
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Плану надання безоплатної правової допомоги 

у I кварталі 2016 року Олександрійським місцевим центром з надання безоплатної       
вторинної правової допомоги 

 
Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямками. 

 
(1.1) Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової 
допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної так і вторинної правової 
допомоги в цивільних і адміністративних справах центром передбачено  утворення та 
розвиток мережі  дистанційних та мобільних консультаційних пунктів доступу до 
безоплатної правової допомоги для соціально – незахищених верств населення, таких як 
інваліди, люди похилого віку, люди з особливими потребами, діти - сироти, внутрішньо 
переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених пунктах. 

Так протягом першого кварталу  утворено 12 мобільних та дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги. Мобільні дистанційні пункти створено в усіх 
районних, міськрайонних управліннях юстиції, Пантаївській школі-інтернат для дітей сиріт, 
військовій частині 2269, Приютівській селищній Раді. 

Так, наприклад 10.03.2016р. здійснено виїзд в Пантаївську школу –інтернат, де 
проведено зустріч з персоналом навчального закладу і вихованцями старших класів. Тут 
же створено консультаційний пункт.  

16.03.2016р. працівниками центу проведено зустріч в Олександрійському міському 

територіальному центрі з обслуговування пенсіонерів і інвалідів з громадянами, які стоять 
на обліку в тер центрі. Здійснено прийом громадян. Створено консультаційний пункт. 
 
 



(1.2) Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги 
Протягом зазначеного звітного періоду відділ організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Олександрійського МЦ здійснював 
моніторинг виконання адвокатами, що включені до реєстру, своїх зобов’язань перед 
клієнтами по наданню БВПД. 

 Відділ організації надання БВПД та роботи з адвокатами здійснює моніторинг та 
узагальнення кращих практик адвокатської діяльності (матеріали для наповнення 
інформаційного дайджесту), звіт про який направляється до 10 числа щомісяця до відділу 
забезпечення якості РЦ з надання БВПД у Кіровоградській області. 

 
(1.3) Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 

Якість надання безоплатної вторинної 
правової допомоги потребує  інформування 
адвокатів в частині правильного обліку 
виконаної роботи, правильного і 
одноманітного звітування адвокатів по 
виконаним дорученням.  

Цій темі був присвячений круглий стіл, 
що відбувся 12 лютого 2016 року в 
приміщенні Олександрійського місцевого 
центру з надання БВПД за участі 5 адвокатів 
центру. 

В приміщенні центру обладнані спеціальні приміщення для роботи адвоката з 
клієнтами. 

 
(1.4) Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 
громад 

На виконання плану Олександрійського МЦ  в першому кварталі проведено зустрічі з 
представниками органів місцевого самоврядування, головами сільських та селищних рад, 
управлінь соціального захисту населення, пенсійного фонду, центрів зайнятості населення, 
депутатським корпусом.  

Так, 13.01.2016р. в громадській приймальні районної бібліотеки проведено круглий 
стіл з суб’єктами надання первинної правової допомоги м. Олександрії та 
Олександрійського району, де розглянуто питання співпраці між центром і органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, громадських та волонтерських 
організацій з надання правової допомоги  соціально вразливим верствам населення.  

 
 

 

 

 

10.02.2016р. в актовому залі Олександрійської РДА проведена зустріч з головами 
сільських та селищних рад, де розглянуто питання співпраці по наданню правової 



допомоги у відповідних громадах і інформуванню населення на відповідних територіях 
про можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

 
(1.5) Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД 
З метою налагодження ефективної взаємодії Олександрійського МЦ та РЦ з надання 

БВПД у Кіровоградській області, Директор Олександрійського МЦ Анатолій Руденко 
прийняв участь у засідання Керівної ради, яка проходила в приміщенні Регіонального 
центру 14 березня 2016 року. 

Предметом обговорення на керівній раді стали питання утворення бюро правової 
допомоги та пропозиції про їх розміщення, щодо проведення конкурсів з відбору 
кандидатів на посади керівників бюро. 

(1.6) Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання їх 
функцій 

З метою розвитку інституційної спроможності Олександрійський місцевий центр, з 
метою узагальнення типових звернень громадян, займається підготовкою юридичних 
консультацій для вирішення типових проблемних питань клієнтів, які в подальшому 
розповсюджуюся в засобах масової інформації на такі теми: 

— «Поновлення строку прийняття спадщини у разі його пропуску». 
— «Стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини». 
 
 (1.7) Взаємодія із засобами масової інформації 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД, в т.ч. діяльності 

Олександрійського МЦ здійснюється постійна співпраця та налагодження контактів з 
місцевими  ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах, виступах на місцевому 
телебаченні. Розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет. Так протягом 
кварталу розміщено 10 інформацій в мережі Фейсбук, 4 публікації на офіційних сайтах, а 
саме Олександрівської, Петрівської РДА, Виправної колонії №49, сайті Пантаївської школи 
– інтернат,  5 публікацій в газетах «Олександрійський тиждень», «Вільне слово», один 
виступ на ТРК»КТМ Олександрія»: 

 
«Допомога, якої потребують» - газета «Вільне слово» № 2 від 13.01.2016 

 



«Консультували у 

сімейних і житлових 

справах» -  газета «Вільне 

слово» № 11 від 

18.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Працівники Олександрійського МЦ  

відвідали Петрівську виправну колонію № 49»  

газета «Вільне слово» № 13 від 30.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.01.2016 по 31.03.2016 року (звітний період — І квартал 2016 року) 
Олександрійським місцевим центром з надання БВПД в регіоні було опрацьовано — 462 
звернення клієнтів, що звернулися по правову допомогу.  

Найбільше звернень за звітний період було зареєстровано від малозабезпечених 
осіб — 55 (61,11 %), інвалідів — 19 (21,11 %), дітей позбавлених батьківського піклування 
— 6 (6,67 %), ветеранів війни — 8 (8,89 %), осіб, щодо яких суд розглядає справу про 
надання психіатричної допомоги в примусовому порядку — 2 (2,22 %).  

 



Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за категорією осіб  

 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком 

 



У І кварталі 2016 року клієнти зверталися з питань: соціального забезпечення — 53 
(11,47 %), спадкового — 51 (11,04 %), сімейного — 75 (16,23 %), трудового — 24 (5,19 %), 
адміністративного — 45 (9,74 %), земельного — 21 (4,55 %), договірного — 65 (14,07 %), 
житлового — 53 (11,47 %),  іншого цивільного права — 42 (9,09 %), з питань виконання 
судових рішень — 20 (4,43 %), з інших питань — 9 (1,95 %) та з неправових питань — 2 
(0,43 %).  
 

Діаграма 4. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 
питань 

 

Крім цього, Олександрійським місцевим центром у І кварталі 2016 року було: 

 здійснено 16 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 25 чоловік, в 
тому числі 12 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 
дистанційних пунктів доступу до БПД та 13 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 199 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено у ЗМІ 9 інформаційних матеріали з питань надання БВПД. 
 


