інформаційного – просвітницьких заходів, спрямованих на 

запобігання злочинності 

 

12.01.2022 відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено 

правопросвітницький захід на базі Якимівської філії Запорізького обласного центру 

зайнятості. Тема заходу «Запобігання  проявам злочинності». В заході приймали участь 9 

(дев’ять) осіб, що перебувають на обліку як безробітні. 

 

27.01.2022 головним юристом відділу «Якимівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Віктором Манько на базі Якимівської філії Запорізького обласного центру зайнятості було 

проведено правопросвітницький захід, спрямований на запобігання домашнього насильства. 

Тема заходу «Запобігання та протидія домашньому насильству».  

 

11.02.2022 головним юристом сектору Якимівське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Артемом Іріогло на базі Якимівської філії Запорізького 

обласного центру зайнятості було проведено правопросвітницький захід на тему «Протидія 

кібербулінгу та кібергрумінгу в Україні».  

 

15.02.2022 головний юрист відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег Іваницький 

провів лекцію для осіб які перебувають на обліку в Мелітопольському міськрайонному 

центрі зайнятості на тему: «Ризики нелегальної міграції». 

 

Захід 4. Проведення правопросвітництва щодо державних реформ, важливих змін в 

законодавстві, основних прав та гарантій і порядку їх реалізації у доступний для 

цільових груп спосіб та зрозумілою мовою 

 



03.02.2022 головним юристом сектору «Михайлівське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олександром Істратенковим було проведено лекцію на тему: 

«Соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям» на базі Михайлівської філії Запорізької 

обласної служби зайнятості. 

 

 

04.02.2022 завідувач сектору Веселівське бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Катана в Веселівській районній філії Запорізького обласного 

центру зайнятості провела інформаційно - роз’яснювальну лекцію щодо призначення 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.  

 

05.01.2022 головним юристом відділу «Якимівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Віктором Манько було проведено право просвітницький захід на базі відділу соціального 

забезпечення смт. Якимівка, управління соціального захисту населення Мелітопольської 

районної державної адміністрації. Тема заходу «Гарантії дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб».  

 

05.01.2022 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела для клієнтів районної філії Запорізького обласного центру 

зайнятості семінар на тему «Запобігання трудовій дискримінації, переваги легальної 

зайнятості, право на відпустки». 

 

12.01.2022 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання вторинної правової допомоги для  клієнтів центру зайнятості 

провели інформаційний захід на тему «Особливості укладання договору купівлі-продажу 

нерухомого майна». Під час заходу безробітнім особам надана інформація, щодо укладання 

договору купівлі продажу, які податки сплачуються при укладанні правочину, які документи 

необхідні для оформлення правочину, порядок проведення оцінки об’єкта нерухомості, який 

є предметом правочину, тощо. Також обговорено питання щодо особливості проведення 

розрахунку між сторонами правочину.  

 

14.01.2022  в зв’язку з актуальністю питання охорони праці та безпеки виробництва серед 

молодих фахівців, для висвітлення відповідного законодавчих норм начальник відділу 

«Токмацьке бюро правової допомоги» Анастасія Антипенко разом з фахівцями Головного 

управління Держпраці у Запорізькій області та представниками Токмацької міськрайонної 

філії Запорізького обласного центру зайнятості провели профорієнтаційний урок на тему 

«Важливість легальної зайнятості та охорони праці молодих фахівців» для учнів Державного 

навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно технічної освіти. Молодим 

фахівцям роз’яснено, які організації займаються встановленням порушень в сфері трудового 

законодавства та охорони праці та наведено практичні приклади коли роботодавці були 

притягнуті до відповідальності за невиконання законодавства в сфері охорони праці. 

 

16.02.2022 головним юристом сектору «Михайлівське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 



вторинної правової допомоги Тетяною Мороз було проведено лекцію на тему: «Чому так 

важливо легалізовувати свою трудову діяльність» на базі Михайлівської філії Запорізької 

обласної служби зайнятості. 

 

23.02.2022 правником сектору «Михайлівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Тетяною Мороз було проведено лекцію на тему: «Чому так важливо 

легалізовувати свою рудову діяльність» на базі Михайлівської філії Запорізької обласної 

служби зайнятості. 

 

 
Підзавдання 1.1.3 Зменшення рівня правового нігілізму: навчання людей захищати свої 

права  

 

Захід 1. Проведення інформаційно – роз’яснювальних та комунікативних заходів з 

правової  освіти для осіб , які належать до основних соціальних і демографічних  груп 

населення  

 

21.02.2022 працівниками сектору «Токмацьке бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено лекцію на тему: «Патронатна родина» в приміщенні 

Молочанської міської ради 

 

22.02.2022 завідувач сектору Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Лілія Гуменюк провела для працівників комунального закладу 

"Кам’янсько - Дніпровський міський історико - радіологічний музей" Кам’янсько - 

Дніпровської міської ради правопросвітницький захід на тему: "Порядок отримання 

соціальних послуг».  

 

22.02.2022 в рамках інформаційної кампанії з популяризації сімейних форм виховання 

відбувся профорієнтаційний захід із залученням соціальних партнерів, на якому фахівці 

Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного центру зайнятості, Токмацького 

міськрайонного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Служби в справах 

дітей Токмацької міської ради спільно з сектором Токмацьке бюро правової допомоги 

відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  розповіли про патронатні родини як альтернативу 

дитячих притулків та інтернатів та як додаткову форму зайнятості. Запровадження 

патронатних сімей – це шанс надати якісну допомогу дітям, які опинились у біді. Щоб 

втілити цю ідею у життя, необхідно знайти людей, які мали б можливість і головне, бажання 

спробувати себе у ролі патронатних батьків.  

 



17.02.2022 головний юрист відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег Іваницький 

провів лекцію для осіб які перебувають на обліку в Мелітопольському міськрайонному 

центрі зайнятості на тему: «Ризики нелегальної міграції». 

 

 
Захід 2. Проведення інформаційно – роз’яснювальних та комунікативних заходів з 

правової  освіти для осіб з інвалідністю, пенсіонерів, ромів, ВІЛ інфікованих осіб 

 

18.01.2022 головним юристом відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олегом Іваницьким було проведено правопросвітницький захід в Мелітопольській 

міській організації людей з інвалідністю. 

 

25.01.2022 головний юрист відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олег Іваницький провів лекцію в приміщенні Мелітопольського міського 

товариства людей з інвалідністю на тему: «Субсидія по новому».  

 

22.02.2022 головним юристом відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольськогого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олегом Іваницьким було проведено лекцію на тему «Порядок отримання субсидії» 

в Мелітопольській міській організації людей з інвалідністю. 

 

 

Захід 3. Проведення інформаційної компанії щодо залучення та виявлення 

авторитетних осіб з неповною  юридичною або вищою освітою на території громад, 

міст, селищ, сіл для залучення їх у якості волонтерів/амбасадорів 

 

15.02.2022 директором Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександром Булгаковим було проведено робочу зустріч з керівником 

юридичної клініки Мелітопольського державного педагогічного університету щодо 

подальшої співпраці та залучення студентів юридичного факультету в якості волонтерів 

системи БПД 

 

Захід 4. Проведення правопросвітницьких заходів у приміщенні місць несвободи з 

метою підвищення поінформованості підопічних цих установ про їх право на БПД та 

порядок його отримання  

 

26.01.2022 головний юрист відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 



допомоги Олег Іваницький провів лекцію на тему: «Доступ до безоплатної правової 

допомоги» особам які відбувають покарання в Державній установі «Мелітопольська виховна 

колонія № 144». 

 

16.02.2022 головний юрист відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олег Іваницький провів лекцію на тему: «порядок вступу у спадщину». 

 

Підзавдання 1.1.4 Сприяння формулюванню нульової толерантності до дискримінації 

та насильства 

 

Захід 1. Забезпечення налагодження/активізація співпраці з партнерами, які працюють 

з вразливими групами населення задля недопущення дискримінації  

 

10.02.2022 укладено Договір про співробітництво Мелітопольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та Василівської міської ради Запорізької 

області з метою надання безоплатної  правової допопоги з метою допопоги вразливим 

верствам населення 

 

Захід 2. Забезпечення проведення – інформаційно просвітницьких заходів, компанії, 

акцій з питань протидії домашньому насильству, гендерної рівності, захисту прав 

дитини від насильства в сім’ї (16 днів проти насильства) 

 

18.02.2022 працівниками сектору «Якимівське  бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено лекцію на тему: «Запобігання та протидія насиллю» в  

Якимівській районній філії Запорізького обласного центру зайнятості 

 

Завдання 1.2. Підвищення готовності людей  докладати зусиль для вирішення правових 

проблем  

 

Підзавдання 1.2.1. Навчання людей користуватися правовим механізмами для 

самостійного вирішення проблем  

 

Захід 1. Складання та розміщення правових консультацій у встановленому порядку для 

наповнення довідково – інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalАid» 

 

Була размещена стаття на тему: Реєстрація права власності на майно, що разтошоване на 

окупованій території України  

 

Захід 2. Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані правових консультацій , 

розміщених на довідково – інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalАid» 

 

Протягом першого кварталу  всі правові консультації підтримувались в актуальному стані  

 

Захід 3. Популяризація довідково – інформаційної платформи правових консультацій     

«WikiLegalАid» 

 



Постійно здійснювалась популяризація довідково – інформаційної платформи правових 

консультацій     «WikiLegalАid» на правопросвітницьких заходах 

 

Захід 4. Організація та участь з залученням фахівців місцевих центрів з надання БВПД та 

фахівців різних галузей права у тематичних «гарячих» телефонних лініях на базі організації 

партнера  - КУ Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради задля 

надання правової інформації і консультацій мешканцям територіальних громад з нагальних 

правових питань  з метою допомоги в реалізації та захисті їх прав та свобод 

 

Фахівці Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги протягом І кварталу не залучались до гарячих телефонних лініях 

 

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

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної 

правової допопоги  

 

Завдання 2.1 Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання безоплатної 

правової допопоги  

 

Підзавдання 2.1.1 Визначення рівня обізнаності людей про систему БПД та 

задоволеності її роботою  

 

Захід 1. Участь в польовому етапі (зборі даних) для проведення соціологічних 

досліджень, зокрема на рівні територіальних громад  

 

Протягом І кварталу  2022 року потреби в участі в польовому етапі (зборі даних) для  

проведення соціологічних досліджень, зокрема на рівні територіальних громад не виникало   

 

Підзавдання 2.1.2 Інформування про право на безоплатну правову допомогу та порядку 

його реалізації  

 

Захід 1 . Підготовка та висвітлення позитивних кейсів 

 

Позитивний кейс  не був відправлений  у зв’язку  з початком бойових дій на території 

України та не прийнятим рішенням суду  

 

Захід 2. Комплексне висвітлення інституційного розвитку та досягнень, ходу реалізації 

проектів та тематичних інформаційних кампаній системи БПД  

 

14.01.2022 на facebook сторінці Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного 

центру зайнятості розміщена інформація про проведення спільного заходи з працівниками 

відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

19.01.2022 на сторінці у facebook Кам’янсько-Дніпровської міської  територіальної громади 

розміщена стаття під назвою «Правопросвітництво у сфері земельних відносин», в якій 

йдеться мова про проведений спеціалістом відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової 

допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Людмилою Антоник для трудового колективу «Територіального центру 



соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Кам’янсько-Дніпровської міської 

ради. 

 

19.01.2022  на офіційному веб – сайті Кам’янсько - Дніпровської міської ради розміщена 

стаття під назвою «Правопросвітництва у сфері земельних відносин», в якій йдеться мова 

про проведений спеціалістом відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмилою  Антоник для трудового колективу «Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Кам’янсько-Дніпровської міської ради. 

 

26.01.2022 на офіційному веб-сайті Василівської міської ради Запорізької області було 

розміщено статтю працівників відділу «Василівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

тему: "Безоплатна правова допомога".  

 

27.01.2022 в Кам’янсько-Дніпровській районній газеті «Новини дня» від №4 надрукована 

стаття під назвою «Правопросвітництво у сфері земельних відносин», в якій йдеться мова 

про проведений  спеціалістом відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмилою Антоник для працівників «Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Кам’янсько-Дніпровської міської ради правопросвітницький 

захід на тему «Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення». 

 

29.01.2022 в тижневику «Знамя труда» від року № 5 (822) надрукована стаття під назвою 

«Правопросвітництво у сфері земельних відносин», в якій йдеться мова про проведений  

спеціалістом відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмилою Антоник 

для працівників «Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Кам’янсько-Дніпровської міської ради правопросвітницький захід 

на тему «Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення». 

 

03.02.2022 на офіційному веб-сайті Василівської міської ради Запорізької області було 

розміщено статтю працівників сектору Василівське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на тему: "Порядок надання допомоги в рамках Програми 

«єПідтримка».  

 

11.02.2022 на facebook сторінці Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного 

центру зайнятості розміщена інформація про проведення спільного заходи з працівниками 

сектору Токмацьке бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

24.02.2022 на офіційному веб-сайті Кам’янсько – Дніпровській раді Запорізької області було 

розміщено статтю працівників сектору Кам’янсько – Дніпровське  бюро правової допомоги 

відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання 

https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-916520095053273/?__cft__%5b0%5d=AZWGmAM3cG9PQP7VMeJQ4nbtJSK1QVp_tWgLtZSlxMQI9H0wCz2zAvw9_b1OfU1l6qBYKHK8ZjVvIMgDCyL90XAXnpt29CM79OjiySU7I49Z5qxInBWJSNLjqLGcETj4m_ZnXJdYW2r5c5PxhB5CLlPt&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-916520095053273/?__cft__%5b0%5d=AZWGmAM3cG9PQP7VMeJQ4nbtJSK1QVp_tWgLtZSlxMQI9H0wCz2zAvw9_b1OfU1l6qBYKHK8ZjVvIMgDCyL90XAXnpt29CM79OjiySU7I49Z5qxInBWJSNLjqLGcETj4m_ZnXJdYW2r5c5PxhB5CLlPt&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-916520095053273/?__cft__%5b0%5d=AZWGmAM3cG9PQP7VMeJQ4nbtJSK1QVp_tWgLtZSlxMQI9H0wCz2zAvw9_b1OfU1l6qBYKHK8ZjVvIMgDCyL90XAXnpt29CM79OjiySU7I49Z5qxInBWJSNLjqLGcETj4m_ZnXJdYW2r5c5PxhB5CLlPt&__tn__=-UC%2CP-R


безоплатної вторинної правової допомоги на тему: "Бюро правової допомоги працює в 

дистанційному режимі».  

 

25.02.2022 на facebook сторінці Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного 

центру зайнятості розміщена інформація  про військовий положення сектору Токмацьке 

бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Захід 3. Розміщення інформації про послуги системи надання БПД, в судах установ 

соціального захисту, органах пробації тощо, в т.ч. з метою захисту прав свідків та 

потерпілих із залученням волонтерів  

 

17.02.2022  правниками сектору Мелітопольське бюро правової допопоги відділу безоплатної 

правової допопоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допопоги було оновлено інформаційні стенди в приміщенні Мелітопольського 

міськрайонного суду Запорізької області   

 

Підзавдання 2.1.3 підвищення впізнаваності системи БПД   

 

Захід 1. Розміщення соціально спрямованої реклами про систему надання БПД (борди, 

сітілайти, трансляції соціальних роликів на ТБ та екранах у партнерських організацій)   

 

Фінансування не надходило для розміщення соціально спрямованої реклами про систему 

надання БПД 

 

Захід 2. Виготовлення та розповсюдження брендованої продукції (у разі залучення 

фінансової підтримки партнерських організацій)  

 

Фінансування не надходило для виготовлення та розповсюдження брендованої продукції 

 

Захід 3. Створення, наповнення та підтримання в актуальному стані медіакарти 

загальнонаціональних, регіональних та місцевих ЗМІ та вебресурсів          

 

Медіакарти загальнонаціональних, регіональних та місцевих ЗМІ та вебресурсів    

підтримувалися в актуальному стані  

 

Підзавдання 2.1.4 Залучення партнерів до підвищення рівня обізнаності про систему 

БПД  

 

Захід 1 . Проведення спільних заходів з органами місцевого самоврядування, 

організаціями – партнерами, громадськими об’єднаннями по обговоренню результатів  

роботи та напрацюванню результатів роботи та напрацюванню нових підходів до 

надання БПД.  

 

11.02.2022 в рамках інформаційної кампанії з популяризації сімейних форм виховання 

відбувся профорієнтаційний захід із залученням соціальних партнерів, на якому фахівці 

Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного центру зайнятості, Токмацького 

міськрайонного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Служби в справах 



дітей Токмацької міської ради спільно з сектором Токмацьке бюро правової допомоги 

відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  розповіли про патронатні родини як альтернативу 

дитячих притулків та інтернатів та як додаткову форму зайнятості. Запровадження 

патронатних сімей – це шанс надати якісну допомогу дітям, які опинились у біді. Щоб 

втілити цю ідею у життя, необхідно знайти людей, які мали б можливість і головне, бажання 

спробувати себе у ролі патронатних батьків.  

 

15.02.2022  правниками сектору «Василівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було проведено робочу зустріч метою якої стало обговорення відкриття 

дистанційної точки доступу в Малій Білозерській сільській  раді 

 

17.02.2022  проведена робоча зустріч з керівництвом Мелітопольського центру надання 

адміністративних послуг з метою подальшої співпраці та організації роботи 

консультаційного пункту в приміщенні адміністративного центру  

 

Завданя 2.2. Підвищення рівня довіри людей до системи надання безоплатної правової 

допомоги  

 

Підзавдання 2.2.1  Посилення спроможності системи надання БПД до побудови 

взаємовідносин з клієнтами, які давали б впевненість у порядності й доброзичливості 

системи; така впевненість базувалася б на досвіді і тому, що знає клієнт про систему 

надання БПД. 

 

Захід 1.Організація та участь у виїзних прийомах громадян в приміщеннях сільських та 

селищних рад 

 

09.02.2022 провідним юристом сектору Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги 

відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Людмила Антоник провела прийом громадян в  

приміщенні Водянської сільської ради.  

10.02.2022 завідуючим сектору Веселівське бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Катана, проведено мобільний консультаційний пункт в приміщенні 

центру надання адміністративних послуг у Веселівської селищної ради. 

 

22.02.2022 фахівцями сектору «Якимівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  провели мобільно консультаційний пункт в Переможненському 

старостинському округу  Якимівської селищної ради 

 

22.02.2022 фахівцями сектору «Якимівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  провели мобільно консультаційний пункт в М.Горьківський 

старостинський округ Якимівської селищної ради 

 



22.02.2022 фахівцями сектору «Якимівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги  провели мобільно консультаційний пункт в Чорноземненський 

старостинський округ Якимівської селищної ради 

 

 
Захід 2. Надання пропозицій щодо покращення сервісної складової послуги БПД 

шляхом забезпечення проведення навчань для працівників (навички спілкування з 

клієнтом, етика працівників, робота зі скаргами) 

 

Правники Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової  та 

підпорядкованих секторів бюро правової допопоги протягом І кварталу 2022 року 

неодноразово заповнювали гугл форми в потребах для навчання, окрім цього  всі правники 

проходили дистанційне навчання  

 

Захід 3. Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин, шляхом 

проведення правопросвітницьких заходів та виїзного консультування 

 

12.01.2022 працівниками відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на базі КУ 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  було 

проведено правопросвітницький захід для підопічних та працівників Центру на тему: 

«Земельна реформа в Україні». 

 

19.01.2022 головний юрист відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела для працівників «Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Кам’янсько-Дніпровської міської ради 

правопросвітницький захід на тему «Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення». Після заходу працював мобільний пункт, під час 

роботи якого було здійснено консультування п’ятьох осіб з питань земельного, цивільного та 

спадкового права. 

 

19.01.2022 головним юристом відділу «Якимівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Артемом Іріогло було проведено просвітницький захід на тему «Безоплатна передача 

земельної ділянки громадянам з земель державної та комунальної власності» в 

Радивонівському старостинському окрузі Якимівської селищної ради. 
 



31.01.2022 головним юристов відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було проведено лекцію на тему: «Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці» для 

мешканців Новоуспенівської об’єднаної територіальної громади. 

 

02.02.2022 головним юристом сектору «Михайлівське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Тетяною Мороз було проведено роботу консультаційного 

пункту на базі адмінбудівлі Плодородненської сільської ради в с. Плодородне. 

 

02.02.2022 головним юристом сектору «Михайлівське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Тетяною Мороз в рамках виконання Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» проведено лекцію «Укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки» на базі адмінбудівлі Плодородненської сільської ради в 

с. Плодородне, а також надано правові консультації присутнім.  

 

04.02.2022 завідувач сектору Токмацьке бюро правової допомоги  відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Анастасія Антипенко в рамках Програми «Прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство» провела правопросвітницький захід на тему «Порядок 

укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки». Під час заходу громадянам надана 

інформація щодо порядку укладання договору купівлі продажу та новацій, які документи 

необхідно подати до нотаріуса для укладання договору.  

 

04.02.2022 в приміщенні Новопрокопівського старостинського округу працівники сектору 

Токмацьке бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

організували роботу виїзного консультаційного пункту. Під час роботи консультаційного 

пункту громадяни мали можливість отримати правові консультації з земельних питань та 

інших питань. 

 

08.02.2022 завідуючім сектору Веселівське бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Іриною Катаною проведено правопросвітницький захід та виїзне 

консультування в селі Гоголівка, в приміщенні адміністративної будівлі Гоголівського 

старостату проведено захід на тему: «Порядок та підстави розірвання договору оренди 

землі».   

 

16.02.2022 завідувач сектору Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Лілія Гуменюк провела для працівників комунального закладу 

"Кам’янсько - Дніпровський міський історико - архіологічний музей" Кам’янсько - 

Дніпровської міської ради правопросвітницький захід на тему: "Порядок присвоєння 

кадастрового номера земельній ділянці».  

 

17.02.2022 працівниками сектору «Василівське бюро правової допомоги» відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 



правової допомоги проведено лекцію на тему: «Порядок отримання земельної ділянки для 

осіб які перебувають на обліку в Василівській районій філії Запорізького обласного центру 

зайнятості 

 

18.02.2022 головним юристом сектору «Михайлівське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Тетяною Мороз в рамках виконання Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» проведено лекцію «Укладення договору 

купівлі-продажу земельної ділянки» на базі адмінбудівлі Плодородненської сільської ради в 

с. Плодородне, а також надано правові консультації присутнім.  

 

 

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

Підзавдання  2.3.1  Фізична безбар’єрність 

Захід 1. Залучення сурдоперекладачів для забезпечення надання БВПД особам з 

інвалідністю 

Протягом 1 кварталу 2022 року Мелітополький місцевий центр з надання з надання 

безоплатної вторинної правової допопоги сурдоперекладачів для забезпечення надання 

БВПД особам з інвалідністю не залучав 

Захід 2.  Забезпечення роботи консультаційних пунктів доступу до БПД, утворених у 

приміщеннях: закладів з підтримки постраждалих від домашнього насильства; центрів 

надання адміністративних послуг; управлінь праці та соціального захисту населення; 

територіальних органів Пенсійного фонду України;  інших установ (організацій, 

закладів) 

05.01.2022 головним юристом відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександром Істратенковим було проведено роботу консультаційного пункту на базі 

Василівського районного сектору № 2 Філії Державної установи “Центр пробації” в 

Запорізькій області.  

 

10.01.2022 начальник відділу Лілія Гуменюк провела прийом громадян, які перебувають на 

обліку в Василівському районному відділі №2 філії Державної установи "Центр пробації" в 

Запорізькій області, де 4 (чотири) особи отримали консультації з питань відновлення 

втрачених документів, розірвання шлюбу, стягнення аліментів на утримання дітей, визнання 

батьківства, призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

оформлення паспорту громадянина України замість зіпсованого. 

 

12.01.2022 працівниками відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було організовано 



роботу мобільного консультаційного пункту на базі КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

 

18.01.2022 головним юристом відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олегом Іваницьким було проведено консультаційних пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги в Мелітопольській міській організації людей з інвалідністю. 

 

18.01.2022 правником відділу «Токмацьке бюро правової допомоги Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провела 

консультаційний пункт з надання безоплатної вторинної правової допомоги в приміщенні 

Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного центру зайнятості. Під час роботи 

консультаційного пункту надані консультації клієнтам центру зайнятості з питань 

соціального забезпечення, трудового та цивільного права. 

 

19.01.2022 з 15.00 до 17.00 Енергодарським міським центром соціальних служб було 

організовано та проведено телефонну гарячу лінію на тему: «Права та пільги людей з 

інвалідністю» за участю головного юриста Енергодарського бюро безоплатної правової 

допомоги. 

 

20.01.2022 правниками Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було проведено мобільно консультаційних пункт доступ до безоплатної 

правової допомоги в приміщенні міської бібліотеки ім. М. Горького 

 

20.01.2022 головний юрист відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

провів прийом громадян на базі Веселівського сектору обслуговування громадян (сервісний 

центр) Головного управління Пенсійого фонду України в Запорізькій області. 

 

21.01.2022 головним юристом відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Істратенковим Олександром було проведено роботу консультаційного пункту на базі 

Михайлівської філії Запорізької обласної служби зайнятості. 

 

24.01.2022 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Кам’янсько - 

Дніпровської міської ради  провела прийом відвідувачів. Консультації отримали дев’ять осіб 

з питань призначення житлової субсидії, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, 

пільг учасникам бойових дій та виплати грошової допомоги до 5 травня, оформлення 

заповіту, визнання батьківства, розірвання шлюбу та стягнення аліментів на дитину, 

призначення допомоги на дітей одинокій матері та малозабезпеченій сім'ї, отримання 

свідоцтва про народження повторно, реєстрація смерті та здійснення поховання особи без 

документів, які посвідчують особу. 

 

24.01.2022 працівниками відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було організовано 



роботу консультаційного пункту на базі Комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Василівської міської ради Запорізької області.  

 

25.01.2022 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела прийом громадян в  приміщенні Кам’янсько - Дніпровської  

районної філії Запорізького обласного центру зайнятості.  

 

03.02.2022 завідуючим сектору Веселівське бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Іриною Катаною, проведено мобільний консультаційний пункт в 

приміщенні центру надання адміністративних послуг Веселівської селищної ради. 

 

08.02.2022 в приміщенні Молочанської міської ради працівниками сектору Токмацьке бюро 

правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організовано роботу виїзного 

консультаційного пункту під час роботи якого громадяни міста Молочанська мали змогу 

отримати правові консультації та роз’яснення.  

 

10.02.2022 головним юристом відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олегом Іваницький 

було проведено мобільно консультаційний захід в Центральній міській бібліотеці ім. М.Ю. 

Лермонтова.  

 

11.02.2022 працівниками сектору Токмацьке бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги організовано роботу виїзного консультаційного пункту в приміщенні 

Токмацького районного відділу ДП «Центр пробації» в Запорізькій області, під час роботи 

клієнти пробації отримали правові консультації та роз’яснення.  

 

11.02.2022 головним юристом сектору Якимівське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Артемом Іріогло було проведено роботу мобільного пункту на 

базі Територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) 

Якимівської селищної ради. 

 

14.02.2021 завідуючим сектору Веселівське бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Ірина Катана, провела мобільний консультаційний пункт в приміщенні 

Мелітопольського районного сектору пробації №1. 

 

14.02.2022 працівниками сектору Василівське бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було організовано роботу консультаційного пункту на базі Комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг» Василівської міської ради Запорізької області.  

 



15.02.2022 завідувачем сектору Веселівське бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було проведено консультування громадян в Мелітопольському 

районному секторі № 1 філії Державної установи «Центр пробацїї» в Запорізькій області. 

 

15.02.2022 головним юристом сектору Якимівське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Манько Віктором  було проведено роботу мобільного пункту 

на базі Відділення стаціонарного догляду  для постійного або тимчасового проживання  

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Якимівської селищної ради. 

 

16.02.2022 завідувач сектору Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Лілія Гуменюк провела прийом громадян в комунального 

закладу "Кам’янсько - Дніпровський міський історико - архіологічний музей" Кам’янсько - 

Дніпровської міської ради. 

 

16.02.2022 головним юристом сектору «Михайлівське бюро правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Тетяною Мороз було проведено роботу консультаційного 

пункту на базі Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Михайлівської селищної ради Запорізькій області. 

 

16.02.2022 провідний юрист сектору Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги 

відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Людмила Антоник провела прийом громадян в  

приміщенні комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Кам’янсько - Дніпровської міської ради.  

 

18.02.2022 працівниками відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  проведено прийом 

громадян в приміщенні Мелітопольській міській бібліотеці ім. М. Горького 

 

23.02.2022 працівниками сектору Токмацьке бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги організовано  правопросвітницького заходу з метою запобігання 

злочинності пункту в приміщенні Токмацького районного відділу ДП «Центр пробації» в 

Запорізькій області, під час роботи клієнти пробації отримали правові консультації та 

роз’яснення.  

 



 
 

Захід 3. Забезпечення спільно з відповідним МЦ роботи консультаційних пунктів 

доступу до БПД , утворених у  "місцях несвободи" (установи виконання покарань, 

слідчі ізолятори, будинки-інтернати для осіб похилого віку та осіб з 

інвалідністю/реабілітаційний центр, геріатричні пансіонати, заклади з надання 

психіатричної допомоги, психоневрологічні інтернати, територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

10.02.2022 правниками сектору Веселівське бюро правової допопоги  відділу безоплатної 

правової допопоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було проведенно онлайн консультування засуджених осіб в 

Веселівському виправному центрі № 8 

16.02.2022 головним юристов відділу безоплатної правової допомоги Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Олегом Іваницьким 

було проведено консультування осіб які відбувають покарання в Державній установі 

«Мелітопольська виховна колонія № 144». 

 

 

Підзавдання 2.3.2 Інформаційна та цифрова безбар’єрність 

Захід 1.  Забезпечення проведення  навчальних заходів з підвищення цифрової грамотності 

населення з питань застосування послуг у сфері надання БПД (доступ до послуг системи 

надання БПД онлайн, сервісів Міністерства юстиції, отримання інформації з реєстрів відкритих 

даних, звернення через електронний суд тощо) 

Даний захід не був проведений так як він був запланований  на березень місяць  з студентами 

Мелітопольського державного педагогічного університету але у зв’язку з початком  введення 

воєнного стану на території України та тимчасової окупації Міста Мелітополя військами Російської 

Федерації даний захід не був проведений 

Захід 2.  Підтримання в актуальному стані  реєстру партнерів з переліком відповідних 

послуг/сервісів, які вони надають, в т.ч. необхідних для звернення документів 

 Протягом 1 кварталу 2022 року реєстр партнерів підтримувався в актуальному стані  

Захід 3. Залучення перекладачів для забезпечення надання БВПД особам, які мають 

право на неї 



Протягом 1 кварталу 2022 року Мелітопольським місцевий центром з надання безоплатної 

вторинної правової допопоги для забезпечення надання БВПД особам, які мають право на неї  

перекладачі не залучав  

Захід 4.  Налагодження співпраці з "місцями несвободи" (геріатричні заклади, 

психоневрологічні інтернати, дитячі будинки, будинки інтернати для осіб похилого віку та осіб 

з інвалідністю, заклади з надання психіатричної допомоги, територіальні центри соціального 

обслуговування), з якими не був налагоджений контакт 

16.01.2022 була проведена робоча зустріч з начальником Мелітопольської державної колонії 

№ 144 з метою узгодження графіку роботи на 2022 рік  

 

Захід 5 . Розміщення/оновлення інформаційних матеріалів на правову тематику в 

приміщеннях місць несвободи 

 

Протягом 1 кварталу  2022 року були оновлені інформаційні матеріали на правову тематику 

в Мелітопольський державній установі виконання покарання № 144 , та в Веселівському 

виправному центрі № 8 

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

існуючих та розвитку нових механізмів 

Завдання 3.1. Підвищення ефективності системи надання безоплатної правової 

допомоги та сприяння ефективності інституцій, з якими вона взаємодіє 

Підзавдання 3.1.1. Забезпечення якості надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги працівниками центрів та адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

Захід 1.Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з метою 

аналізу практики надання БВПД, обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці  

Даний захід був запланований на березень місяць, але у зв’язку з веденням військового 

положення на території України, та тимчасовою окупацією міста Мелітополя  

Захід 2 Здійснення інтерв’ювання та анкетування клієнтів РЦ та МЦ щодо якості 

отриманих послуг 

Протягом 1 кварталу 2022 року біло проведено 3 анкетування щодо якості та отриманих 

послуг  

 

Захід 3. Проведення перевірок дотримання процедури та якості надання безоплатної  правової 

допомоги (первинної і вторинної) працівниками місцевих центрів,  підготовка висновків та 

рекомендацій за результатами моніторингу  щодо запобігання  виявлених недоліків 

Проведення перевірок дотримання процедури та якості надання безоплатної  правової допомоги 

(первинної і вторинної) працівниками місцевих центрів,  підготовка висновків та рекомендацій за 

результатами моніторингу  щодо запобігання  виявлених недоліків були заплановані на березень 

місяць але у зв’язку з веденням військового положення на території України, та тимчасовою 

окупацією міста Мелітополя  вони не були проведені  

Захід 4. Відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними 

можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього 



насильства або насильства за ознакою статі, на базі загальних та спеціальних служб підтримки 

постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги 

10.01.2022 головним юристом відділу «Якимівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Віктором Манько  з метою надання безоплатної правової допомоги була відвідана  за місцем 

проживання особа з інвалідністю ІІ групи загального захворювання. 

 

01.02.2022 головним юристом сектору Якимівське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Віктором Манько, з метою надання безоплатної правової 

допомоги була відвідана за місцем проживання особа з інвалідністю ІІ групи загального 

захворювання. 

 

Підзавдання 3.1.2. Вдосконалення процедур доступу до послуг системи надання БПД. 

Захід 1. Участь в опрацюванні проектів  нормативно-правових актів з питань безоплатної 

правової допомоги в межах компетенції 

Пропозиції щодо участі в опрацюванні  проектів  нормативно-правових актів з питань безоплатної 

правової допомоги в межах компетенції до Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допопоги не надходили 

Підзавдання 3.1.3. Впровадження альтернативних способів вирішення спорів в системі 

надання БПД (ЦАС) 

1. Налагодження співпраці з установами, які надають послуги з медіації, з метою перенаправлення 

клієнтів 

Потреби у налагоджені співпраці з установами які  надають послуги з медіації, з метою 

перенаправлення клієнтів у Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допопоги не виникало  

Підзавдання 3.1.4. Розроблення та впровадження системи оцінки ефективності надання БПД 

1. Аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за виданими адвокатам  дорученнями та 

виплачених коштів адвокатам 

Оплата послуг адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

здійснюється за КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги». Кошторисом на 2022 рік затверджено 

700000,00 грн. 

Мелітопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

за І квартал 2022 року було профінансовано на 94500,00 грн. фактичні видатки склали 

70180,60 грн. 



Щомісяця здійснюється аналіз виплачених коштів адвокатам. Таким чином протягом І 

кварталу 2022 року було зареєстровано в органах ДКСУ 30 актів надання БВПД на суму 

70180,60 грн: в січні 13 актів на суму 32422,80 грн; в лютому – 17 актів на суму 37757,80 грн. 

Протягом І кварталу 2022 року було оплачено 30 актів надання БВПД на суму 70180,60 

грн. 
 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.2022 року складає 24319,40 грн. Кредиторська 

заборгованість перед адвокатами відсутня. 
 

2. Здійснення аналізу навантаженості та розподілу робочого часу штатних юристів та адвокатів, які 

залучаються до надання БПД, та, відповідно розрахунку вартості послуг, які надаються в системі 

надання БПД за її видами 

Здійснити  аналіз навантаженості та розподілу робочого часу штатних юристів та адвокатів, які 

залучаються до надання БПД, та, відповідно розрахунку вартості послуг, які надаються в системі 

надання БПД за її видами,  у зв’язку з тимчасовою окупацією Російськими військами приміщення яке  

орендував Мелітопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допопоги  не є 

можливим  

Завдання 3.2. Посилення спроможності системи надання БПД до надання послуг на 

засадах клієнтоорієнтованості, інклюзивності та індивідуального підходу до вирішення 

проблем людини 

Підзавдання 3.2.1.  Розвиток спроможності системи надання БПД надавати 

клієнтоорієнтовані послуги 

 

Захід 1. Забезпечення дотримання місцевими центрами порядку перенаправлення клієнтів для 

отримання комплексної допомоги згідно з умовами відповідних додаткових угод/меморандумів про 

співпрацю з партнерами 

 

Протягом 1 кварталу 2022 року перенаправлення клієнтів отримання комплексної допомоги згідно з 

умовами відповідних додаткових угод/меморандумів про співпрацю з партнерами не відбувалися 

  

Захід 2. Проведення аналізу та обговрення 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 

 

Проведення аналізу 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  не був проведений у зв’язку з веденням військового 

положення на території України, та тимчасовою окупацією міста Мелітополя та 

підпорядкованих  територій Місцевому центрі   вони не були проведен 

 

Завдання 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. 

 

Підзавдання 3.3.1. Розвиток спроможності системи надання БПД виявляти стратегічні справи 

та системні правові проблеми. 

 

Захід 1 . Виявлення актуальних правових проблем «масового» характеру, підготовка та 

розробка заходів реагування 



 

Протягом 1 кварталу 2022 року Мелітопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допопоги підпорядковані сектори бюро правової допопоги  моторили звернення до системи 

КІАС з метою виявлення проблем «масового характеру»  

 

Підзавдання 3.3.2. Розробка механізмів впливу на вирішення системних правових проблем. 

 

Захід 1 . Укладення  додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в частині перенаправлення 

клієнтів для отримання комплексної допомоги 

 

Укладення  додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в частині перенаправлення клієнтів для 

отримання комплексної допомоги протягом І кварталу 2022 року необхідності не виникало  

 

IV. 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) 

Завдання 4.1 Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі затримання, 

досудового розслідування, під час судового процесу та здійснення ефективного  захисту 

їх прав. 
 

Підзавдання 4.1.1. Розвиток комунікаційної спроможності 

 
Захід 1. Проведення регіональних «круглих» столів з суб’єктами подання  інформації з 

метою обговорення питання забезпечення права затриманих осіб на безоплатну правову 

допомогу, у т.ч. з представниками Уповноваженого ВРУ з прав людини, управління захисту 

прав людини Національної поліції, правозахисними організаціями щодо запобігання 

випадкам порушення прав людини на захист та отримання БПД 
 

Правники Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допопоги протягом І кварталу 2022 року у проведенні регіональних «круглих» столів з 

суб’єктами подання  інформації з метою обговорення питання забезпечення права 

затриманих осіб на безоплатну правову допомогу, у т.ч. з представниками Уповноваженого 

ВРУ з прав людини, управління захисту прав людини Національної поліції, правозахисними 

організаціями щодо запобігання випадкам порушення прав людини на захист та отримання 

БПД не залучались  

 

Захід 2. Проведеня інформаційних та правопросвітницьких кампаній щодо раннього 

доступу осіб до правової допомоги 
 

18.02.2022 завідуючім сектору Веселівське бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Іриною Катаною проведено правопросвітницький захід  з метою 

інформування осіб щодо можливості отримання правової допопоги  

 

Завдання 4.2 Розвиток механізмів моніторингу дотримання прав людей, які мають 

процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 

засудженого, затриманого та реагування на порушення таких прав. 

 



Підзавдання 4.2.1 Розвиток спроможності системи надання БПД здійснювати моніторинг 

дотримання прав людей 

 

Захід 1. Надання пропозицій щодо механізму залучення працівників системи надання БПД до 

моніторингу місць несвободи 

 

Протягом І кварталу пропозицій не було щодо механізму залучення працівників системи надання 

БПД до моніторингу місць несвободи 

 

Підзавдання 4.2.2. Розвиток спроможності системи надання БПД до захисту прав свідків та 

потерпілих. 

 

Захід 1.  Проведення інформаційної компанії щодо можливості захисту прав свідків та потерпілих 

Данний захід не був виконанний у зв'язку з тимчасовою окупацією міста Мелітополя та 

підпорядкованих  територій Місцевому центрі    

 

Завдання 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 

 

Підзавдання 4.3.1.  Вдосконалення механізму надання правової допомоги у зв`язку з 

відновленням соціального статусу осіб звільнених від відбування покарання або таких, які 

завершили відбування покарання 

 

Захід 1. Проведення правопросвітницьких заходів для осіб, що готуються до звільнення 

з місць відбування покарань, а також інших осіб, які засуджені за вчинення злочину та 

потребують соціальної адаптації  

Даний захід був запланований на березень місяць спільно з Державною установою 

«Мелітопольська виховна колонія № 144» але у зв’язку з повною окупацією міста 

Ме6літополя  даний захід не був проведений 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги у І  кварталі 2022 було: 

• здійснено 44 виїзди консультаційних пунктів, загальна кількість осіб, яка звернулася за 

отриманням консультації та роз’яснень- 174. 

• сім’ї, дітей та молоді, Василівський районний центр зайнятості, Василівська районна надано 

методичну допомогу 32 органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД 

(Якимівська районна державна адміністрація, Якимівський районний центр зайнятості, Якимівський 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Приазовська районна рада, Приазовський 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Приазовський районний центр 

зайнятості, Михайлівська районна державна адміністрація, Териториальне  медичне об’єднання 

Михайлівського району, Михайлівський районний центр зайнятості, Михайлівське відділення 

пенсійного фонду України, Василівський районний центр соціальних служб для державна 

адміністрація, Токмацька міська рада, Токмацький районний центр зайнятості, Токмацький 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,, Велико Білозерська районна державна 

адміністрація, Великобілозерський районний центр зайнятості, Великобілозерський районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Веселівський районний центр зайнятості, Управління 

праці та соціального захисту населення в Веселівському районі, Управління пенсійного фонду 

України в Веселівському районі, Кам’янка-Дніпровська районна державна адміністрація, Кам’янка-

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1057.JS8DQvt44yyTkDEnAnEUQFSuHbClRghqxhFj-l-ZgkrYjOpFMANksni1-3Ifw9u66JAQ-seriTnSFzoiD3MFa2QSCG1nJtclH4P149j5w8niPGsCjq53bgGBDtZvY2Gx.09f7b7b2dd7b951f7b7d63d379140ef1edc523ab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFpHcmJlYnlZaDh3NFpZbVFRU2hmejM1V1IyRVFhdlVQV0FQWUZsWXFZY3lHSDl4MWxWLTJvdGhXVHFZYnpvVDJxWmxuZ0xPUjluZHpLQVpxcHlGUVgwQmhkenBQRW5iUQ&b64e=2&sign=4d8d319a9bb258e017f92e2bef892707&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxhfdRkdWFco7FefdpB-pditpJIRav9n8fQ-7o7mJWolqomNSjEiroji93hQOxgcb4hiFy3rLsv8ccR6q5JUw_8BFEljgHW3PzjS4zG_A-_Ep4tTsML8XHPmcvqTm6M_rWO5QLo0YSAtF6_pobd290CNJ8111vC8qzbmqp1u9hv4dkx-8ZtyA-R6L32z6rGPnx5R8e3jo-x&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVsRkzRfGGYRUAFNeepaAwzEW185hz7SGu9oFz3H-9WAKbaJrULCJlFNNyTzD6sCQh6iPsO2vMMMrk7Y8ATMPuXGlYa-8H9GUwGlkiOdqfXRXzFVw3txlHDEXSLtFd3Jx_SuwuATZkbbwGA2A6_EmgSAaJICpbmbIFUtrbgia3EufwbcktaVQhv7f_wu5oWg6JfAqTVhLAKVzMraF8BX284JuJgVVOKuUyRH1XV5656rQwF-nfkt8aF6eqTsJWtryWsfh8tkUHMT52sRTgOywKHBy9EvarkHOEydPNsUyIupENsn9zhGJte2et7eV6asW0DDZH9C6txi8lm1JKP7VMIZJhePkkdC_C9JQ_rBAvRdriuP5zEEH7bDgy0fBC8-lgGCe4nupmZgpm1QX-ey_C1WK6K6QBmSa4gqxqr-cA2ZdyFKwYGKeh68idegx9-vC3xUD0x3SDjhiocPRauUAo_gcvVpEfmkWLGaCLzA18HJj-3sqVxYqN1e-tNhc-t-G1HaKR-1jJ5yOl5BOvtFI6w-eoahpTJjJT1amPHpWu8KGW8VQO0hEIFYvd5jg-D9XDQndbUJaIWUvqz8dzH4lASD0YL_GrmisDOGETzH2EI1P4bl9h7KmL7pB5n_pSCYKXXa8PYPeImBVwrkEMNy6DE1HjxOMZrs0rb82EoUOO6OGIp2sjT9wog56rcwqKTv0x&l10n=ru&cts=1463489083042&mc=5.1991018040275785
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1057.cipmcGOr9EEDh5lphRfG2Ipao8vg2Coxnf-VgvpsdnVhuC6b0aJef9yW8sN1eHv3Cy1LCWwln9a1OMXo20VlKnScGHojcDj2Qi3pa5Z7dCeQeCb3jVWW6mZIWFOvKuiU4yIBG1uK7Y6442wErAUTZbH5c-QJ_plmBvGiT9j1534PDbO3I8W8gLfGPRg9pRWu.4567b0aa8420edc3c2ffbf0c7b34f41f21c07c7b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O-z-Sjcn7ZuVEajCajoGmIx5IeSV2OQzhM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnZSblMzc05DNE1CRUJKenNDVFlvVk1yUjJaNk9vOGw4clpOSkRMNlFMNGYzQUZJWURzNDZJVjhYWG5zaVI1Q2l1eV9EX0RCMGda&b64e=2&sign=d72021b20367f9f43b87081c1d51c042&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxhfdRkdWFco7FefdpB-pditpJIRav9n8fQ-7o7mJWolqomNSjEiroji93hQOxgcb4hiFy3rLsv8ccR6q5JUw_8BFEljgHW3PzjS4zG_A-_Ep4tTsML8XHPmcvqTm6M_rWO5QLo0YSAKWaYdg0JsWfz55IBSjniIt1WELs8FuBDkuqcJcYVWbG5U6U5l2mNOqKwbJ_WKADn1mOhYH1ln5g&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVWVf_zaIW4lIbqQUGHCeKiEm4IicVp8XcOt4MTILBst7JB5gFtbHJyvpmNncuJZnaR9y1L9cWrXlehQVf2kGJN5-Fl4Ee7XAGmDMz2fNERvW4X7B1CbbvL8ADe7u0Vr_aBNGM_HfGU-E6siOusCdUi6DkyIba5KMJHeCVHl4u6aWiu8lNahmpZgesw51fKViXqjWrpUra1calhnuPT7Th5yLWlHY-Dgffj8Y7nNH98W-QFvYA2cfO50UHY2SvPppl9YdT9vAm_mVxe70wiFcoYUsst3549ln1a1JDHsH84A2E8MZfMGp_Y16JyMQocgDNqZ3piMPMZLieO3EY0UhfP_YZxHOJhwDirzC9L4VPt9vnV2OFh2ZhdZWFEt5HtxmWwJTsrCkvWK5w_h322eJbvTZyayCsOV14MpLXoYw6a81Bx-WimRzhX2HKHKnwVYbj6_MmecDXPVE6ulXxnV1IWTt7sGM_J8K6J-XEsPVdc_PkvO6nffY6C73epjDrJr9yO3BMNmkxahY&l10n=ru&cts=1463488986181&mc=4.476409765557392
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1057.cipmcGOr9EEDh5lphRfG2Ipao8vg2Coxnf-VgvpsdnVhuC6b0aJef9yW8sN1eHv3Cy1LCWwln9a1OMXo20VlKnScGHojcDj2Qi3pa5Z7dCeQeCb3jVWW6mZIWFOvKuiU4yIBG1uK7Y6442wErAUTZbH5c-QJ_plmBvGiT9j1534PDbO3I8W8gLfGPRg9pRWu.4567b0aa8420edc3c2ffbf0c7b34f41f21c07c7b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O-z-Sjcn7ZuVEajCajoGmIx5IeSV2OQzhM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbnZSblMzc05DNE1CRUJKenNDVFlvVk1yUjJaNk9vOGw4clpOSkRMNlFMNGYzQUZJWURzNDZJVjhYWG5zaVI1Q2l1eV9EX0RCMGda&b64e=2&sign=d72021b20367f9f43b87081c1d51c042&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxhfdRkdWFco7FefdpB-pditpJIRav9n8fQ-7o7mJWolqomNSjEiroji93hQOxgcb4hiFy3rLsv8ccR6q5JUw_8BFEljgHW3PzjS4zG_A-_Ep4tTsML8XHPmcvqTm6M_rWO5QLo0YSAKWaYdg0JsWfz55IBSjniIt1WELs8FuBDkuqcJcYVWbG5U6U5l2mNOqKwbJ_WKADn1mOhYH1ln5g&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVWVf_zaIW4lIbqQUGHCeKiEm4IicVp8XcOt4MTILBst7JB5gFtbHJyvpmNncuJZnaR9y1L9cWrXlehQVf2kGJN5-Fl4Ee7XAGmDMz2fNERvW4X7B1CbbvL8ADe7u0Vr_aBNGM_HfGU-E6siOusCdUi6DkyIba5KMJHeCVHl4u6aWiu8lNahmpZgesw51fKViXqjWrpUra1calhnuPT7Th5yLWlHY-Dgffj8Y7nNH98W-QFvYA2cfO50UHY2SvPppl9YdT9vAm_mVxe70wiFcoYUsst3549ln1a1JDHsH84A2E8MZfMGp_Y16JyMQocgDNqZ3piMPMZLieO3EY0UhfP_YZxHOJhwDirzC9L4VPt9vnV2OFh2ZhdZWFEt5HtxmWwJTsrCkvWK5w_h322eJbvTZyayCsOV14MpLXoYw6a81Bx-WimRzhX2HKHKnwVYbj6_MmecDXPVE6ulXxnV1IWTt7sGM_J8K6J-XEsPVdc_PkvO6nffY6C73epjDrJr9yO3BMNmkxahY&l10n=ru&cts=1463488986181&mc=4.476409765557392
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Дніпровський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кам’янка-Дніпровський 

районний центр зайнятості, Енергодарська міська рада, Енергодарський центр зайнятості, 

Енергодарський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Мелітопольський міський  центр 

зайнятості, Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Мелітопольська районна державна адміністрація, Мелітопольський міський та районний центр 

зайнятості, Територіальний центр соціального обслуговування м. Мелітополя Мелітопольської 

міської ради, з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• опрацьовано 30  акта надання БВПД, що були подані адвокатами. 

• проведено 40 правопросвітницьких заходів. 

• розміщено у ЗМІ 20 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

• надано _123  клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

консультаційних 

пунктів/осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Надання 

методичної 

допопоги органам 

місцевого 

самврядування 

Кількість 

проведених право-

просвітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ до 

електронних 

сервісів МЮ 

 Всього 44/174 0 37 123 

1 
Мелітопольський 

МЦ 
5/30 

0 
7 8 

2 Василівське бюро 2/8 0 4 7 

3 Веселівське бюро 3/9 0 4 22 

4 
Михайлівське 

бюро 
4/15 

0 
4 15 

5 
Енергодарське 

бюро 
14/32 

0 
3 16 

6 
Кам’янсько – 

Дніпросвське 

бюро 

7/43 
0 

3 30 

7 
Приазовське 

бюро 
0 

0 
0 5 

8 Токмацьке бюро 4/20 0 6 20 

9 Якимівське бюро 5/14 0 6 0 
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