
Регіональний центр з надання БВПД у Донецькій 
області 

 

 

      

 

 

                                                 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА 

ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Маріупольським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Річного плану 

діяльності на 2022 рік у ІIІ кварталі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маріупольський місцевий центр з надання БВПД ІІI квартал 
2022 року 

 

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

ЗМІСТ 

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

освіченості людей ............................................................................................................................... 3 
[1.1.] Підвищення спроможності людей самостійно ідентифікувати правові потреби та 

правові проблеми............................................................................................................................ 3 
[1.2.] Підвищення готовності людей докладати зусиль для вирішення правових проблем . 7 

РОЗДІЛ ІІ. МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЛЮДЕЙ ДО ВИРІШЕННЯ ПРАВОВИХ 

ПРОБЛЕМ У ПРАВОВИЙ СПОСІБ, ЗОКРЕМА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЗМІВ 

СИСТЕМИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ................................ 7 
[2.1.] Підвищення рівня обізнаності людей про систему надання безоплатної правової 

допомоги .......................................................................................................................................... 7 
[2.2.] Підвищення рівня довіри людей до системи надання безоплатної правової допомоги

 ........................................................................................................................................................... 9 
[2.3.]  Мінімізація бар’єрів доступу до послуг безоплатної правової допомоги .................... 10 

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

існуючих та розвитку нових механізмів........................................................................................ 11 
[3.1.] Підвищення ефективності системи надання безоплатної правової допомоги та 

сприяння ефективності інституцій, з якими вона взаємодіє .................................................. 11 
[3.2.] Посилення спроможності системи надання БПД до надання послуг на засадах 

клієнтоорієнтованості, інклюзивності та індивідуального підходу до вирішення проблем 

людини ........................................................................................................................................... 12 
[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 .................................................................................... 12 

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

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

адміністративному та кримінальному процесі) ........................................................................... 12 
[4.1.] Забезпечення раннього доступу до БВПД особам на етапі затримання, досудового 

розслідування, під час судового процесу та здійснення ефективного  захисту їх прав ....... 12 
[4.2.] Розвиток механізмів моніторингу дотримання прав людей, які мають 

процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, засудженого, 

затриманого та реагування на порушення таких прав ........................................................... 12 

  

 

 

 

 

 

 



Маріупольський місцевий центр з надання БВПД ІІI квартал 
2022 року 

 

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

 

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

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

правові проблеми  

 

    Протягом звітного кварталу Маріупольським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведена організація, здійснено аналіз правових проблем та 

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

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

Проводилося поширення інформаційних матеріалів.  

 

Розроблено макет буклетів на тему: «Встановлення факту смерті/народження на тимчасово 

окупованій території». Погодженно DRC та направлено до Координаційного та Регіонального 

центру. 

 

08.09.2022 року завідувач сектору «Нікольське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід на тему: «Права 

дітей на безоплатну правову допомогу» на території 

Южненської міської школи №1. 

 

27.07.2022 року головним юристом сектору «Покровське бюро 

правової допомоги» проведено правопросвітницьку лекцію на 

тему: «Профілактика та запобігання злочинів» для суб’єктів 

Покровського районного відділу № 3 філії ДУ «Центр пробації» 

в Донецькій області.  

 

28.07.2022 року завідувач сектору «Покровське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницьку лекцію на тему: 

«Профілактика та запобігання злочинів» для суб’єктів  

Мирноградського районного відділу № 4 філії ДУ "Центр пробації.  

 

10.08.2022 року головний юрист сектору «Покровське 

бюро правової допомоги» провів правопросвітницьку 

лекцію на тему: «Вчинення злочину під впливом 

фізичного або психічного примусу» для суб’єктів 

Покровського районного відділу №3 філії ДУ "Центр 

пробації" в Донецькій області. 

 

13.09.2022 завідувач сектору «Нікольське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницьку лекцію на тему: 

"Фізичний або психічний примус як обставина, що 

виключає злочинність діяння ст. 40 ККУ", для внутрішньо переміщених 

осіб в Южненському штабі гуманітарної допомоги. 
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15.09.2022 року головним юристом сектору 

«Маріупольське бюро правової допомоги» 

проведено правопросвітницький захід на тему: 

«Запобігання злочинності» для внутрішньо 

переміщених осіб у ГО «Територія успіху».   

 

28.09.2022 завідувач сектору «Нікольське бюро правової допомоги» провела 

правопросвітницьку лекцію для внутрішньо переміщених осіб на тему: 

«Запобігання злочинності» у Гуманітарному штабі на базі Греко-

католицької церкви  м.Южне.  

 

02.08.2022 року головний юрист сектору «Вугледарське бюро 

правової допомоги» провела правопросвітницьку лекцію на 

тему: «Зміни у законодавстві, щодо розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

ст.40 КЗпПУ» для внутрішньо переміщених осіб та 

землевласників, у гуманітарному хабі ЯМаріуполь м. Вінниця.   

 

06.07.2022 року головний юрист сектору 

«Вугледарське бюро правової допомоги» провела 

правопросвітницьку лекцію на тему: «Розірвання 

трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу ст.40 КЗпПУ» у приміщенні 

центру ЯМаріуполь м Вінниця.  

11.07.2022 року головний юрист сектору «Нікольське 

бюро правової допомоги» провела лекцію на тему: 

«Доступ до БПД» для внутрішньо переміщених осіб у ЦНАП м. Івано-

Франківськ. 

13.07.2022 року головний фахівець відділу безоплатної правової провела 

лекцію на тему: «Доступ до державних сервісів для осіб похилого віку» у 

Штабі гуманітарної допомоги Южненьської територіальної громади.   

 

21.07.2022 року головний фахівцем відділу 

безоплатної правової допомоги провела 

правопросвітницький захід  для щодо доступу до 

системи БПД у центрі ЯМаріуполь м. Одесса.   

 

23.08.2022 року головним юристом сектору 

«Вугледарське бюро правової допомоги» 

проведено правопросвітницький захід на тему: 

«Права і свободи громадян» для внутрішньо 

переміщених осіб у гуманітарному хабі 

ЯМаріуполь м. Вінниця.   
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27.08.2022 року завідувач сектору 

«Нікольське бюро правової 

допомоги» провела 

правопросвітницький захід  на тему: 

«Гарантії дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» у 

гуманітарному хабі ЯМаріуполь       

м. Одеса.   

01.09.2022 року завідувач сектору «Покровське бюро 

правової допомоги» провела правопросвітницький захід на тему: «Гарантії дотримання прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» на території Західного автовокзалу №2 м. Вінниця.   

 

09.09.2022 року завідувач сектору «Волноваське бюро правової допомоги» 

провела правопросвітницький захід (онлайн) на тему: «Соціальний захист 

та реінтеграція ВПО. Правові питання для внутрішньо переміщених осіб, 

які перебувають на обліку у Маріупольському міському центрі 

зайнятості». 

13.09.2022 року головним юристом 

сектору «Вугледарське бюро правової 

допомоги проведено 

правопросвітницький захід на тему: 

«Прийняття спадщини в умовах воєнного стану» для внутрішньо 

переміщених осіб у гуманітарному хабі ЯМаріуполь м. Вінниця. 

13.09.2022 року завідувач сектору «Покровське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід на тему: 

«Прийняття спадщини в умовах воєнного стану» для внутрішньо переміщених осіб у приміщенні 

Центру адміністративних послуг "Прозорий офіс" м. Вінниця.   

13.09.2022 року головним юристом сектору 

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» 

проведено правопросвітницький захід на тему: 

«Прийняття спадщини в умовах воєнного стану» для 

внутрішньо переміщених осіб у гуманітарному хабі 

ЯМаріуполь м. Запоріжжя. 

22.09.2022 головний юрист сектору «Маріупольське бюро 

правової допомоги» провела правопросвітницький захід на 

тему: «Встановлення факту смерті в умовах воєнного стану» 

для внутрішньо переміщених осіб, у приміщенні 

Гуманітарного хабу ЯМаріуполь м. Кропивницький. 
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10.08.2022 року головний фахівець відділу безоплатної правової 

допомоги провела правопросвітницьку лекцію на тему: «Правова 

освіта для осіб з інвалідністю, пенсіонерів» у Штабі гуманітарної 

допомоги м. Южне. 

 

19.09.2022 головний юрист сектору «Маріупольське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід на тему: «Правова 

освіта для людей з інвалідністю» у Громадській організації "Територія 

успіху". 

22.09.2022 головний юрист сектору 

«Вугледарське бюро правової допомоги» 

провела правопросвітницьку лекцію на тему: 

"Забезпечення прав осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп" у Гуманітарному хабі 

ЯМаріуполь м. Вінниця.  

29.09.2022 завідувач сектору «Нікольське бюро 

правової допомоги» провела правопросвітницький 

захід для людей з інвалідністю на тему: «Правова освіта для людей з 

інвалідністю», на базі Греко-католицької церкви, гуманітарної допомоги  БФ 

"Карітас" у м. Южне.   

Завідувачем сектору «Нікольське бюро правової допомоги» проведена інформаційна компанія 

щодо залучення та виявлення авторитетних осіб з неповної юридичною або вищою освітою на 

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

Укладено договір про провадження волонтерської діяльності у сфері надання безоплатної правової 

допомоги з волонтером Реповим С.Д., з метою залучення волонтера для надання волонтерської 

допомоги. 

21.09.2022 року проведена робоча зустріч з діючим волонтером БПД з метою підвищення рівня 

спроможності виявляти потенційних субєктів права на БВПД.  

27.09.2022 року завідувач сектору та головний юрист сектору «Покровське бюро 

правової допомоги» провели зустріч в режимі он-лайн з представником Денного 

центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Покровської міської 

територіальної громади. Зустріч була організована задля налагодження 

активізації співпраці з партнерами які працюють з вразливими групами 

населення через недопущення дискримінації, а саме домашнього насилля. Під 

час заходу було надано інформацію про діяльність бюро правової допомоги, та 

контактні дані, а також були надані консультації з хвилюючих питань. Крім того, 

надавались роз’яснення про зміст права на безоплатну правову допомогу, 

порядок реалізації цього права, підстави та державні гарантії щодо її надання, 

які визначаються Законом України «Про безоплатну правову допомогу».  
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18.08.2022 головний юрист сектору «Великоновосілківське бюро правової 

допомоги» провів правопросвітницьку лекцію на тему: «Насильство у сім’ї» 

для внутрішньо переміщених осіб, у Гуманітарному хабі м. Запоріжжя.         

08.09.2022 року завідуюч сектору «Покровське бюро правової допомоги» 

провела правопросвітницький захід у Центрі адміністративних послуг 

"Прозорий офіс" Вінницької міської ради на тему: «Недопущення 

дискримінації вразливих верств населення- домашнє насильство».                         

[1.2.] Підвищення готовності людей докладати зусиль для вирішення 

правових проблем. 

 

Інформування та популяризація про систему надання БПД та користування платформою 

«WikiLegalAid» проводиться постійно.  

 

У звітному кварталі було розміщено наступні правові консультації:  

1. «Укладання та розірвання шлюбу з військовослужбовцем» 

2. «Діяльність Товариства Червоного Хреста України» 

3. «Права та обов’язкі військовослужбовців». 

 

Протягом III кварталу виконувалося редагування та підтримка в актуальному стані правових 

консультацій «WikiLegalAid»:  

 

1. "Оформлення біометричних документів для громадян, які раніше документувались на 

територіях, що є тимчасово окупованими" 

 

4. "Нормативно грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення та населених 

пунктів" 

 

28.09.2022 проведена перевірка консультації на тему "Нормативна грошова оцінка земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів". 

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

правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи надання безоплатної правової 

допомоги 

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

допомоги 

Підготовлено та висвітлено 2 позитивних кейси. 

 

Підготовлено та надіслано до Регіональгого центру консультацію щодо зруйнованого майна з 

посиланням на законодавства на тему: «Отримання компенсації за зруйноване майно внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації», для подальшого розмізщення на стронінці у Facebook. 

 

Підготовлено та надіслано до Регіональгого центру на тему: «Порядок, оформлення та видача 

паспорту громадянина України, якщо знаходишся за кордоном», для подальшого розміщення на 

сторінці у Facebook.   
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У звітному кварталі працівниками Маріупольського  місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги висвітлено та поширено у ЗМІ 14 публікацій, які відображено у звіті 

по ЗМІ.  

 

У липні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Окупанти вербують 

волновасьців в організацію “Донецька республіка”. Що чекає на членів руху».   

Посилання:  https://cutt.ly/VXcAuJk 

 

У липні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Як отримати спадщину під 

час війни. Алгоритм дій».  

Посилання: https://cutt.ly/4XcPKwQ 

 

У серпні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Якщо повернешся — 

отримаєш гроші. Як окупанти заманюють українців на непідконтрольну територію».  

Посилання: https://cutt.ly/nXcEsEm 

 

У серпні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Російський паспорт — 

перший крок до мобілізації. Юристи пояснили чому росія нав’язує громадянство».  

Посиланням: https://cutt.ly/zXcEbXS 

 

У серпні на веб-сайті Mista.ua розміщено інформацію на тему: «Кредит – це не лише кошти, які ви 

отримуєте в борг від фінансової установи на особисті потреби».  

Посилання: https://cutt.ly/cXcMxz2 

 

У серпні на веб-сайті Mista.ua розміщено інформацію на тему: «Співпраця з пробацією в умовах 

воєнного стану». 

Посилання: https://cutt.ly/iXc1hTu 

 

У серпні на веб-сайті Mista.ua розміщено інформацію на тему: «Фахівці системи БПД долучилися 

до роботи гуманітарно-інформаційних хабів ЯМаріуполь».  

Посилання: https://cutt.ly/fXcMKPJ 

 

У серпні на веб-сайті Mista.ua розміщено інформацію на тему: «Люди, які постраждали від 

сексуального насильства, пов’язаного з воєнними діями та збройним конфліктом, мають право:». 

Посилання: https://cutt.ly/wXcMNTy 

 

У серпні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Чи потрібно мешканцям 

окупованих територій сплачувати кредити — відповіді юристів».  

Посилання: https://cutt.ly/wXYV0JT 

 

У вересні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Як виїхати з дитиною до 

країн ЄС — юристи розповіли про “підводні камені”».  

Посиланням: https://cutt.ly/fVfVwvs 

 

https://cutt.ly/VXcAuJk
https://cutt.ly/4XcPKwQ
https://cutt.ly/nXcEsEm
https://cutt.ly/zXcEbXS
https://cutt.ly/cXcMxz2
https://cutt.ly/iXc1hTu
https://cutt.ly/fXcMKPJ
https://cutt.ly/wXcMNTy
https://cutt.ly/wXYV0JT
https://cutt.ly/fVfVwvs
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У вересні на сторінці партнерів у Facebook розміщено публікацію на тему: «Взяття на облік ВПО 

та отримання допомоги на проживання».  

Посилання:  https://cutt.ly/CVfVsBR 

 

У вересні на сторінці партнерів у Facebook розміщено публікацію на тему: «Взяття на облік ВПО 

та отримання допомоги на проживання».  

Посилання:  https://cutt.ly/AVfVhjT 

 

У вересні на сторінці партнерів у Facebook розміщено публікацію на тему: «Важливі зміни у 

законодавстві щодо впо».  

Посилання:  https://cutt.ly/UVfVzup 

 

У вересні на веб-сайті Волноваха City розміщено публікацію на тему: «Ким працювати в 

окупованому місті, щоб не посадили — відповідь юриста».  

Посиланням:  https://cutt.ly/OVfVvyq 

 

Створення, напонення та підтримка в актуальному стані медіакартки місцевих 

ЗМІ та вебресурсів проводиться постійно. 

02.09.2022 року проведено онлайн-нараду з Маріупольським міським центром 

зайнятості щодо налагодження співпраці в умовах воєнного стану, проведення 

заходів та консультування осіб, які знаходяться на обліку.  

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

правової допомоги 

Протягом ІIІ кварталу здійсненя виїзних прийомів громадян у приміщеннях 

сільських та селищних рад не відбувалися, через введення воєнного стану в 

Україні від 24.02.2022. 

26.09.2022 року директор Маріупольського МЦ з надання БВПД провела начання у форматі 

онлайн для працівників центру навичок спілкування з клієнтом.  

22.07.2022 року завідувач сектору «Волноваське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницький захід для землевласників та 

землекористувачів на тему: «Зміни у земельному законодавстві» у 

Муніципальному центрі підтримки родини в м. Остроленка, Польща. 

Після заходу було проведено консультування громадян з земельних 

питань. 

27.07.2022 року завідувачем сектору «Нікольське бюро правової допомоги» провела 

правопросвітницький захід для землевласників та землекористувачів на тему: «Зміни у 

земельному законодавстві» у Гуманітарній точці доступу м. Івано-Франківську, ліцей №15. Після 

заходу було проведено консультування громадян з земельних питань. 

 

https://cutt.ly/CVfVsBR
https://cutt.ly/AVfVhjT
https://cutt.ly/UVfVzup
https://cutt.ly/OVfVvyq
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12.08.2022 року завідувач сектору «Волноваське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницьку лекцію на тему: 

«Особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного 

стану, зміни у законодавстві» для землевласників та 

землекористувачів, у Муніципальному центрі підтримки родини в м. 

Остроленка, Польща. Після заходу було проведено консультування 

громадян з земельних питань.  

12.08.2022 року завідувач сектору «Покровське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницьку лекцію на тему: 

«Особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного 

стану, зміни у законодавстві» для землевласників, у Центрі 

адміністративних послуг "Прозорий офіс" Вінницької міської ради. 

Після заходу були надані консультації громадянам 

з земельних питань. 

15.08.2022 року завідувач сектору «Нікольське 

бюро правової допомоги» провела 

правопросвітницьку лекцію на тему: «Зміни у 

земельному законодавстві» для землевласників та 

землекористувачів, у Прокуратурі м. Южне. Після 

заходу було проведено консультування громадян з 

земельних питань.   

15.09.2022 року завідувач сектору «Нікольське бюро правової 

допомоги» провела правопросвітницьку лекцію  на тему: «Зміни у 

земельному законодавстві» для землевласників та 

землекористувачів, у Прокуратурі м. Южне. Після заходу були 

надані консультації громадянам з земельних питань. 

29.09.2019 року завідувач сектором “Волноваське бюро правової 

допомоги” у рамках  програми «Прискорення приватних 

інвестицій у сільське господарство» провела правопросвітницький 

захід на тему: «Оформлення земельної ділянки УБД в рамках 

безоплатної приватизації», на базі Муніципального центру 

підтримки родини в м.Остроленка (Польща) Мазовецького 

воєвудства . 

Працівники Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

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

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

Протягом III кварталу 2022 року забезпечено роботу консультаційних пунктів доступу до БПД, 

згідно графіку здійснено 79 виїздів. 

Потреби у залученні сурдоперекладачів для забезпечення надання БВПД особам з інвалідністю у 

звітному кварталі не виникало. 

Потреби у залученні перекладачів для забезпечення надання БВПД особам, які мають право на неї 

у звітному кварталі не виникало. 
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Забезпечити роботу консультаційних пунктв доступу до БПД, утворених у «місцях несвободи» 

інтернатах для людей похилого віку тощо не було можливе через введення в Україні воєнного 

стану від 24.09.2022 року. 

06.09.2022 року підписано меморандум про співробітництво  між Маріупольським МЦ з надання 

БВПД та Виконавчим комітетом Маріупольської міської ради Донецької області щодо роботи 

консультаційних пунктів у гуманітарному хабі» ЯМаріуполь». Згідно графіку, у м. Запоріжжя, 

Одесса, Кропівницький та Вінниця. внутрішньо 

переміщенніособи, а саме маріупольці, отримують 

необхідні юридичні консультації та буклети з актуальною 

правовою інформацією. 

28.09.2022 року головний юрист сектору «Вугледарське 

бюро правової допомоги» провела  навчальний захід 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, 

для внутрішньо переміщених осіб у приміщенні центру підтримки переселенців «ЯМаріуполь» у 

м.Вінниця. 

Реєстр партнерів з переліком відповідних послуг/сервісів, які вони надають, в т.ч. необхідних для 

звернення документів підтримуєтья в актуальному стані. 

Підготовка пропозицій ОМС щодо надання фінансової підтримки вразливим мешканцям 

територіальних громад з метою сприяння реалізації права на доступ до правосуддя не було 

можливе через введення в Україні воєнного стану від 24.09.2022 року. 

 

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

існуючих та розвитку нових механізмів 

 

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

сприяння ефективності інституцій, з якими вона взаємодіє 

 

28.09.2022 директор Маріупольського МЦ з надання БВПД провела онлайн-зустріч с адвокатами, 

які надають БВПД, з метою аналізу практики надання БВПД, обміну досвідом та обговорення 

проблемних питань співпраці. 

Проведено перевірки дотримання процедури та якості надання правової допомоги, підготовка 

висновків та рекомендацій за результатами моніторингу щодо запобігання виявлених недоліків. 

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

адвокатів.   

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

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

складених процесуальних документів.   
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11.08.2022 року завідувач сектору «Покровське бюро правової допомоги» 

відвідала одиноку особу похилого віку з інвалідністю за місцем її 

перебування з метою надання БПД. Надані правові консультації щодо 

оформлення заповіту та призначення Державної соціальної допомоги на 

догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-

консультативної комісії, потребують постійного стороннього догляду і 

одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності та 

малозабезпеченим особам з інвалідністю 1 групи та інше. 

23.09.2022 року завідувач сектору «Покровське 

бюро правової допомоги» відвідала особу 

похилого віку з інвалідністю за місцем її перебування з метою надання 

БПД. Крім того, надавались роз’яснення про зміст права на безоплатну 

правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та державні 

гарантії щодо її надання, які визначаються Законом України «Про 

безоплатну правову допомогу».  

За допомогою zoom фахівчиня сектору «Вугледарсьеого бюро правової 

допомоги» провела навчальний захід для фахівців «ЯМаріуполь» на 

тему: «Захист прав ВПО у судовому процесі. Судова практика».  

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

клієнтоорієнтованості, інклюзивності та індивідуального підходу до вирішення проблем 

людини 

Не було потреби у перенаправленні клієнтів для отримання комплексної допомоги згідно з 

умовами відповідних додаткових угод/меморандумів про співпрацю з партнерами.  

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

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

інститутів громадянського суспільства 

27.09.2022 року завідувач сектору сектору «Нікольське бюро правової допомоги» провела онлайн 

навчання для працівників Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на тему: «Консультування громадян під час воєнного стану та порядок ведення 

КІАС». 

Не було необхідності в укладанні додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в частині 

перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги. 

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

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

адміністративному та кримінальному процесі) 

 

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

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

  

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

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

реагування на порушення таких прав.  
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