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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за стратегічними цілями:
[1.1.] ] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги
В рамках виконання наказів та доручення Міністерства юстиції,
Координаційного центру з надання правової допомоги протягом звітного періоду
фахівці Ужгородського місцевого центру з надання БВПД провели чисельні робочі
зустрічі з питань підготовки до відкриття відповідних бюро правової допомоги у
містах Перечин, Чоп та смт. Великий Березний.
За звітній період робота центру була зосереджена на питанні щодо підготовки
та відкриття з 1 вересня трьох
новостворених бюро правової допомоги.
Насамперед, взято участь у конкурсному відборі претендентів на керівні посади в
бюро, призначенні та проведенні навчання нових працівників. Проведено роботу з
оформлення договорів оренди, ремонту приміщень бюро, облаштування їх меблями
та оргтехнікою, підключення до телефонного зв’язку і мережі Інтернет. Продовжено
співпрацю з органами місцевого самоврядування і партнерськими структурами
виконавчої влади та виконання планових завдань. Також було проведено значну
кількість комунікативних заходів, спрямованих на інформування громадськості про
новостворені бюро правової допомоги та діяльність системи БВПД.
У заходах брали участь працівники Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області, Ужгородського
МЦ БВПД, керівники органів місцевого самоврядування, районних державних
адміністрацій, представники депутатського корпусу, працівники служб, відомств
органів виконавчої влади, представники громадських організацій та ЗМІ.
1 вересня 2016 року відбулося офіційне відкриття всіх 3-х бюро правової
допомоги, у м. Перечин, Чоп та смт. Великий Березний. Директор Ужгородського
МЦ БВПД Михайло Давиденко, спільно з директором регіонального центру БВПД
Василем Попадинцем та начальником головного територіального управління
юстиції в Закарпатській області Русланою Натуркач, взяли участь у відкритті
Чопського бюро правової допомоги, заступник директора МЦ Еріка Кинєв, спільно з
заступником начальника ГТУЮ в Закарпатській області Іваном Алмаші, взяла
участь у відкритті Великоберезнянського та Перечинського бюро правової
допомоги.
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової
допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної
правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, передбачено утворення
та розвиток мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної
правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, зокрема таких як:
інваліди, люди похилого віку, люди з особливими потребами, ветерани війни, дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи, а
також для осіб, які проживають у віддалених населених пунктах.
Так, протягом третього кварталу 2016 року Ужгородським місцевим центром з
надання вторинної безоплатної правової допомоги було здійснено 10 виїздів
мобільних груп та забезпечено діяльність 4 дистанційних пунктів доступу до
безоплатної правової допомоги. Зокрема у таких органах місцевого самоврядування:
13.07.2016р. – Великогеївська сільська рада Ужгородського району; 21.07.2016 року

- села Ужок, Верхній Бистрий, Волосянка Великоберезнянського району;
28.07.2016р. – Баранинська та Руськокомарівська сільські ради Ужгородського
району; 04.08.2016р. – Турицька сільська рада Перечинського району; 18.08.2016 р.
– Зарічівська сільська рада Перечинського району. Після відкриття Бюро правової
допомоги в м. Чоп, м. Перечині, смт. Великий Березний, працівники бюро провели 4
виїзні прийоми таких населених пунктах: 13.09.2016 р.- с. Чорноголова
Великоберезнянського району, 22.09.2016 року в с. Сімерки Перечинського району,
с. Малий Березний Великоберезнянського району, 23.09.2016 р. – с. Червоне
Ужгородського району.
З метою розширення доступу до БВПД для інвалідів, ветеранів війни, осіб які
потребують тимчасового захисту, внутрішньо переміщених осіб запрацювали
дистанційні пункти доступу до БПД на базі ГО «Закарпаття-Донбас» та обласного
госпіталю ветеранів війни.
12.07.2016 року, 09.08.2016, 13.09.2016 працівниками місцевого центру
проводився прийом в дистанційному пункті доступу до БПД, на базі Обласного
госпіталю ветеранів війни м.Ужгорода.
02 серпня 2016 року, за згодою з ГО
«Закарпаття-Донбас» м.Ужгорода працівниками
центру
проведено
прийом
внутрішньо
переміщених осіб в фойє готелю «Закарпаття»
м. Ужгород, де компактно проживають ВПО. На
прийом звертались особи з питань щодо реалізації
пільг, передбачених законодавством для цієї
категорії громадян,
дотримання
трудового
законодавства працедавцями та відшкодування збитків внаслідок руйнації житла,
що знаходиться на окупованій території.
Також, дистанційний пункт прийому громадян запрацював на базі
Ужгородського міського центру зайнятості. 17 серпня та 15 вересня 2016 року
проведено правове консультування і роз’яснення тим, хто знаходиться на обліку в
центрі зайнятості м.Ужгорода, зокрема і учасникам АТО. Ще один пункт
дистанційного обслуговування запрацює на базі служби у справах дітей
Великоберезнянської РДА, про що досягнуто принципової домовленості із
керівником служби Іванною Шипош.
Дистанційні пукти доступу організовуються і на базі бюро БПД у районах. 13
вересня, відбулася робоча зустріч заступника начальника Перечинського бюро
Тетяна Кость з директором районного центру зайнятості Іванною Суворовою.
Досягнуто домовленості про організацію регулярних зустрічей із тими, хто стоїть на
обліку в районному центрі зайнятості. А вже 15 вересня фахівці Перечинського
бюро, разом із спеціалістами Перечинського районного центру зайнятості, провели
спільний семінар на тему «Легальна зайнятість».
20 вересня заступник начальника Великоберезнянського бюро правової
допомоги Ужгородського МЦ з надання БВПД Ангеліна Біровчак провела зустріч із
особами, які перебувають на обліку у Великоберезнянському районному центрі
зайнятості.

Активно застосовується робота із партнерськими організаціями. Учасники
АТО є однією із цільових груп на яких постійно звернута увага МЦ при проведенні
своєї роботи. Так 11 серпня директор Ужгородського місцевого центру Михайло
Давиденко взяв участь у засіданні членів ГО «Побратими України» з питання:
соціальний захист військовослужбовців, учасників АТО та членів сімей загиблих
учасників АТО та надання БПД.
7 вересня в Ужгороді відбулось відзначення 40 річчя заснування та діяльності
Української Гельсінської Спілки з прав людини. Організаторами заходу виступили
громадська приймальня УГС з прав людини в м. Ужгороді та ГО «Закарпатська
громада», Регіональний та Ужгородський місцевий центри з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
З початком навчального року
поновлено
співпрацю
із
юридичними
клініками
Ужгородського
національного
університету. 8 вересня директор
місцевого центру М.Давиденко,
начальник відділу В.Мацо та
керівник юридичної клініки І.
Переш, провели робочу зустріч,
під час якої були обговорені
питання подальшої співпраці.
Зокрема,
йшлося
про
перенаправлення клієнтів, які звернулися до місцевого центру за правовою
допомогою, але матеріальне становище яких не дозволяє їм скористатися послугою
адвоката, до фахівців юридичної клініки.
23 вересня в м. Ужгороді, в рамках підписаного меморандуму про співпрацю
між Ужгородським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та відділенням Асоціації правників України в Закарпатській області,
відбулася робоча зустріч директора центру Михайла Давиденка та начальника
відділу Володимира Мацо з головою відділення Асоціації Ростиславом Пазиною.Під
час зустрічі партнери підбили підсумки роботи за період з часу підписання
меморандуму, обговорили подальші кроки співпраці та досягли домовленості про
надання спонсорської допомоги від Асоціації у вигляді друкування інформаційних
та рекламних матеріалів про систему безоплатної правової допомоги .
Активно застосовуються такі методи подачі інформації як інформаційний
штурм та флеш-моби. 21.07.2016 року інформаційні повідомлення про виконання
наказу «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації
громадських формувань» були розміщені в Великоберезнянській районній раді,
районній
державній
адміністрації,
районному
ЦНАПі,
центральному
відділені поштового зв’язку, районній
центральній
бібліотеці,
Великоберезнянській районній газеті
«Карпатська
Зірка»,
Перечинській

районній раді та адміністрації, Перечинській міській раді.
22 липня працівники Регіонального, Ужгородського місцевого центрів та
Головного управління юстиції в Закарпатській області провели флеш-моб перед
Ужгородською міською радою, з метою інформування населення по правовим
питанням. Того ж дня проведено зустріч-семінар з громадськими організаціями
м.Ужгорода де присутніх було поінформовано про порядок подачі та реєстрації
документів громадськими формуваннями, реформування органів юстиції, відкриття
бюро правової допомоги та ін.
23 серпня у рамках відзначення урочистостей з нагоди Дня Державного
Прапора України та 25-ї річниці Незалежності України працівники Головного
територіального управління юстиції у Закарпатській області та фахівці
Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги провели
флеш-моб. Участь у флеш-мобі взяли в.о. начальника ГТУ юстиції у Закарпатській
області Маріанна Готра, перший заступник начальника управління Іван Алмаші,
директор Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Михайло Давиденко
та інші. Учасники заходу, який
відбувся на площі Народній в
Ужгороді, розповсюджували листівки
та буклети з інформацією про
нововведення в роботі органів юстиції
та центрів із надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
Активно використовують флешмоби і бюро правової допомоги у
районах.

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної
правової допомоги.
З метою підвищення якості надання БВПД місцевим центром постійно
проводиться моніторинг виконання адвокатами виданих доручень та стан
задоволеності клієнтів якістю надання адвокатами БВПД. Зокрема, проводиться
опитування як щодо наявності проблемних питань, так і щодо поточної роботи з
клієнтами.
Щомісячно працівниками відділу організації надання БВПД та роботи з
адвокатами готується та передається до Регіонального центру звіт про успішно
вирішені цивільні та адміністративні справи адвокатами, призначеними центром.
Зокрема, за третій квартал 2016 року адвокатами вирішено 10 судових справ на
користь клієнтів Ужгородського МЦ. Одночасно наявна значна кількість позитивно
вирішених справ, які не потребували вирішення у судовому порядку, зокрема,
справи про отримання документів (свідоцтва про народження, паспорта),
призначення різних видів соціальної допомоги, тощо. Приклади успішного
вирішення справ адвокатами Центру регулярно публікуються працівниками відділу
у мережі Facebook.

З метою аналізу якості надання правової допомоги та співпраці адвокатів та
клієнтів, працівники центру проводять анонімне анкетування адвокатів. Зокрема, за
останній час проведено опитування 20 клієнтів про задоволеність роботою
адвокатів.
Одночасно, вживаються заходи у випадку виявлення проблемних питань у
відносинах між клієнтами та адвокатами. Вказані питання вирішуються шляхом
узгодження позицій адвоката та клієнта – запровадження практики застосування
«Дорожньої карти», або, у випадку конфлікту інтересів між адвокатом та клієнтом,
шляхом заміни адвоката.
[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між
ними.
Відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами на постійній
основі проводиться робота з адвокатами в частині обговорення як змін в
законодавстві, так і практики вирішення типових справ, опрацювання нормативної
бази, що стосується надання БВПД. Проводиться консультування адвокатів щодо
порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги, співпраці з клієнтом,
підготовки та подання звітності адвоката по вирішених цивільних,
адміністративних, кримінальних справах, звітності щодо адміністративних
затримань, проведення окремих процесуальних дій, тощо. У випадку необхідності
працівниками відділу проводиться консультування адвокатів щодо порядку
здійснення розрахунку оплати за надання БВПД.
У випадку оновлення законодавчої або методичної бази, здійснюється
надсилання вказаних матеріалів на електронну адресу адвокатів Центру.
30 вересня у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги відбулася робоча нарада директора Василя
Попадинця, керівників структурних підрозділів Регіонального центру та
Ужгородського місцевого центру з адвокатами, які працюють у системі безоплатної
правової допомоги. Під час наради також відбулося жваве обговорення питань щодо
роботи адвокатів. Зокрема, йшлося про оплату клієнтами поштової кореспонденції
та сплату судового збору у цивільних і адміністративних справах, необхідність
внесення змін до Методики і порядку оплати послуг адвокатів та діяльність
новостворених бюро у районах області.
[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні
територіальних громад.
14 липня на запрошення Закарпатського обласного Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, в рамках навчальної
програми для секретарів сільських та селищних рад Ужгородського району,
відбулась зустріч із директором Ужгородського МЦ БВПД Михайлом Давиденком.
21.07.2016 року проведено черговий спільний виїзний прийом працівників
Ужгородського місцевого центру, голови Великоберезнянської районної ради
Ярослава Шукаля та керівників ГО «Простір молоді». Прийом було організовано у

віддалених гірських населених пунктах Великоберезнянського району - сіл
Волосянка, Верхня Бистра та Ужок.
Усі новопризначені керівники бюро правової допомоги були особисто
представлені керівному складу Великоберезнянської, Перечинської районних рад та
Чопської міської ради. Так, 29 липня директор Ужгородського МЦ БВПД Михайло
Давиденко та переможець конкурсу на посаду начальника Чопського бюро правової
допомоги Галина Скочиляс провели робочу поїздку в м. Чоп. Метою поїздки було
ознайомлення нового керівника структурного підрозділу місцевого центру з
територіальною громадою, зустріч з керівниками Чопської міської ради, органу
соціального захисту, комісії в справах дітей та неповнолітніх, мобілізаційно-масової
роботи, місцевої організації національно-культурного товариства угорців. Під час
зустрічі з Чопським міським головою Валерієм Самардаком було зазначено, що
місцева громада отримає ще один дієвий інструмент для покращення
правосвідомості, правового захисту та представництва в судових та державних
органах.
Приємно відзначити, що 1 вересня, у перший день роботи бюро правової
допомоги, мер міста Чоп Валерій Самардак, голова Перечинської районної ради
Михайло Ласкін та голова Великоберезнянської районної адміністрації Василь
Симочко, ряд обласних та місцевих депутатів особисто взяли участь в офіційному
відкритті бюро та запевнили у тісній співпраці органів місцевого самоврядування з
Ужгородським МЦ БВПД.
[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД.
22 вересня у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної правової
допомоги у Закарпатській області відбулося чергове засідання керівної ради.
На порядок денний були винесені питання матеріально-технічного
забезпечення бюро правової допомоги, аналізу фінансових показників регіонального
та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 8 місяців
2016 року та планового використання бюджетних коштів. Також під час засідання
йшлося про підготовку локального плану заходів надання безоплатної правової
допомоги на ІV квартал 2016 року.
За підсумками наради були внесені пропозиції щодо вжиття необхідних
заходів із додаткового фінансування оплати послуг, наданих адвокатами,
проведення поточних ремонтів, а також планування роботи центрів, фінансової
дисципліни та кадрового забезпечення.
[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання
його функцій.
З метою покращення результативності та ефективності діяльності місцевого
центру, ведеться постійна робота над розвитком інституційної спроможності центру
для вдосконалення правової системи для забезпечення наукової, інформаційноаналітичної, експертної, методичної, організаційної та іншої підтримки.

06.07.2016 року працівники місцевого центру взяли участь у навчанні по
доступу до Державної реєстрації громадських формувань та забезпечення їх доступу
до програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Міністерства юстиції
України, яке організувало Головне управління юстиції в Закарпатській області.
На виконання доручення Міністерства юстиції України з метою належного
виконання наказу «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної
реєстрації громадських формувань», 11 липня Державним підприємством
«Національні інформаційні технології», було проведено навчання у якому взяли
участь працівники Ужгородського місцевого центру Вікторія Чепка та Лілія Новак, з
метою належного виконання ними функцій з прийняття та видачі документів під час
державної реєстрації громадських формувань.
26 вересня фахівці Ужгородського МЦ БВПД: директор центру Михайло
Давиденко, начальник відділу Володимир Мацо та головний спеціаліст Юрій
Щербей здійснили виїзд до Перечинського та Великоберезнянського бюро правової
допомоги з метою надання методичних та практичних рекомендацій щодо
складання документів правового характеру.
Працівника місцевого центру розроблено інформаційні буклети БВПД,
здійснено їх переклад на угорську мову, мову найбільшої національної меншини, що
компактно проживає на території Ужгородського району. Бюро правової допомоги
Ужгородського МЦ розроблено та застосовуються інформаційні плакати, в який
зазначені місцезнаходження, телефонні контакти та години прийому новостворених
бюро. Ці інформаційні плакати розміщенні в місцях масового скупчення населення:
авто та залізно дорожні вокзали, державні органи влади, сільські ради, великі
магазини, електрички тощо.
Також розроблено та застосовується ряд методичних матеріалів. Розроблено
проект Програми надання безоплатної правової допомоги територіальній громаді
міста Ужгорода на 2016-2017 роки та передано у міську раду на розгляд депутатам.
[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації.
Інформацію про реалізацію прийнятого Міністерством юстиції України
пілотного проекту з прийому документів на реєстрацію громадських формувань
місцевими центрами БВПД, та інформацію про відкриття бюро правової допомоги
були надіслані на сайти органів державної влади, місцевого самоврядування, до
районних газет, партнерським громадським організаціям, з якими підписані
меморандуми про співпрацю з метою їх подальшого поширення.
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД в
Закарпатській області, інформація щодо відкриття і діяльності новостворених бюро
правової допомоги Ужгородським місцевим центром здійснюється постійна тісна
співпраця та налагодження контактів із регіональними та місцевими ЗМІ. Зокрема
здійснено ряд публікацій в газетах, виступи на телебаченні, розміщено
інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, тощо.
Також, внесено зміни на офіційну сторінку Ужгородського МЦ БВПД у
соціальній мережі Фейсбук, де розміщено додаткову інформацію про
місцезнаходження, телефонні та інтернет контакти новостворених бюро правової
допомоги .

Продовжено друк інформаційних оголошень про діяльність Ужгородського
МЦ БВПД у найбільш популярних та тиражних в області газетах «РІО», випуск №28
від 16 липня 2016р. та «Новини Закарпаття» від 6 та 24 вересня 2016 р.
Всього,
протягом
звітного
періоду,
Ужгородським
місцевим
центрам
було
розміщено
19
інформаційних
матеріалів
щодо
функціонування системи БПД в регіоні,
проведено
комунікативні
заходи,
спрямовані
на
інформування
громадськості про відкриття бюро
правової допомоги, зокрема в таких
виданнях як «Новини Закарпаття»,
«Народне
слово»,
«Вісті
Ужгородщини», «Карпатська зірка» , «РІО» . Рекламний сюжет про відкриття бюро
правової допомоги в м. Перечині та смт. Великий Березний протягом серпня місяця
транслювався на місцевому кабельному телебаченні ТОВ «Альфа - простір»:
 https://drive.google.com/file/d/0B6MiIosV6B08YmpxaEJwZE9PcTA/view?usp=sh
aring;
Публікація
на
сайтах
органів
місцевого
самоврядування,
виконавчої
влади ( в тому числі на угорській
мові), електронних ЗМІ тощо :
 Оголошення про відкриття
“Чопського
бюро
правової
допомоги” / Közlemény a Jogi
segítséget nyújtó csapi iroda
megnyitásáról;
 До відома мешканців смт.








Великий
Березний
та
Великоберезнянського району!
До відома мешканців міста Перечина та
Перечинського району!;
Голова райради взяв участь у відкритті
бюро правової допомоги;
У Перечині відкрито бюро правової
допомоги;
У місті відкрили «Чопське бюро правової
допомоги»;
Співпраця з Бюро;
В Ужгороді згадували історію Української
обговорювали її сучасність;

Гельсінської

Cпілки

й

В рамках співпраці з юристами Центру правової інформації та консультацій
ГО «Простір молоді», наприкінці липня фахівцями центру проведено виїзні
прийоми громадян в гірських населених пунктах Великоберезнянщини:
 Виїзний прийом Центру правової інформації та консультації ГО «Простір
молоді».
25 липня 2016 р. директор місцевого центру Михайло Давиденко взяв участь
у програмі «Зона особливої уваги» місцевого телеканалу НТКУ «Закарпатська
регіональна дирекція «Тиса-1», в якій йшлося про роботу місцевого центру,
відкриття бюро правової допомоги, правове просвітництво населення тощо:
 Зона особливої уваги. Реформи у сфері юстиції.
Начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової
допомоги та роботи з адвокатами Ужгородського МЦ БВПД Маріана Чундак
12.09.2016 взяла участь у програмі "Правова освіта" на обласному каналі «Тиса-1».
 Правова освіта. Як оформити спадок.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності
За період із липня 2016 року по вересень 2016 року (звітний період)
Ужгородським місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є
його структурними підрозділами, було зареєстровано 352 звернень клієнтів, яким
було надано правову консультацію, 112 із них написали письмову заяву про надання
БВПД. 15 клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД.
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 87 рішень
про надання БВПД та надано 89 доручень адвокатам. По 2 письмовим зверненням
було надано відмову у наданні БВПД.

Кількість
зареєстрованих
звернень

Кількість
наданих
правових
консультацій

Кількість
отриманих
письмових
звернень про
надання БВПД

Кількість
перенаправлень
до інших
провайдерів
БПД

254

147

107

13

2

Відділ «Чопське бюро
правової допомоги»

32

32

0

0

3

Відділ «Перечинське бюро
правової допомоги»

37

34

3

2

№
з/п

1

Найменування відділу
МЦ
Відділ правової
інформації та
консультацій

4

Відділ
«Великоберезнянське
бюро правової допомоги»
Разом по МЦ

29

27

2

0

352

240

112

15

В звітному періоді клієнти частіше зверталися з наступних питань:
соціального забезпечення 58 (16%), сімейного 52 (15%), іншого цивільного 52
(15%), житлового 49 (14%), з інших питань 39 (11%), спадкового 29 (8%), неправове
питання 25 (7%), трудового 14 (4%), земельного 11 (%) 3 договірного 10 (3%),
неправове питання 25 (7%), адміністративного 9 (3%), з питань виконання судових
рішень 4 (1%), медичне 0(0%).
Діаграма 1. Розподіл клієнтів за пільговою категорією.

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНО ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ
ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ
МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД особи,
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Діаграма 2. Розподіл клієнтів за звітний період за категорією питань:

Діаграма 3. Розподіл клієнтів за статтю:

Діаграма 4. Розподіл клієнтів за віком:

Найбільше звернень за звітний період було зареєстровано звернень від
малозабезпечених осіб 47 (53%) інвалідів 47 (29%), та ветеранів війни 13 (15%),
біженці 1(%), діти позбавлені батьківського піклування 1 (1%), потерпілі в
кримінальному провадженні 1 (1%).
Крім цього, місцевим центром за звітний період було:

•
здійснено 12 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 5
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
•
загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та
роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних пунктів
склала 47 чоловік, в тому числі 9 осіб звернулися за отриманням правових
консультацій та роз´яснень до дистанційних пунктів доступу до БПД та 38 осіб до
мобільних консультаційних пунктів;
•
надано методичну допомогу 12 органам місцевого самоврядування та
установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів,
юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання
безоплатної правової допомоги;
•

опрацьовано 368 актів надання БВПД, що були подані адвокатами.

•
розміщено у ЗМІ 16 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД ( 5- в
газети, 2- на телебачення, 9- на інтернет сайтах).
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з/п

1
2

3

4

Найменування
МЦ та Бюро

Відділ правової
інформації та
консультацій
Відділ «Чопське
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допомоги»
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бюро правової
допомоги»
Відділ
«Великоберезнян
ське бюро
правової
допомоги»

Кількість
здійснених
виїздів
мобільних
пунктів/осіб,
що отримали
правову
допомогу

8/ 30

Кількість
діючих
дистанційних
пунктів / осіб,
що отримали
правову
допомогу

4/ 19

Кількість
ОМС, яким
надано
методичну
допомогу та
установпровайдерів
БПД, з якими
налагоджено
співпрацю
12

Кількість
проведених
правопросвіт
ницьких
заходів

Кількість
клієнтів,
яким надано
доступ до
електронних
сервісів
МЮ

18

0

1/2

0

1

7

0

1/ 1

2/3

2

8

0

2/ 5

2/0

2

3

0

