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ЗМІСТ 

Розділ І. Основні заходи, що були здійсненні за пріоритетами: 

[1.1] Підвищення рівня правової свідомості, правової 

культури та правової освіченості людей. 

[1.2] Мотивація та стимулювання людей до вирішення 

правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою 

механізмів системи надання безоплатної правової допомоги. 

[1.3] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий 

спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів. 

[1.4] 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 

Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійсненні за пріоритетами: 

 

[1.1] Підвищення рівня правової свідомості, правової 

культури та правової освіченості людей. 

14 січня 2022 року начальник 

сектору Токмацьке бюро правової 

допомоги відділу безоплатної правової 

допомоги  Мелітопольського місцевого 

центру з надання БВПД  спільно з 

фахівцями Головного управління 

Держпраці у Запорізькій області та 

представниками Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного 

центру зайнятості провела профорієнтаційний урок для учнів Державного 

навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» 

на тему: «Важливість легальної зайнятості та охорони праці молодих 

фахівців». 

Під час зазначеного заходу присутнім було роз’яснено, які організації 

займаються встановленням порушень в сфері трудового законодавства і 

охорони праці та наведено практичні приклади коли роботодавці були 

притягнуті до відповідальності за невиконання законодавства в сфері 

охорони праці. 

21 січня 2022 року завідувач 

сектору Слов’янське     бюро правової 

допомоги відділу безоплатної правової 

допомоги Краматорського місцевого 

центру з надання БВПД  провела 

правопросвітницький захід для осіб, які 
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стоять на обліку у відділі №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій 

області РУП на тему: «Інформування про систему надання БПД». 

Під час заходу фахівець розповіла про систему надання безоплатної 

правової допомоги, правові підстави та порядок надання безоплатної 

вторинної правової допомоги малозабезпеченим особам. 

25 січня 2022 року 

директор Регіонального центру  у 

Донецькій та Запорізькій областях 

(далі – Регіональний центр) взяв 

участь у тематичній «гарячій» 

телефонній лінії на тему: «Захист 

конституційних прав», яка 

відбулася на базі комунальної 

установи «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної 

ради.  

Під час тематичної прямої «гарячої» телефонної лінії були надані 

відповіді з наступних питань: порядок повернення житла, яке відібрано 

незаконним шляхом, підстави для заміни адвоката, який надає безоплатну 

вторинну правову допомогу,  порядок отримання безоплатної первинної 

правової допомоги. 

31 січня 2022 року головний юрист 

сектору Бердянське бюро правової допомоги 

відділу безоплатної правової допомоги 

Бердянського місцевого центру з надання БВПД  

провела правопросвітницький захід для осіб, які 

стоять на обліку в Бердянському міськрайонному  

центрі  зайнятості на тему: «Трудове  право». 
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Під час заходу присутнім були надані правові консультації з питань 

стягнення нарахованої та невиплаченої заробітної плати, укладання 

трудового договору тощо. 

04 лютого 2022 року 

завідувач сектору Веселівське бюро 

правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги 

Мелітопольського місцевого центру 

з надання БВПД провела 

інформаційно - роз’яснювальну 

лекцію для осіб, які стоять на обліку в Веселівській районній філії 

Запорізького обласного центру зайнятості на тему: «Соціальна допомога 

малозабезпеченим сім'ям». 

Під час заходу  присутніх було поінформовано про порядок 

призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім'ям. 

11 лютого 2022 року фахівці сектору  

Вільнянське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги Запорізького 

місцевого центру з надання БВПД  провели 

правопросвітницький захід для вихованців 

«Центру дитячо-юнацького розвитку та дозвілля 

імені В. Гнаровської»  Вільнянської міської ради 

на тему: "Запобігання та протидія кібербулінгу та 

кібергрумінгу в Україні". 

Під час заходу дітей було проінформовано про роботу сектору 

"Вільнянське бюро правової допомоги" Запорізького місцевого центру з 

надання БВПД  та обговорено основні проблеми, з якими стикаються діти у 
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онлайн житті, висвітлено спектр питань, пов’язаних з виникненням 

кібербулінгу, його види, типові прояви та ознаки насильства, а також 

адміністративна відповідальність за вчинення кібербулінгу. 

15 лютого 2022 року завідувач 

сектору Чернігівське бюро правової 

допомоги відділу безоплатної правової 

допомоги  Бердянського місцевого центру 

з надання БВПД провела 

правопросвітницький захід для підопічних 

закладу Комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Чернігівської селищної ради 

Бердянського району Запорізької області на тему: «Державна програма «Є-

Підтримка» для осіб похилого віку». 

Під час заходу присутніх було поінформовано про  розширений  

перелік товарів та послуг, які можна отримати за допомогою державної 

програми «Є-Підтримка»  та надано роз’яснення щодо порядку та механізму 

реалізації зазначеної Програми. 

23 лютого 2022 року завідувач сектору 

Добропільське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги  

Краматорського місцевого центру з   надання 

БВПД провів тематичну лекцію на тему: «Крим 

– вісім років спротиву» для суб'єктів 

Покровського районного відділу №2 філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області.  

Під час заходу присутніх було поінформовано про те, як мешканцям 

окупованого Криму отримати безоплатну вторинну правову допомогу. 
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20 квітня 2022 року головний юрист 

сектору Пологівське бюро правової допомоги 

відділу безоплатної правової допомоги  

Бердянського місцевого центру з   надання БВПД 

провела правопросвітницький захід для внутрішньо 

переміщених осіб на тему: «Порядок дій під час 

втрати чи спливу терміну дії документів».  

Під час заходу фахівець розповіла про 

механізм відновлення утрачених або знищених документів у територіальних 

органах Державної міграційної служби України.  

27 квітня 2022 року 

заступник директора Запорізького 

місцевого центру з надання БВПД 

взяла участь на телеканалі 

«Суспільне. Запоріжжя»  у 

телепередачі «Сьогодні. Головне» 

на тему: «Відшкодування за 

зруйноване житло», в якій розповіла про те, як отримати компенсацію за 

зруйноване житло внаслідок злочинної агресії Росії проти України. 

Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3s82q3l.  

12 травня 2022 року директор 

Регіонального центру взяв участь на 

телеканалі «Суспільне. Запоріжжя» у 

телепередачі «Сьогодні. Головне» на 

тему: «Колабораціонізм та робота під 

примусом окупантів», в якій розповів 

про те хто такі колаборанти, дії 

колаборантів та диверсантів та відповідальність за колабораційну діяльність 

в умовах воєнного стану в Україні. 

https://bit.ly/3s82q3l


8 
 

Детальніше за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=dRWT0JsChpw&ab_channel=%D0%A1%D1

%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%

97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F 

31 травня 2022 року головний 

юрист сектору Оріхівське бюро правової 

допомоги відділу безоплатної правової 

допомоги  Запорізького місцевого центру 

з надання БВПД провела 

правопросвітницькій захід з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей. 

Під час заходу дітям в ігровій формі було ро’зяснено про основні права 

дитини, передбачені міжнародним та українським законодавством. 

07 червня 2022 року завідувач 

сектору Кам’янське бюро правової 

допомоги відділу безоплатної правової 

допомоги  Бердянського місцевого центру з   

надання БВПД провела 

правопросвітницькій захід для внутрішньо 

переміщених осіб на тему: «Фізичний або психічний примус як обставина, 

що виключає  злочинність діяння за ст. 40 Кримінального Кодексу України».  

Під час заходу  присутніх було поінформовано про те, що не є 

кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла 

шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом 

фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми 

вчинками. 

16 червня 2022 року головний юрист сектору Авдіївське бюро 

правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги  Краматорського 

місцевого центру з   надання БВПД спільно з директором Правобережного 

https://www.youtube.com/watch?v=dRWT0JsChpw&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=dRWT0JsChpw&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=dRWT0JsChpw&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
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Київського місцевого центру з надання 

БВПД  провели правопросвітницькій захід 

онлайн для студентів Національного 

технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» на тему: «Підвищення рівня 

довіри студентів до компетентності надання первинної безоплатної правової 

допомоги». 

Під час онлайн заходу  фахівці розповіли про систему надання 

безоплатної правової допомоги, правові підстави та порядок надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

22 червня 2022 року головний юрист сектору 

Маріупольське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги  Маріупольського 

місцевого центру з   надання БВПД провела лекцію 

для осіб, які отримують гуманітарну допомогу від 

УВКБ ООН на тему: «Компенсація 

пошкодженого/зруйнованого майна». 

Під час заходу фахівець розповіла про виплати 

грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких 

зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією Російської Федерації. 

28 червня 2022 року завідувач сектору 

Костянтинівське бюро правової допомоги 

відділу безоплатної правової допомоги  

Краматорського місцевого центру з   надання 

БВПД провела правопросвітницький захід для 

українців, які отримали тимчасовий захист в 

Чеській республіці у зв’язку з нападом Росії 
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на Україну на тему: «Гарантії реалізації конституційних прав людини і 

громадянина". 

Під час заходу фахівець розповіла присутнім про роботу системи 

надання безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану. 
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[1.2] Мотивація та стимулювання людей до вирішення 

правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою 

механізмів системи надання безоплатної правової допомоги. 

 

21 січня 2022 року фахівці 

сектору «Новомиколаївське бюро 

правової допомоги» відділу 

безоплатної правової допомоги  

Запорізького місцевого центру з   

надання БВПД провели 

правопросвітницький захід для 

мешканців смт. Новомиколаївка 

Запорізької області на тему: «Зміни в земельному законодавстві». 

Під час заходу присутнім булла надана інформація щодо правового 

регулювання земельних відносин та обговорювались новини земельного 

законодавства.  

27 січня 2022 року завідувач сектору 

Бахмутське бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги 

Краматорського місцевого центру з   надання 

БВПД провела виїзне консультування для 

мешканців Сіверської міської територіальної 

громади Донецької області. 

Під час заходу громадяни звертались з питаннями оформлення права на 

спадщину на земельну ділянку, визнання права власності на земельну 

ділянку в судовому порядку, присвоєння земельнійділянці кадастрового 

номеру, оформлення договору оренди земельної ділянки тощо. 

 



12 
 

04 лютого 2022 року 

Громадська організація «Жінка 

майбутнього» передала до 

Бердянського місцевого центру з 

надання БВПД настінні 

календарі «Діти проти 

насильства». 

Календарі «Діти проти насильства», які наповнені збірками з найкращих 

малюнків дітей з міста Бердянськ та Бердянського району Запорізької 

області, було виготовлено та розроблено  Громадською організацією «Жінка 

майбутнього», у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за 

фінансової підтримки Європейського Союзу. Під кожною світлиною є 

контакти громадських об'єднань та відповідних державних установ, що 

спеціалізуються на протидії домашньому насильству, у тому числі системи 

надання безоплатної правової допомоги. 

11 лютого 2022 року 

завідувач сектору Токмацьке 

бюро правової допомоги відділу 

безоплатної правової допомоги 

Мелітопольського місцевого 

центру з надання БВПД спільно з 

фахівцями 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 провела 

інформаційну кампанію з популяризації сімейних форм виховання, а саме 

патронатних родин,  як альтернативу дитячих притулків і інтернатів та як 

додаткову форму зайнятості для осіб, які стоять на обліку у Токмацькому 

міськрайонному  центрі зайнятості. 
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Під час заходу фахівці розповіли присутнім про нормативно-правові 

засади створення патронатних сімей, визначення категорії дітей, які можуть 

бути влаштовані до патронатної сім’ї, хто такі патронатні вихователі, їх 

помічники та хто може ними стати. 

16 лютого 2022 року у 

Донецькій області та 18 лютого 2022 

року у Запорізькій області директор 

Регіонального центру провів 

публічну презентацію результатів 

діяльності Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькій та 

Запорізькій областях та 

підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за 2021 рік. 

Директор Регіонального 

центру розповів присутнім про 

основні показники діяльності 

Регіонального та місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькій та 

Запорізькій областях. Також  було 

приділено увагу питанням 

підвищення правової спроможності 

та правових можливостей мешканців територіальних громад Донецької та 

Запорізької областей шляхом впровадження таких проектів як «Відновне 

правосуддя», «Волонтер БПД» та «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство», збільшенням кількості точок доступу до правової 
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допомоги та створення інтерактивної карти, яка демонструє мережу покриття 

правовими послугами.  

Додатково директор Регіонального центру під час презентації 

результатів діяльності Регіонального центру у Запорізькій області розповів 

про спрощення доступу осіб до правової допомоги за рахунок відкриття 

«Хортицького бюро правової допомоги» Запорізького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Запоріжжя. 

Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/donetsk.zaporizhzhya.legalaid.zp.ua/videos/105325466

8556227/ 

20 лютого 2022 року  фахівці 

сектору «Запорізьке бюро правової 

допомоги № 2» відділу безоплатної 

правової допомоги Запорізького 

місцевого центру з надання БВПД 

забезпечили роботу консультаційного 

пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги в приміщенні Комунальної установи «Запорізький геріатричний 

пансіонат» Запорізької обласної ради.  

Правові консультації під час роботи зазначеного пункту отримали 

дев’ять осіб з питань призначення житлової субсидії, реєстрації та зняття з 

реєстрації місця проживання, 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.  

https://www.facebook.com/donetsk.zaporizhzhya.legalaid.zp.ua/videos/1053254668556227/
https://www.facebook.com/donetsk.zaporizhzhya.legalaid.zp.ua/videos/1053254668556227/
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З 08 квітня 2022 року з 

понеділка по п’ятницю з 10:00 

до 12:00 фахівцем сектору 

Запорізьке бюро правової 

допомоги № 2 Запорізького 

місцевого центру з надання 

БВПД забезпечується робота 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги у 

приміщенні виставкового центру «Козак палац», де розміщений 

гуманітарний штаб для внутрішньо переміщених осіб. За ІІ квартал 2022 року 

у зазначеному консультаційному пункті доступу до БПД безоплатну правову 

допомогу отримали83 особи. 

13 травня 2022 року завідувач сектору Торецьке 

бюро правової допомоги відділу безоплатної правової 

допомоги Краматорського місцевого центру з надання 

БВПД провела виїзний прийом громадян у приміщенні 

Лука – Мелешківської селищної ради Вінницького 

району Вінницької області. 

Під час прийому мешканці отримали консультації 

із земельних питань та порядку отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

03 червня 2022 року фахівці 

сектору Оріхівське бюро правової 

допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги Запорізького 

місцевого центру з надання БВПД 

провели правопросвітницький захід 

для мешканців Наталівського 
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старостинського округу Степненської об’єднаної територіальної громади 

Запорізької області на тему: «Зміни у земельному законодавстві у зв’язку з 

воєнним станом в Україні». 

Під час заходу фахівці розповіли присутнім про регулювання 

орендних відносин у сфері земельного права за нормами Закону України » 

від 24.03.2022 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в 

умовах воєнного стану. 

07 червня 2022 року головний юрист 

сектору Торецьке бюро правової допомоги  

Краматорського місцевого центру з надання 

БВПД взяла участь у робочій зустрічі спільно 

із завідувачем сектору Луцьке бюро правової 

допомоги Луцького місцевого центру з надання 

БВПД та директором Волинського обласного 

центру соціально-психологічної допомоги з 

питань покращення взаємодії у співпраці в умовах воєнного стану. 

За підсумками робочої зустрічі було забезпечено роботу 

консультаційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги. 

16 червня 2022 року головний юрист 

сектору Вугледарське бюро правової 

допомоги  Маріупольського  місцевого 

центру з надання БВПД провела навчальний 

захід з підвищення цифрової грамотності 

населення з питань застосування послуг у сфері надання безоплатної 

правової допомоги. 
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Під час заходу присутнім були надані контакти Краматорського 

місцевого центру з надання БВПД та Координаційного центру з надання 

правової допомоги, посилання на застосунок "Безоплатна правова допомога", 

чат-боти та інформаційно-довідкову платформу правових консультацій 

«WikiLegalaid». 

У І та ІІ кварталах 2022 року Регіональним центром та місцевими 

центрам з надання БВПД у Донецькій та Запорізькій областях було 

налагоджено ефективну співпрацю із засобами масової інформації. 

На офіційному веб-сайті системи надання безоплатної правової 

допомоги  за І та ІІ квартали  2022 року було підготовлено та розміщено: 

27 публікацій, зокрема: 

 «Підсумки. Стандарти. Нововведення. Про що говорили з адвокатами 

Донеччини та Запоріжжя»: https://www.legalaid.gov.ua/novyny/122488/ 

 Три  роки  реалізації Програми відновного правосуддя для 

неповнолітніх: результати та висновки: 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/try-roky-realizatsiyi-programy-

vidnovnogo-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-rezultaty-ta-vysnovky/ 

 Донеччина презентувала результати діяльності за 2021 рік: 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/donechchyna-prezentuvala-rezultaty-

diyalnosti-za-2021-rik/ 

 Система БПД долучається до документування воєнних злочинів: 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-doluchayetsya-do-

dokumentuvannya-voyennyh-zlochyniv/ 

 Система БПД надає правову допомогу в умовах воєнного стану: 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-nadaye-pravovu-

dopomogu-v-umovah-voyennogo-stanu/ 

 Комунікація: як це працює: 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/komunikatsiya-yak-tse-pratsyuye/ 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/122488/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/try-roky-realizatsiyi-programy-vidnovnogo-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-rezultaty-ta-vysnovky/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/try-roky-realizatsiyi-programy-vidnovnogo-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-rezultaty-ta-vysnovky/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/donechchyna-prezentuvala-rezultaty-diyalnosti-za-2021-rik/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/donechchyna-prezentuvala-rezultaty-diyalnosti-za-2021-rik/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-doluchayetsya-do-dokumentuvannya-voyennyh-zlochyniv/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-doluchayetsya-do-dokumentuvannya-voyennyh-zlochyniv/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-nadaye-pravovu-dopomogu-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/systema-bpd-nadaye-pravovu-dopomogu-v-umovah-voyennogo-stanu/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/komunikatsiya-yak-tse-pratsyuye/
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 Запорізький обласний контактний центр - 5 років співпраці: 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/zaporizkyj-oblasnyj-kontaktnyj-tsentr-

5-rokiv-spivpratsi/ 

 Правова допомога в умовах війни. Досвід Бердянського місцевого 

центру: https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravova-dopomoga-v-

umovah-vijny-dosvid-berdyanskogo-mistsevogo-tsentru/ 

 Правова допомога українцям, які опинились в 

Італії : https://bit.ly/3wEGsqn 

  Відповідальність за колабораційну діяльність, вчинену під 

примусом: https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-vidpovidalnist-za-

kolaboratsijnu-diyalnist-vchynenu-pid-prymusom-rozpovily-

pratsivnykam-tavrijskoyi-gromady/ тощо; 

12 правових консультацій, зокрема: 

 Захистили дітей від психологічного та фізичного насильства з боку 

батька: https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/nevydymi-rany-naslidky-

psyhologichnogo-nasylstva-nad-ditmy/ 

 Гаджет ледь не  коштував свободи неповнолітньому Івану: 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/modnyj-gadzhet-led-ne-

koshtuvav-svobody-nepovnolitnomu-ivanu/ 

 Аванс чи передоплата: як не залишитись без грошей та вікон: 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/124154/ 

 Пошкоджена пломба лічильника: як діяти: https://news-

ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-

plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-

yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WX

nIgS8wksBfkebbkH4 

 Аліменти на дитину у 2022 році:  https://news-ukraine.info/news-

derzhava-rehiony-ukrayiny/105885-al-menti-na-ditinu-u-2022-roc.html 

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/zaporizkyj-oblasnyj-kontaktnyj-tsentr-5-rokiv-spivpratsi/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/zaporizkyj-oblasnyj-kontaktnyj-tsentr-5-rokiv-spivpratsi/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravova-dopomoga-v-umovah-vijny-dosvid-berdyanskogo-mistsevogo-tsentru/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pravova-dopomoga-v-umovah-vijny-dosvid-berdyanskogo-mistsevogo-tsentru/
https://bit.ly/3wEGsqn
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-vidpovidalnist-za-kolaboratsijnu-diyalnist-vchynenu-pid-prymusom-rozpovily-pratsivnykam-tavrijskoyi-gromady/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-vidpovidalnist-za-kolaboratsijnu-diyalnist-vchynenu-pid-prymusom-rozpovily-pratsivnykam-tavrijskoyi-gromady/
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/pro-vidpovidalnist-za-kolaboratsijnu-diyalnist-vchynenu-pid-prymusom-rozpovily-pratsivnykam-tavrijskoyi-gromady/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/nevydymi-rany-naslidky-psyhologichnogo-nasylstva-nad-ditmy/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/nevydymi-rany-naslidky-psyhologichnogo-nasylstva-nad-ditmy/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/modnyj-gadzhet-led-ne-koshtuvav-svobody-nepovnolitnomu-ivanu/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/modnyj-gadzhet-led-ne-koshtuvav-svobody-nepovnolitnomu-ivanu/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/124154/
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WXnIgS8wksBfkebbkH4
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WXnIgS8wksBfkebbkH4
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WXnIgS8wksBfkebbkH4
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WXnIgS8wksBfkebbkH4
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105468-poshkodzhena-plomba-na-l-ch-l-niku-yak-d-yati.html?fbclid=IwAR1E8nplznHGlO2tkWI_xSax3DduhRtgYfu0jgJ5WXnIgS8wksBfkebbkH4
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105885-al-menti-na-ditinu-u-2022-roc.html
https://news-ukraine.info/news-derzhava-rehiony-ukrayiny/105885-al-menti-na-ditinu-u-2022-roc.html
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  Колабораціонізм чи виживання, історія одного 

дзвінка : https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/129189/ 

  Оформлення допомоги по безробіттю, перебуваючи на тимчасово 

окупованій території: 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/oformlennya-dopomogy-po-

bezrobittyu-perebuvayuchy-na-tymchasovo-okupovanij-terytoriyi/ 

 Відповідальність за розголошення службової інформації, вчинене під 

примусом: https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/vidpovidalnist-za-

rozgoloshennya-sluzhbovoyi-informatsiyi-vchynene-pid-prymusom/ 

 Отримання компенсації витрат власників жилих приміщень, що 

пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо 

переміщених осіб: https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/otrymannya-

kompensatsiyi-vytrat-vlasnykiv-zhylyh-prymishhen-shho-pov-yazani-z-

bezoplatnym-tymchasovym-rozmishhennyam-vnutrishno-peremishhenyh-

osib/ 

 Умови отримання та використання вогнепальної зброї цивільними 

особами:https://bit.ly/3aHOdof 

  Як зареєструвати договір оренди земельної ділянки в умовах воєнного 

стану:https://bit.ly/3aDQKzH 

За І та ІІ квартали 2022 року було поширено 188 публікаційна  100 

сайтах Запорізьких та всеукраїнських інтернет ЗМІ (NewsUkraine, 

Інформаційне агентство Головне в Україні, Україна інформ, правда онлайн, 

Запоріжжя інформ, Новини України, Київінформ, Тернопіль інформ та інші), 

охоплення яких становить більше 5 млн. осіб. 

Крім того, активно поширювалась інформація на правову тематику у 

соціальних мережах. Так, протягом І та ІІ кварталу 222 року у мережі 

Facebook розміщено 210 дописів, охоплення яких становить більше 118 000 

осіб, у Instagram розміщено 32 дописи. 

 

https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/129189/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/oformlennya-dopomogy-po-bezrobittyu-perebuvayuchy-na-tymchasovo-okupovanij-terytoriyi/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/oformlennya-dopomogy-po-bezrobittyu-perebuvayuchy-na-tymchasovo-okupovanij-terytoriyi/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/vidpovidalnist-za-rozgoloshennya-sluzhbovoyi-informatsiyi-vchynene-pid-prymusom/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/vidpovidalnist-za-rozgoloshennya-sluzhbovoyi-informatsiyi-vchynene-pid-prymusom/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/otrymannya-kompensatsiyi-vytrat-vlasnykiv-zhylyh-prymishhen-shho-pov-yazani-z-bezoplatnym-tymchasovym-rozmishhennyam-vnutrishno-peremishhenyh-osib/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/otrymannya-kompensatsiyi-vytrat-vlasnykiv-zhylyh-prymishhen-shho-pov-yazani-z-bezoplatnym-tymchasovym-rozmishhennyam-vnutrishno-peremishhenyh-osib/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/otrymannya-kompensatsiyi-vytrat-vlasnykiv-zhylyh-prymishhen-shho-pov-yazani-z-bezoplatnym-tymchasovym-rozmishhennyam-vnutrishno-peremishhenyh-osib/
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/otrymannya-kompensatsiyi-vytrat-vlasnykiv-zhylyh-prymishhen-shho-pov-yazani-z-bezoplatnym-tymchasovym-rozmishhennyam-vnutrishno-peremishhenyh-osib/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3aHOdof%3Ffbclid%3DIwAR3KT9WPIVl3lUI9DQMtalmXHJtEOBb-J0oq5EK8woBruQxDAnsHmW1SV-w&h=AT0Lpk72xSDDq9vprQSdP4rjBBwtZX6ulWQbm4MWCu6ip-SqVFlJPnnC3qnGuJ2yGNP6hixyzY8RGMQzE2PIAi6kb4hbAw3U3bbTEkpLGybEUrWqIYi2BiZ0F8GfjnXDXIVW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT36NEJU8T3Ha3gkzRMSJSr2oLGgtTgrYN8p99gLcO4eixSwCQHVr0jEoetr6-PR8GUKPA5VSE2h6pLxQsis-sagALGQM86RMfuYV65DAWlo23bAHtI9c3c-zg-nY0bpK0b752x30czO8QCgD6DvCozvuLXsasARm9J4SNvy-b_XuLkz8B6RxKNAVHboHtER9b7idN29
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3aDQKzH%3Ffbclid%3DIwAR2sNn6kNQpNoZ-Xm8AlR5xu01XvG7-wqA0K-RHeFrPHF8Fp40cH5NOaOpg&h=AT0FVIwJRhtm9ed1UVLYUDX0mRSG1WjPyc7EJgWfLxGL7zdGxZ8OYANiCk2DjbHIs_btG-v7rjKTEJ5rWynaMyJ1RmLihiwe-ijJvucXszfsG633ilTNO6SF3VMgwZPD118L&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1Q0k7P6N-neHoouIoLFpr0KWahwW4jeS6_ZImT0m6d0mhbhMV-JasKu0cWc95gXu6x0y-w4m_FpkhWTe_ZthLYV3mzKdwQrieE4OXaJRgszou6u8-9x4gdpVibxigMRYQZXguUgoSf_l4U7kggvBs2s5Ac5jum7vjgupUJEfrg9k5IUjmwnlI3uYu0g2BAN7s8qzI9
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[1.3] Забезпечення вирішення проблем людей у правовий 

спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів. 

 

05 січня 2022 року головний юрист сектору 

Торецьке бюро правової допомоги відділу безоплатної 

правової допомоги Краматорського місцевого центру з 

надання БВПД надала адресну правову допомогу 

маломобільній особі. 

Під час відвідування особи головним юристом були 

надані консультації з питань соціального забезпечення, спадкового та 

житлового права. 

14 січня 2022 року у 

м.Запоріжжя та 17 січня 2022 року у 

м.Краматорськ директором 

Регіонального центру  були проведені 

робочі зустрічі з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову 

допомогу на території Запорізької   та 

Донецької  областей. 

Під час робочих зустрічей були підведені підсумки співпраці адвокатів 

та Регіонального центру  за 2021 рік  та обговорені нововведення про 

впровадження пілотного проекту щодо особливостей прийняття і оброблення 

повідомлень про випадки затримання осіб, адміністративного арешту або 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 

опрацювання постанов/ухвал про залучення захисника відповідно до 

положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за 
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призначенням або проведення окремої процесуальної дії регіональними 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

28 січня 2022 року директор 

Регіонального центру спільно з 

начальником управління впровадження 

альтернативних способів врегулювання 

спорів Координаційного центру з 

надання правової допомоги Іриною 

Бондаренко провів онлайн зустріч з 

посередниками (адвокатами-медіаторами) Запорізької та Донецької областей, 

які співпрацюють з Регіональним центром. 

Під час онлайн зустрічі були обговорені результати реалізації пілотного 

проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 

вчиненні кримінального правопорушення» (далі – Програма) на території 

Донецької та Запорізької областей та обговорені плани і перспективи 

реалізації Програми у зв’язку із прийняттям Закону України «Про медіацію». 

01 лютого 2022 року головний юрист 

сектору Якимівське бюро правової допомоги 

відділу безоплатної правової допомоги 

Мелітопольського місцевого центру з 

надання БВПД надав адресну правову 

допомогу особі з інвалідністю ІІ групи 

загального захворювання. 

Під час відвідування особи головним юристом було прийнято звернення 

про надання безоплатної вторинної правової допомоги та роз’яснено порядок 

розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу. 
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14 червня 2022 року Регіональним 

центром укладено  меморандум про взаємодію 

з благодійною організацією «Позитивні жінки». 

Метою вищезазначеного меморандуму є 

консолідація зусиль Регіонального центру та 

БО «Позитивні жінки», спрямованих на 

створення відповідних умов щодо 

попередження та недопущення порушення у 

Донецькій та Запорізькій областях прав і 

свобод жінок, які живуть із ВІЛ/СНІД, є уразливими до ВІЛ, захисту цих 

прав і свобод, їх відновлення у разі порушення та здійснення заходів щодо 

правопросвітництва таких жінок. 
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[1.4] 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). 

 

12 лютого 2020 року фахівцями сектору 

Вільнянське бюро правової допомоги 

Запорізького місцевого центру з надання БВПД 

спільно    із   представниками Вільнянського  

районного сектору Державної установи 

«Центр пробації» у Запорізькій області, 

Вільнянської районної філії Запорізького 

обласного центру зайнятості, Управління соціального захисту населення 

Вільнянської районної державної адміністрації було проведено 

інформаційно-комунікативний та роз’яснювальний захід для осіб, які 

перебувають у місцях виконання покарань та готуються до звільнення. 

Присутніх було поінформовано щодо соціальної реабілітації після 

звільнення, умов працевлаштування, можливості отримання медичної та 

соціальної допомоги, про правові підстави та порядок надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

27 травня 2022 року 

в.о.директора Регіонального центру 

Кожемякіна Л. спільно з фахівцями 

Регіонального центру провела 

робочу зустріч з Хоменко Л., 

представником управління захисту прав людини Національної поліції, з 

дислокацією в ГУНП в Запорізькій області. 
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Під час заходу були обговорені 

питання щодо взаємодії, 

запобігання випадкам порушення 

прав людини на захист та 

отримання безоплатної правової 

допомоги в умовах воєнного стану. 

Учасники зустрічі проаналізували проблемні питання та узгодили шляхи 

їх вирішення з метою подальшої реалізації гарантованого державою 

конституційного права осіб на захист. 

На виконання вимог Порядку інформування про випадки затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2011 року №1363 (зі змінами) (далі – Порядок),  у І та ІІ 

кварталах 2022 року Регіональним центром: 

 проведено 3 звірки відомостей із суб’єктами подання інформації, 

визначеними Порядком по Запорізькій та Донецькій області; 

 здійснено 2 аналізи та узагальнення інформації щодо випадків 

порушення суб’єктами подання інформації, визначеної Порядком. 

. 
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Розділ ІІ 

Оплата послуг адвокатів, 

 які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

 

З 01 січня по 31 червня 2022 року центрами з надання БВПД у 

Донецькій та Запорізькій областях було фактично профінансовано на 1632,64 

тис.грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення 

формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що 

становить 93,5% від передбачених кошторисом видатків на даний період, та 

на 12540,6 тис.грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата 

послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання БВПД», що становить 

90,1% від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з 

надання БВПД за двома бюджетними програмами за звітній період 2022 

року в порівнянні до аналогічного періоду минулого року 

 

З 01 січня по 31 червня 2022 року касові видатки на оплату послуг 

адвокатів за надання БВПД у Запорізькій та Донецькій областях становили: 

Регіональний центр з надання БВПД у Донецькій та Запорізькій областях – 
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10090211,40 грн., місцеві центри з надання БВПД – 1441727,73 грн., разом 

11531939,13  грн. 

Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за надані послуги 

адвокатів станом на 31.06.2022 становив 11542559,73 грн. Кредиторська 

заборгованість перед адвокатами на кінець звітного періоду складала 

10620,60  грн. 

 

Діаграма 2. Стовпчаста діаграма співвідношення касових 

видатків на оплату послуг адвокатів за звітній період з 

наростаючим підсумком до касових видатків за аналогічний 

період минулого року в порівнянні з касовими видатками за 

весь минулий рік 
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Діаграма 3. Стовпчаста діаграма співвідношення касових 

видатків на оплату послуг адвокатів та зареєстрованих 

фінансових зобов’язань за звітній період з наростаючим 

підсумком до річного кошторису на звітний рік 

 

Так, з 1 січня по 31 червня 2022 року касові видатки на оплату 

послуг адвокатів по дорученням по кримінальним  провадженням  становили 

10099,7 тис.грн., що становить 87,6% від загальних касових видатків поданій 

бюджетній програмі, а по дорученням по цивільно-адміністративним справам 

– 1429,7 тис.грн., що становить 12,4% від загальних касових видатків по 

даній бюджетній програмі. 

Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу 

видатків на оплату послуг адвокатів в розрізі категорій осіб 

по кримінальним провадженням та цивільно-

адміністративним справам 

 
 

№

з/

п 

 

 
Категорії осіб 

 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, 

тис.грн 

І квартал ІІ квартал Разом за 

І півріччя 

1 Захист за призначенням 5702,25 2913,25 8615,5 

2 Залучення до окремої 

процесуальної дії 

189,2 107,6 296,8 
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3 Адміністративне затримання/ 

адміністративний арешт 

128,8 27,2 156,0 

4 Кримінальне затримання/ 

тримання під вартою 

385,2 305,2 690,4 

5 Засудженим до покарання у 

вигляді позбавлення волі, 
тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців 

196,15 98,55 294,7 

6 За ухвалою суду у кримінальних 
провадженнях щодо 

продовження, зміни або 
припинення застосування 

примусових заходів медичного 

характеру у процедурах, 

пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією), або у разі вирішення 

судом питань під час 

виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПКУ 

27,1 19,23 46,3 

7 Цивільні/адміністративні справи 814,85 614,85 1429,7 

Разом 7443,55 

 

4085,88 

 

11529,4 
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