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Розділ І Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам 
на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад.  

17 січня 2019 року,  головний спеціаліст 
Благовіщенського бюро правової допомоги Діана 
Мелєзгінова, взяла участь у семінарі для безробітних 
громадян у Благовіщенському районному центрі 
зайнятості, де провела лекцію на тему: ”Заборгованість 
за кредитним договором перед банком, що 
ліквідується”. Після заходу працював мобільний 
консультаційний пункт,  де фахівчиня бюро надала 
правові консультації 2 особам. 

 
  
23 січня 2019 року, в приміщенні 

Новоукраїнського бюро правової допомоги 
працівники бюро  Долгоєр Валерія та Наталія 
Єльнікова провели спільний прийом громадян з  
заступником начальника ГТУЮ з питань державної 
виконавчої служби - начальником Управління 
державної виконавчої служби ГТУЮ в області 
Віктором Журавко, під час якого було надано 3 
консультації з  сімейного та  цивільного права. 
Клієнти отримали детальну інформацію з питань, 

котрі були для них актуальними. Також клієнтам було запропоновано рішення кожної з 
проблем та надано контактні дані бюро і Голованівського місцевого центру з надання БВПД 
для можливості отримання консультацій по телефону. 

24 січня 2019 року, головний спеціаліст 
Благовіщенського  бюро правової допомоги Діана 
Мелєзгінова провела урок правових знань для 
учнів Благовіщенського НВК№2 на тему: « 
Подолання булінгу та протидія домашньому 
насильству». Обговорювали новий закон щодо 
протидії булінгу, який передбачає чіткі алгоритми 
дій у випадку знущання та цькувань.   

Зокрема, якщо дитина стала свідком булінгу в 
закладі освіти, передусім вона може розказати про 
це батькам, вчителю, психологу або 
безпосередньо директору закладу. Якщо свідком булінгу став педагог або інший працівник 
школи, то він має повідомити керівника закладу,  незалежно від того, чи поскаржилась йому 
жертва булінгу чи ні. Також фахівець бюро розповіла школярам про відповідальність за булінг, 
яка встановлена новим законом. Так, за булінг,  а також за приховування подібних випадків,  
встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або навіть виправних 
робіт. 

Всі учасники заходу отримали тематичні буклети системи БПД з контактними даними 
Благовіщенського бюро правової допомоги.  

 



28 січня 2019 року,  головний спеціаліст 
Вільшанського бюро правової допомоги Олена 
Базильська  провела інформаційно-
роз'яснювальний семінар для лікарів 
відділення поліклініки Вільшанської районної 
центральної лікарні. Фахівчиня бюро 
зазначила, що у повсякденному житті 
пересічним громадянам доводиться стикатися 
з проблемами, які так чи інакше потребують 
знання законів для вирішення їх у правовий 
спосіб. Постійна зміна законодавства, брак 
коштів для оплати послуг професійного юриста 

чи адвоката робить їх  безпорадними перед власними проблемами. 
Зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави 

та порядок отримання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання 
безоплатної правової допомоги визначає Закон України «Про безоплатну правову 
допомогу».  Цим Законом передбачено право усіх осіб, які перебувають під юрисдикцією 
України на поінформованість про свої права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у 
випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Інакше кажучи, це 
право на безоплатну первинну правову допомогу.  

28 січня 2019 року,  головний 
спеціаліст Добровеличківського бюро 
правової допомоги Ірина Куреньова 
провела правопросвітницький захід для 
учнів  8-го класу Добровеличуківської 
ЗОШ I-III ступенів на тему: «Що таке 
"булінг" та чому про нього треба знати 
всім!».  

Школярам розповіли про «булінг» 
як антисоціальне явище у шкільному 
середовищі та про адміністративну 
відповідальність за його прояви і навіть 

приховування таких випадків. Фахівець бюро наголосила, що булінг впливає на всіх, хто бере 
в ньому участь  та має певні наслідки в майбутньому житті. 

Діти були активні під час обговорення даної теми і по закінченню заходу всі отримали 
інформаційні буклети системи БПД.  

29 січня 2019 року, начальник 
Бобринецького бюро правової допомоги 
Денис Ніколаєнко провів  виховну годину з 
учнями другого та третього курсу ПТУ №32 м. 
Бобринець. 

Останнім часом  проблема булінгу 
широко обговорюється в суспільстві, і на 
даний час це явище знайшло своє 
відображення в законодавчій базі. В ході 
бесіди фахівець бюро   розповів учням про 
форми та види булінгу, ознайомив із 
статистичними даними постраждалих від 
булінгу, обговорив з учнями причини, чому діти стають жертвами цього явища, дав 
рекомендації як реагувати на цькування та як впоратися з ситуацією, якщо така виникла. Під 



час уроку була використана презентація  відео ролику «Стоп булінг»,  були роз'яснені  вимоги 
чинного  законодавства щодо протидії цій проблемі. Денис Ніколаєнко наголосив, що за 
цькування та приниження  встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або 
виправних робіт. По завершенню бажаючі мали можливість отримати індивідуальну 
правову  консультацію.  

07 лютого 2019 року,  в приміщенні Маловисківської 
районної державної адміністрації, за участі начальника 
Маловисківського бюро правової допомоги Марини 
Кучеренко, відбулась тематична зустріч з головами та 
іншими представниками сільських рад Маловисківського 
району на тему: «Виборчі права громадян та способи їх 
здійснення. Як голосувати не за місцем реєстрації». 

«Вибори президента України наближаються 
повільними, але впевненими кроками. 31 грудня 2019 року 
стартував виборчий процес, кандидати повільно 
стягуються до ЦВК для реєстрації.  

Однак готуватися до 31 березня потрібно не тільки тим, хто хоче обійняти 
президентську посаду, але і громадянам України. Тим, хто має можливість проголосувати 
за місцем прописки, хвилюватися нічого – процедура стандартна і жодних істотних змін 
не зазнала. 

Виборчий процес в Україні значно ускладнюється тимчасовою окупацією Криму і 
Донбасу. Окрім цього, не варто забувати і про тисячі переселенців, які залишили свої 
будинки і проживають далеко від місця прописки. Як бути їм?» - розпочала свій виступ 
Марина Кучеренко. 

 Фахівчиня бюро ознайомила присутніх з  алгоритмом дій як голосувати переселенцям 
і жителям тимчасово окупованих територій та як проголосувати не за місцем реєстрації.  

По закінченню заходу М. Кучеренко підкреслила, що у разі порушення прав громадян 
під час виборів, для отримання юридичного супроводу можна звернутись до 
Маловисківського бюро правової допомоги Голованівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.  

 12 лютого  2019 року,  в приміщенні Гайворонської 
центральної районної бібліотеки головним спеціалістом  
Гайворонського бюро правової допомоги Вікторією 
Морозовою була проведена тематична зустріч з 
відвідувачами бібліотеки, на тему «Я маю право голосу!», 
де жителі міста Гайворон та району дізнались, як 
скористатись своїми виборчими правами і як діяти якщо ці 
права порушені. 

До відома громадян доведена інформація про 
бюро, його завдання та цілі діяльності, порядок звернення 

для отримання БПД та БВПД. Всі присутні отримали інформаційні буклети  з реквізитами бюро 
та місцевого  центру з надання БВПД. 

13 лютого 2019 року, у приміщенні 
Благовіщенського територіального центру 
соціального обслуговування громадян, головний 
спеціаліст Благовіщенського  бюро правової 
допомоги Діана Мелєзгінова  надала адресну 
правову допомогу пенсіонеру,  який проживає в 
даному центрі. Клієнта цікавило питання як подати 
апеляційну скаргу на рішення Ульяновського 
районного суду, за яким він повинен сплатити 



кошти по заборгованості за кредитним договором. Фахівець бюро надала роз’яснення щодо  
процедури подачі апеляційної скарги, перелік документів, які потрібні для даної процедури, а 
також процесуальні строки подачі апеляційної скарги.  

13 лютого 2019 року, у  межах кампанії «Я маю 
право голосу!», до якої долучились працівники 
системи безоплатної вторинної правової допомоги,  
фахівці Голованівського місцевого центру з надання 
БВПД Олександр Лісовий та Сергій Шеремет 
провели тематичну зустріч з клієнтами 
Голованівського районного сектору  Державної 
установи «Центр пробації»,  на якій розповіли 
присутнім, як скористатись своїм виборчим правом, 
коли місце  проживання не збігається з місцем 
реєстрації та як перевірити зміст своїх персональних 
даних у Державному реєстрі виборців. 

По закінченню правопросвітницького заходу, 
в  рамках підписаного  Меморандуму про співпрацю, діяв дистанційний консультаційних 
пункт, під час якого клієнти пробації  отримали від фахівців центру правові консультації з 
сімейного та спадкового права. 

21 лютого 2019 року, в приміщенні Гайво-
ронського бюро правової допомоги,  начальник відділу 
«Гайворонське бюро правової допомоги» Олена 
Христенко спільно з начальником Гайворонського РС 
філії Державної установи «Центр пробації в 
Кіровоградській області» Євгеном Клименко, в рамках 
кампанії «Я маю право голосу» провели з клієнтами 
сектору тематичну зустріч на тему: «Як голосувати не за 
місцем реєстрації». Присутніх поінформовано про 
виборчі права громадян, механізм їх реалізації і 
захисту, можливість перевірки включення себе та інших 
виборців до Державного реєстру виборців тощо. 
Фахівець бюро звернула увагу слухачів на можливість тимчасової зміни місця голосування 
(виборчої дільниці) без зміни виборчої адреси у зв’язку зі службовим відрядженням, 
фактичним проживанням не за зареєстрованим місцем проживання, роботою або навчанням 
у відповідному населеному пункті, перебуванням в санаторії тощо. Серед присутніх 
розповсюдженні інформаційні буклети та візитки з реквізитами центру та бюро. 

25 лютого 2019 року, у 
Благовіщенському територіальному 
центрі соціального обслуговування 
громадян, з метою підвищення рівня 
правової обізнаності населення в межах 
кампанії “Я маю право голосу”, 
начальник Благовіщенського бюро 
правової допомоги Наталя Радоуцька  
зустрілася з  особами, які перебувають 
на обліку і постійно проживають в центрі 
та розповіла їм як голосувати не 
виходячи із дому. Ця тема є досить 
актуальною для жителів центру, адже 

більшість з них не може пересуватись без сторонньої допомоги. 



Всі мешканці територіального центру отримали тематичні буклети з контактами 
Благовіщенського бюро правової допомоги. А бажаючі,  отримали ще й правові консультації  
під час роботи мобільного консультаційного пункту, який  був організований фахівцем бюро 
по закінченню заходу. 
 26 лютого 2019 року, жителі смт 
Добровеличківка також долучились до 
кампанії «Я маю право голосу!». Начальник 
Добровеличківського бюро правової 
допомоги Вікторія Грінченко в приміщенні 
Добровеличківської районної бібліотеки для 
дорослих провела тематичну зустріч з 
жителями селища та району  на тему: «Право 
на оскарження порушень своїх виборчих 
прав». Читачі та бібліотекарі отримали 
правові буклети та візитки з реквізитами 
бюро.  

 28 лютого 2019 року,  головний спеціаліст 
Новоукраїнського бюро правової допомоги 
Наталя Єльнікова , в межах кампанії « Я МАЮ 
ПРАВО ГОЛОСУ!»,  провела семінар з  
працівниками БК «Ювілейний» на тему: «Вимоги 
до приміщень окружних і дільничних виборчих 
комісій з виборів Президента України та 
приміщень для голосування. Норми 
забезпечення виборчих комісій».  Для 
працівників будинку культури ця тема є 
актуальною, адже саме в приміщенні БК 
«Ювілейний»  на час виборів буде розміщена 
дільнична виборча комісія. 

01 березня 2019 року, начальник 
відділу «Маловисківське бюро правової 
допомоги» Голованівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Марина Кучеренко, для 
осіб які перебувають на обліку як безробітні в 
Маловисківській районній філії 
Кіровоградського обласного центру 
зайнятості провела семінар на тему: 
«Перевірка змісту своїх даних у державному 
реєстрі виборців».  

Під час заходу фахівець бюро 
зазначила: 

«Згідно п.2 ч.1 ст.10 Закону України «Про державний реєстр виборців» кожен виборець 
має право отримувати інформацію про своє включення чи не включення до Державного 
реєстру виборців Реєстру. 

Згідно із ст.. 21 ЗУ «Про державний реєстр виборців» виборець може особисто 
звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою 
щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України 
або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства 



України). Виборець, який не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке 
звернення іншу особу. 

У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець 
може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні 
персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання інформації стосовно 
персональних даних, передбачених частиною першою ст..6 ЗУ «Про Державний реєстр 
виборців», усіх осіб, які внесені до Реєстру за його власною виборчою адресою». 

По закінченню заходу, М. Кучеренко, підкреслила, що у разі порушення прав громадян 
під час виборів, для отримання юридичного супроводу можна звернутись до 
Маловисківського бюро правової допомоги Голованівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та вручила кожному учаснику заходу  інформаційні 
брошури із зазначенням контактних даних бюро. 

06 березня 2019 року,  начальник 
Вільшанського бюро правової допомоги 
Анастасія Повар,  для клієнтів районного центру 
зайнятості провела семінар на тему: «Перевірка 
своїх персональних даних у Державному 
реєстрі виборців». 

Фахівчиня бюро повідомила, що 
відповідно до статей 19 та 20 Закону України 
“Про Державний реєстр виборців” кожен 
виборець має право звернутися до відділу 
ведення Державного реєстру виборців для 
перевірки свого включення до Державного реєстру виборців, а також перевірити особисті 
персональні дані, що містяться у Державному реєстрі виборців. 

Для здійснення такої перевірки необхідно з’явитися з паспортом громадянина України 
(або тимчасовим посвідченням громадянина України) до відділу ведення Державного реєстру 
виборців за місцем реєстрації.  

Адреси розташування та контактні телефони відділів ведення Державного реєстру 
виборців Кіровоградської області можна з’ясувати у місцевих органах виконавчої влади та 
органах місцевого самоврядування або на у розділі «Довідник адрес та телефонів відділів 
ведення Державного реєстру виборців області». 

13 березня 2019 року, в Голованівській районній 
бібліотеці для дорослих відбулася правова година 
«Вибори Президента України. Що потрібно знати 
українцям» , яка була організована фахівцями  
Голованівського місцевого центру з надання БВПД для 
громадян району, що стоять на обліку в центрі 
зайнятості. 

«Невід'ємне право громадянина демократичної 
держави – вільно обирати владу. Неодмінний 
обов'язок демократичної держави – забезпечити своїм 
громадянам можливість реалізувати виборче право»,  - 
так розпочав захід Олександр Лісовий. 

Присутнім надали загальну інформацію про 
вибори, а зокрема, ознайомили з виборчим законодавством, процедурою проведення 
виборів, правами і обов'язками виборців, можливими порушеннями виборчих прав громадян. 
Виступ фахівця БВПД підсилив перегляд рекомендованого Міністерством юстиції України до 
перегляду відеофільму «Про вибори – просто». 



13 березня 2019 року, в приміщенні 
Гайворонського політехнічного коледжу 
начальник відділу «Гайворонське бюро правової 
допомоги» Олена Христинко,  в межах кампанії 
«Я маю право голосу!»,  провела для студентів та 
викладачів правопросвітницький захід на тему: 
«Для тих хто йде на вибори вперше. Як 
перевірити   наявність своїх персональних даних 
у Державному реєстрі виборців». Присутніх 
поінформовано про виборчі права громадян, 
механізм їх реалізації і захисту, можливість 
перевірки включення себе та інших виборців до 
Державного реєстру виборців тощо. Наприкінці, з студентами була проведена ситуаційна гра: 
«Я виборець – я маю право». Серед присутніх розповсюдженні інформаційні буклети та 
візитки з реквізитами центру. 

13 березня 2019 року,  в приміщенні 
Бобринецького міського територіального 
центру, начальник Бобринецького бюро 
правової допомоги Денис Ніколаєнко став 
учасником  круглого столу за участі 
представників Пенсійного фонду України та 
відділу соціального захисту населення на 
тему: “Нове в пенсійному забезпеченні та 
соціальний захист пенсіонерів”.  На заході 
столу були обговорені питання щодо останіх 
змін в пенсійному законодавстві та порядку 
виплати пенсій, також  питання надання 

субсидій та отримання монетизованої субсидії, порядку сплати комунальних платежів, 
відповідальності за несвоєчасну або неповну сплату. Присутні на заході особи пенсійного віку 
отримали консультації та роз’яснення з цікавлячих питань, в процесі спілкування з 
пенсіонерами було вирішено декілька спірних ситуацій. 

По завершенню круглого столу,  в межах проведення інформаційної кампанії “Я маю 
право голосу!”  Денис Ніколаєнко провів для пенсіонерів міста та району лекцію на тему: 
“Виборчі права громадян способи їх здійснення та захисту”. Під час зустрічі присутнім було 
надано інформацію про права виборців, відповідальність за порушення виборчого 
законодавства. Докладніше зупинились на питанні, як проголосувати не за місцем реєстрації. 

Після завершення зустрічі бажаючим було надано консультації та роз’яснення з 
цікавлячи їх питань. 

Протягом першого кварталу 2019 року працівники Голованівського МЦ з метою 
підвищення правової обізнаності мешканців територіальних громад та надання їм правових 
послуг, спрямованих на забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини систематично 
проводили  вуличне інформування жителів районів щодо роботи системи безоплатної 
правової допомоги.  Разом із цим громадянам роздаються друковані матеріали (в кількості 
3800одиниць), які містять інформацію щодо правових послуг, які надають бюро та центри 
правової допомоги.  
 
 
 
 
 



[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД 

З метою підвищення ефективності 
реалізації кампанії «Я маю право голосу!», 
12 лютого 2019 року,  для фахівців 
Голованівського місцевого центру з 
надання БВПД був проведений  тренінг з 
питань виборчого права. Фахівці центру 
обговорили актуальні питання виборчого 
законодавства, зокрема в частині 
правопорушень, які відбуваються під час 
виборчого процесу та способи реалізації  
права на оскарження порушень виборчих 
прав. Також обговорили зміни в 

законодавстві в частині спрощення процедури голосування для громадян України, виборча 
адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях.  

З метою здобуття нових правових знань та розвитку правничого потенціалу, працівники 
Голованіського місцевого центру з надання БВПД систематично беруть участь у тренінгах, 
семінарах та навчаннях, що організовуються Регіональним та Координаційним центрами. 

Так, 23 лютого 2019 
року, головний спеці-
аліст відділу право-
просвітництва та нада-
ння БПД Голованівського 
місцевого центру з 
надання БВПД Олександр 
Лісовий став учасником 
тренінгу «Як реалізувати 
своє виборче право?», 
який відбувся в м.Києві та 
був організований 

міжнародною 
організацією IFES разом з громадською організацією «Група впливу»  з метою навчання 
фахівців установ безоплатної правової допомоги, які задіяні в реалізації проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!», щодо консультування внутрішньо переміщених осіб з питань виборчого права.  

Також, начальник Добровеличківського бюро 
правової допомоги Віта Грінченко та головний 
спеціаліст Новоукраїнського бюро правової 
допомоги Валерія Долгоєр взяли участь у  
дводенному тренінгу, який був організований 
спільно з громадською організацією «Ла Страда - 
Україна за підтримки Фонду ООН у галузі 
народонаселення в Україні за програмою 
«Комплексний підхід до вирішення проблеми 
насильства щодо жінок та дівчат в Україні»,  який 
відбувся 04-05 березня 2019 року в м. Дніпро.  

 
[1.3.]  Децентралізація системи надання БПД 
У 1 кварталі 2019 року місцевим центром укладено 16 договорів з адвокатами про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах. 
 



 [1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних провадженнях 

 
[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги та впровадження інших новітніх інформаційних технологій 
 

Для посилення ефективності  діяльності системи безоплатної правової допомоги 
Місцевим центром  постійно ведеться робота над впровадженням та використанням сучасних 
інформаційних та інтерактивних технологій, запровадженню нових підходів представлення 
інформації  широкому колу заінтересованих осіб, зокрема через впровадження ІР- телефонії, 
Skype- зв’язку, медійних засобів передачі   даних тощо.  Протягом звітного періоду місцевим 
центром  підключено 9 веб камер для проведення скайп консультування працівниками бюро 
правової допомоги  та оперативних нарад. 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.01 по 29.03.2019 року (І квартал 2019 року) Голованівським місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1912 звернень клієнтів, 1778 особам було 
надано правову консультацію, 135 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 

209 195 14 

2 Відділ «Бобринецьке Бюро » 230 207 23 
3 Відділ «Вільшанське Бюро » 85 74 11 
4… Відділ «Гайворонське Бюро 152 141 11 
5 Відділ «Благовіщенське Бюро » 111 96 15 
6. Відділ «Маловисківське Бюро » 367 352 15 
7. Відділ «Новоукраїнське Бюро » 265 253 12 
8. Відділ «Новоархангельське 

Бюро » 
199 188 11 

9. Відділ «Добровеличківське 
Бюро » 

294 272 22 

…. Разом по МЦ 1912 1778 135 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 131 рішень про 

надання БВПД, надано 38 доручень адвокатам та 96 наказів штатним працівникам 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). Видано 5 наказів 
про відмову в наданні БВПД. 

В І кварталі 2019 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 438 ( 23 %), 
іншого цивільного права 274 (14.33%), з інших питань 247 (13 %), з питань виконання судових 
рішень 206 (11%), спадкового 158 (8.3%), житлового 156 (8%), земельного 149 ( 7.8%), 
соціального забезпечення 112 (5.6%), адміністративного 65 (3,4%), трудового 57 (3%), 
договірного 44 (2.3 %), медичного 6 (0,3% ) та з не правових питань (0%). 

 Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 
категорією питань.  



 
Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 
Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за І квартал 2019 року найбільше позитивних 

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує 
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двох розмірів прожиткового мінімуму) 116 (88,5%), особам з інвалідністю 11 (8,4%), ветеранам 
війни 3 (2,3%), дітям, які не належать до жодних категорій 1 (0,8%) 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 
Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал 

було: 
 здійснено 31 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  6 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 

виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала  106 осіб, в тому 
числі 60 осіб звернулася за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 46 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу  органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги - 0; 

 проведено 144 правопросвітницьких заходи. 
 розміщено у ЗМІ 160 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
 доступ до електронних сервісів Мін’юсту клієнтам не надавались.  

 
 Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб
, що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційн
их 

пунктів/осі
б, що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайдерів 

БПД, яким 
надано 

методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформацій

них 
матеріалів, 
розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 31/60 6/46 0 144 0 160 

2 Голованівський 
МЦ БВПД 4/9 2/22 0 18 0 9 

3 Благовіщенськ
е БПД 4/7 0 0 13 0 12 

116

11

3 1

малозабезпечені особи 
особи з інвалідністю
ветерани війни
діти, які не належать до жодних 
категорій



4 Бобринецьке 
БПД 4/10 2/19 0 35 0 12 

5 Вільшанське 
БПД 0/0 0 0 12 0 28 

6 Гайворонське 
БПД 1/2 0 0 13 0 37 

7 Добровеличків
ське БПД 0 0 0 15 0 15 

8 Маловисківськ
е БПД 6/7 1/5 0 13 0 14 

9 Новоархангель
ське БПД 6/12 0 0 12 0 23 

10 Новукраїнське 
БПД 6/13 0 0 13 0 10 

 


