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РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗА ПРІОРІТЕТНИМИ 

НАПРЯМАМИ  

 

[1.] ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ БПД З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ОКРЕМИМ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ НА ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

ТА ПРАВОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

 

1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України 

 

На сьогоднішній день питання посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад, як і раніше, залишається дуже актуальним.  

Для вирішення даного питання Олександрійським місцевим центром з надання 

БВПД  (далі – Місцевий центр), проводяться правопросвітницькі заходи та інші заходи 

інформаційного, освітнього, виховного характеру для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей для вирішення правових питань, змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України. 

 

Організація та проведення у навчальних закладах заходів інформаційно-

просвітницького характеру на правову тематику для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які стали або можуть стати 

жертвами насильства у сім'ї, у дитячих будинках, школах інтернатах, з учнями 

10-11 класів та студентами у навчальних закладах — ліцеях, коледжах, 

технікумах, щодо подолання проблеми домашнього насильства, права та 

обов'язки неповнолітніх, адміністративна та кримінальна відповідальність 

неповнолітніх за скоєння правопорушень) та реалізація проекту "Я маю право!" 

 

У ІІ кварталі 2018 року Олександрійський МЦ 

продовжує приймати участь у реалізації масштабного 

всеукраїнського проекту «Я МАЮ ПРАВО!», метою 

якого є підвищення юридичної грамотності українців 

та формування нової правової культури суспільства.  

 

Одним із ключових елементів, який забезпечує реалізацію проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», є проведення правопросвітницьких заходів із учнями середньо-освітніх 

шкіл, студентами технікумів, училищ, коледжів на актуальні теми сьогодення:  

 

1. Кримінальна відповідальність повнолітніх, найпоширеніші кримінальні 

правопорушення серед молоді, як не стати жертвою кримінального правопорушення; 

2. Попередження та запобігання торгівлі людьми; 

3. Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності 

неповнолітніх, їх права та обов’язки; 
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4. Роз’яснення  Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству; 

5. Забезпечення екологічних прав та охорона навколишнього середовища; 

6. Адміністративна відповідальність неповнолітніх за порушення громадського 

порядку та розпивання спиртних напоїв в громадських місцях; 

7. Насилля в сім’ї. Як себе захистити; 

8. Мобільні шахраї, що варто знати про них? 

 

 

 

   

 

 

 

 

Прийняття участі в інформаційно-просвітницьких заходах в державних 

установах для вразливих категорій громадян (Управліннях праці та соціального 

захисту населення, Управліннях Пенсійного фонду України, Центрах зайнятості), 

спрямованих на підвищення рівня правової інформованості безробітніх, 

внутрішньо-переміщених осіб, учасників бойових дій АТО, осіб з інвалідністю та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо захисту своїх прав 

 

26 квітня начальник Онуфріївського 

бюро правової допомоги Трепачова Л.С. 

провела правопросвітницький захід в 

Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Онуфріївського району  для слухачів 

«Університету третього віку» на тему: 

«Права та обов’язки споживачів». В ході 

заходу були висвітлені питання щодо прав та 

обов’язків споживачів згідно із 

законодавством, головні зобов’язання 
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виробників та продавців щодо продажу продукції передбачені законодавством з метою 

захисту прав споживачів та інше. 

 

11 травня начальник 

Олександрівського бюро правової 

допомоги Чорний І.В. провів 

правопросвітницький захід в 

Олександрівському районному центрі 

зайнятості для осіб, які перебувають на 

обліку, як безробітні на тему: «Запобігання 

нелегальній трудовій міграції». 

У рамках семінару обговорювалися 

основні характеристики трудової міграції, 

причини її виникнення та небезпечні наслідки 

нелегальної міграції для сім’ї, особистості, суспільства. Іван Васильович ознайомив 

присутніх з найвідомішими шахрайськими схемами, які застосовуються злочинними 

посередниками. Присутні дізналися про те, на що потрібно звертати особливу увагу 

при виїзді за кордон з метою працевлаштування, щоб не потрапити в тенета агентств-

шахраїв, де можна перевірити інформацію про посередницьку структуру, куди 

необхідно звертатися у разі виникнення тих чи інших питань, ознайомились з 

нормативно-правовою базою, яка регламентує питання оформлення документів для 

виїзду за кордон тощо.  

Захід  проходив у формі лекції та відкритої дискусії. На завершення – всі охочі 

отримали індивідуальні консультації. 

 

 

19 червня начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання БППД  Олександрійського МЦ з 

надання БВПД Світановський В.А. та головний 

спеціаліст цього ж відділу Лунга-Лягуша А.О. 

провели правопросвітницький захід для молоді, 

які перебувають на обліку в Олександрійському 

міськрайонному центрі зайнятості, як 

безробітні на тему: «Правові аспекти 

працевлаштування молоді в Україні». 

 

«Легальна трудова діяльність – це основа соціальної захищеності працюючого 

населення». Такими словами розпочав правопросвітницький семінар 19 червня 2018 

року начальник відділу відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

БППД  Олександрійського МЦ з надання БВПД Світановський В.А.  

Відсутність цивілізованих трудових відносин позбавляє працівників: захисту від 

незаконного звільнення; отримання вихідної допомоги у разі звільнення за ініціативою 

роботодавця; гарантованої виплати заробітної плати 2 рази на місяць, права на щорічну 
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основну відпустку не менше 24 календарних днів, соціальну відпустку з вагітності та 

пологів, додаткових відпусток передбачених Законом України «Про відпустки», права 

на оплату листка непрацездатності; втрату страхового стажу для отримання пенсії і як 

наслідок – отримання мінімальної пенсії за віком; права не залучатися до 

понаднормових робіт без згоди працівника; соціальних послуг та виплат у разі 

нещасного випадку на роботі та професійного захворювання; цілої низки інших прав і 

соціальних гарантій передбачених чинним законодавством.  

Наприкінці виступу Володимир Світановський, зазначив  що для реалізації 

своїх трудових прав та забезпечення свого майбутнього, найманий працівник повинен 

вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання 

трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного 

трудового законодавства. У разі відмови роботодавця, кожен громадянин має право 

звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних 

прав. 

 

Проведення постійно-діючих право просвітницьких семінарів/форумів з 

найактуальніших питань життя громад  

 

Варто зауважити, що працівники Олександрійського МЦ долучаються до 

інформаційно - правопросвітницьких заходів з найактуальніших питань розвитку 

територіальних громад, серед актуальних у ІІ кварталі 2018 року є питання:  

 

«Право на отримання житлової субсидії на підставі законодавчих змін до 

порядку надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг» 

«Отримання допомоги при народженні дитини та визнання батьківства» 

 

24 травня  начальник  Світловодського бюро правової допомоги Мирошник А.Г. 

провела  правопросвітницький захід  для працівників Озерської сільської ради с. Озера 

Світловодського району Кіровоградської обл. та місцевих жителів на тему: «Право на 

отримання житлової субсидії».  В ході заходу висвітлені такі питання: право на 

отримання субсидії та випадки при яких субсидія не призначається відповідно до змін 

у порядку призначення субсидій. 

За законодавством України право на 

отримання державної субсидії мають сім’ї, 

чиї витрати на оплату житлово-

комунальних послуг (в межах 

встановлених норм споживання та з 

урахуванням пільг) перевищують розмір 

обов’язкового відсотка платежу. Сума 

платежу для кожного домогосподарства 

визначається індивідуально і залежить від сукупного доходу сім’ї, зазначила в своєму 

виступі Алла Мирошник. 

Постановою Кабінету Міністрів № 319 від 27.04.2016 внесено зміни до порядку 

надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Одним з 
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нововведень уряду є пропозиція тимчасової відміни пільг на квартиру. Таким чином, на 

період отримання субсидії громадянам, які мають пільги на оплату житлово-

комунальних послуг, вони нараховуватися не будуть. Проте, розрахунок субсидії буде 

проводитися з урахуванням пільг на сплату послуг і обсяг обов’язкового платежу за 

послуги ЖКГ буде залежати виключно від доходів сім’ї. 

 

01 червня  головний спеціаліст Петрівського 

бюро правової допомоги  Сидоренко Т.І. в 

Міжнародний день захисту дітей провела 

правопросвітницький захід для породіль в 

пологовому відділенні комунального закладу 

«Петрівська центральна районна лікарня», на 

тему: «Отримання допомоги при народженні 

дитини та визнання батьківства».  

Тетяна Сидоренко відповіла на питання: Куди 

і коли звертатися за допомогою по народженню дітей, Перелік документів необхідних 

для отримання допомоги, розмір соціальної допомоги по народженню дитини, умови 

припинення виплати. 

 

1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 

удосконалення надання ними БПД 

 

Прийняття участі у заходах зустрічах, круглих столах, підписання 

меморандумів із правозахисними громадськими  організаціями, які забезпечують 

надання правової допомоги ВПО, учасникам АТО, категоріям населення, що 

перебувають у складних життєвих обставинах з метою спрямування спільних 

зусиль на підвищення правової культури громадян 

 

 

13 квітня  начальник Олександрівського 

бюро правової допомоги Чорний І.В. провів 

правопросвітницький захід в Олександрівському 

районному військовому комісаріаті для 

військовослужбовців  на тему: «Права, обов’язки 

та гарантії соціального захисту 

військовозобов’язаних та військовослужбовців».  

 

 

 

08 травня начальник  Світловодського 

бюро правової допомоги Мирошник А.Г. 

провела правопросвітницький захід для 
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представників громадської організації  «Майбутнє без меж»  на тему: «Соціальні права 

внутрішньо переміщених осіб». Також в ході заходу обговорені питання розширення 

кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу  та зміни  до ЗУ 

«Про безоплатну правову допомогу» від 05.01.2017 року. 

 

14 червня начальник відділу 

комунікацій та забезпечення доступу до 

публічної інформації Регіонального центру 

з надання БВПД Салоїд О.М. та інтегратор 

Олександрійського місцевого центру з 

надання БВПД Лунга-Лягуша А.О. 

прийняли активну участь у презентації 

документальних фільмів на правову 

тематику в рамках проекту «Канікули з 

користю», кіноклубу  «Docudays UA». Захід організований представниками 

громадської організації «Спілка митців Олександрійщини» Орловською А.В. та 

Квашею І.В. На заході були присутні гості: представники громадських організацій та 

преси, педагоги, працівники бібліотек, активісти міста та інші гості.   

 

   Участь у спільних заходах  із провайдерами послуг соціального захисту 

населення (УПСЗН, Територіальні центри соціального обслуговування, ЦНАПи, 

УПФУ, Центри зайнятості, Структурні територіальні підрозділи ГТУЮ в 

Кіровоградській області, відділами пробації тощо) з метою спрощення доступу до 

БВПД соціально вразливих категорій громадян 

 

 05 квітня начальник Петрівського бюро 

правової допомоги прийняв участь в круглому 

столі проведеному до Міжнародного дня ромів 

на базі Петрівського відділу ДРАЦС.  Участь у 

заході прийняли начальник Петрівського 

відділу ДРАЦС Онищенко М.П., головний 

спеціаліст Петрівського РС УДМС України в 

Кіровоградській області Молдавська А.М. та 

начальник служби у справах дітей Петрівської 

РДА Нікульшина Т.В. Під час заходу 

обговорено низку проблем, з якими стикаються роми, а саме порядок реєстрації на 

постійне місце проживання, порядок отримання свідоцтва про народження дитини та 

інші.  

 

17 квітня  заступник начальника відділу 

правової інформації та консультації 

Олександрійського МЦ з надання БВПД 

Дегтярьов М.В. та   головний спеціаліст відділу 
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правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання БППД Лунга-Лягуша А.О. 

провели робочу зустріч з головним спеціалістом Олександрійського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду Л.Іванковою. В ході проведення заходу обговорено 

питання співпраці між установами, питання з якими найчастіше звертаються 

громадяни до Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду. 

 

15 травня начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання БППД Олександрійського МЦ з 

надання БВПД Світановський В.А. та 

головний спеціаліст цього ж відділу Лунга-

Лягуша А.О. провели   робочу зустріч та 

тренінг з Табачковою І.М. – начальником  

Управління соціального захисту населення 

Олександрійської районної державної 

адміністрації та його працівниками, щодо 

захисту прав осіб з інвалідністю, а також про порядок надання субсидій громадянам у 

зв’язку з внесенням змін до законодавства з надання субсидій. 

 

  30 травня начальник Знам’янського 

бюро правової допомоги Большаков Р.В. та 

головний спеціаліст цього ж відділу Іванова 

А.С. провели спільний прийом громадян разом 

з працівниками ГТУЮ у Кіровоградській обл. 

Для отримання консультувань з земельних та 

соціальних питань звернулося 4 громадян. 

 

 

07 червня начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання БППД  

Олександрійського МЦ з надання БВПД 

Світановський В.А. та головний 

спеціаліст цього ж відділу Лунга-Лягуша 

А.О. провели правопросвітницький захід 

в Олександрійському міськрайонному 

відділі з питань пробації, для 

неповнолітніх клієнтів пробації  на теми: 

«Профілактика вчинення нових правопорушень» та «Поняття та порядок отримання 

БПД». 
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Проведення робочих зустрічей з представниками органів державної влади, 

місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад щодо виділення 

субвенцій з місцевого бюджету 

 

20 червня директор 

Олександріського МЦ з надання БВПД 

Руденко А.М., начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання БППД  

Світановський В.А. та головний 

спеціаліст цього ж відділу Лунга-

Лягуша А.О. провели робочу зустріч та 

спільний прийом громадян з головою 

Приютівської селищної об’єднаної 

територіальної громади Коломійцевим А.О. В ході робочої зустрічі обговорено 

питання щодо підвищення правової обізнаності мешканців Приютівської об’єднаної 

територіальної громади шляхом проведення спільних прийомів громадян, 

правопросвітницьких заходів, тощо. Також обговорено питання щодо прийняття 

«Програми правової допомоги населенню громади». 

 

22 червня начальник  

Світловодського бюро правової допомоги 

Мирошник А.Г. провела робочу зустріч з 

головою Велико Андрусівської об’єднаної 

територіальної громади с. Велика 

Андрусівка Світловодського району 

Кіровоградської обл. - Іващенко  Н.І. та 

заступником голови громади Тумановим 

В.П.  Метою зустрічі стало обговорення 

затвердження «Програми правової 

допомоги населенню громади» та 

затвердження орієнтованого переліку витрат та обсяг фінансування на виконання 

програми правової допомоги. Також  в ході зустрічі донесена інформація про цілі та 

мету програми правової допомоги населенню громади. В свою чергу всі пункти 

програми були підтримані головою громади та заступником голови, а також досягнуто 

згоди стосовно винесення даного питання на розгляд сесії Велико Андрусівської 

територіальної громади Світловодського району Кіровоградської області та її 

затвердження та проведення спільних прийомів громадян та проведення 

правопросвітницьких заходів.  
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[1.3.] Інформаційно-комунікативні заходи 

 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД, в т.ч. 

діяльності Олександрійського МЦ та його структурних підрозділів здійснюється 

постійна співпраця з місцевими засобами масової інформації, зокрема для 

розповсюдження публікацій в друкованих виданнях, виступах на місцевих радіо, 

розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет.  

 

Так, протягом ІІ кварталу 2018 року Олександрійський МЦ та його структурні 

підрозділи розмістили 22 публікацій на офіційних web-сайтах організацій та 

самостійних інтернет ЗМІ, 1 публікацію розміщено в соціальній мережі Facebook, 5 

публікацій в друкованій пресі, здійснено 5 виступів на місцевому радіо, здійснено 1 

виступ на місцевому телебаченні. 

 

Поширення інформаційних матеріалів про систему БПД 

 

Протягом звітного  періоду фахівці Олександрійського 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 та розміщували інформаційні матеріали в громадському транспорті, 

приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування тощо. На всіх 

заходах із залученням працівників системи безоплатної правової допомоги громадянам 

роздаються друковані матеріали, які містять інформацію щодо правових послуг, які 

надають бюро та центри правової допомоги, перелік підтверджуючих документів, які 

дають право на отримання такої допомоги, а також буклети з найпоширенішими 

питаннями Всього поширено понад 400 друкованих матеріалів. 

 

10 квітня головний спеціаліст Петрівського бюро правової допомоги Сидоренко 

Т.І. провела вуличне інформування місцевих жителів смт. Петрове, в ході якого довела 

до громадян інформацію про систему 

 

17 квітня начальник Знам’янського бюро правової допомоги Большаков Р.В. 

провів вуличне інформування жителів м. Знам’янськи, спільно з начальником 

Знам’янського міськрайонного відділу з питань пробації Марула М.Ю., начальником 

Знам’янського ВДВС Хмель Р.Г., начальником Знам’янського відділу Державної 

реєстрації актів цивільного стану Самофаловою Р.П., нотаріусом Знам’янської 

державної нотаріальної контори Гаврилюком П.П. В ході заходу до громадян доведена 

інформація про систему «БПД» та правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» 

 

17 травня головний спеціаліст Петрівського бюро правової допомоги  

Сидоренко Т.І. спільно з працівниками Петрівського районного відділу ДРАЦС 

провели вуличне інформування жителів смт. Петрове  з нагоди «Дня вишиванки». 
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Висвітлення в друкованих ЗМІ роботи центру з надання БВПД та його 

структурних підрозділів (успішні приклади та типові питання клієнтів) 

 

 

1. Газета Петрівської районної  ради і районної державної адміністрації 

Кіровоградської області "Трудова слава" № 20 (10037) - Підводимо підсумки 

роботи 

 

2. Газета Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, "Придніпров’я" 

№ 20 (9803) - Надаємо безкоштовні консультації, здійснюємо представництво 

в судах 

 

3. Газета Олександрійської міської ради Кіровоградської області "Вільне слово" 

№ 22 (14039)  - Право дитини на особисте майно 

 

4. Газета Знам’янської міської ради Кіровоградської області "Знам’янські вісті" 

№ 43 (8174)  - Привітали неповнолітніх облікових 

 

5. Газета Знам’янської міської ради Кіровоградської області "Знам’янські вісті" 

№ 50 (8181) - Тренінг "Сім’я - простір без насильства"  

 

Виступи на місцевих радіо 

 

1. Юридична радіоконсультація про право громадян на житло 

 

2. Про проект "Я МАЮ ПРАВО!" та аліментні зобов’язання 

 

3. Про проект "Я МАЮ ПРАВО!" та примусове виконання рішень суду 

 

4. В рамках проекту "Я МАЮ ПРАВО!" консультування громадян про право 

власності на майно, яке належним чином не зареєстроване 

 

5. Договір довічного утримання. В чому заключається цей договір?  Які  його 

гарантії?  

 

https://drive.google.com/file/d/1-8VKdlgBBdxyFZ4qzpwk3OTnGJjTaqjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8VKdlgBBdxyFZ4qzpwk3OTnGJjTaqjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8VKdlgBBdxyFZ4qzpwk3OTnGJjTaqjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eU3BE-dPRVzy71c-STZS5eHF5hCNn_L4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eU3BE-dPRVzy71c-STZS5eHF5hCNn_L4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eU3BE-dPRVzy71c-STZS5eHF5hCNn_L4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oUU_XS2EsL5nCxdp1FKKAXTUeapzl-ws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oUU_XS2EsL5nCxdp1FKKAXTUeapzl-ws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-lt6l5MWCrHWYVNiyLVm-HiQZ2xemtOC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-lt6l5MWCrHWYVNiyLVm-HiQZ2xemtOC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIIn7PKfJuYqMNxkeDbMOP74diZHEnM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIIn7PKfJuYqMNxkeDbMOP74diZHEnM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vU3_OdK8piY8aMy0Lud6g20PERv7ICAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSutSbIWj2gTXKeF35YQTka4u0M_vNfb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18VcGSs9mJ3GDfiX9U_zlxuB3MViT_Sb2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lZBgSYSWCZMEdvSvRdSSjCCb5fttynAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lZBgSYSWCZMEdvSvRdSSjCCb5fttynAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aw5BOZMEgWp49I8albW7WYVs75ng5L87/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aw5BOZMEgWp49I8albW7WYVs75ng5L87/view?usp=sharing
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Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ 

 

Телерадіокомпанія "Кабельні телевізійні мережі" м. Олександрії - "Канікули з 

користю" 

 

Публікації в Інтернет виданнях 

 

№ 

п/п 
Назва медіа 

Назва 

публікації/програми/зміст 

зовнішньої реклами 

Посилання (у тому числі 

скан-копії, розміщені на 

гугл-диску) 

1 

Веб-сайт 

Олександрійського 

коледжу культури і 

мистецтв  

Правовий тренінг "Кримінальна 

та адміністративна 

відповідальність повнолітніх " 

https://drive.google.com/file/d/1

Mhwm75YL4uL9Oh6_L8AggrL

Tf8UHq1Eg/view?usp=sharing 

2 
Інтернет видання газети 

"Онуфриевские вести" 

Про примусове зняття особи з 

місця реєстрації 

http://onufrievka.com.ua/news/p

ro-primusove-znyattya-osobi-z-

miscya-reiestraciyi 

3 

Веб-сайт 

Олександрійської 

міської централізованої 

бібліотечної системи 

Рабська праця-рабський побут 
http://www.library.alexandriya.c

om/index.php/605-rabska-

pratsia-rabskyi-pobut 

4 
Інтернет видання газети 

"Наша Знам’янщина" 

У Знам’янському відділі з 

питань пробації демонстрували 

фільм неповнолітнім 

засудженим 

www.nashaznam.kr.ua/?p=1916

7 

5 

Веб-сайт 

Олександрівської 

районної державної 

адміністрації 

Щодо розгляду судом справ про 

обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, 

визнання фізичної особи 

недієздатною та поновлення 

цивільної дієздатності фізичної 

особи 

http://olexrda.kr-

admin.gov.ua/shhodo-

rozglyadu-sudom-sprav-pro-

obmezhennya-tsivilnoyi-

diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi-

viznannya-fizichnoyi-osobi-

nediyezdatnoyu-ta-

ponovlennya-tsivilnoyi-

diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi/ 

6 

Веб-сайт 

Олександрівської 

районної державної 

адміністрації 

Право на безоплатну вторинну 

правову допомогу 

http://olexrda.kr-

admin.gov.ua/pravo-na-

bezoplatnu-vtorinnu-pravovu-

dopomogu/ 

7 
Веб-сайт Знам’янської 

міської ради  

На Знам’янщині проведено 

захід в рамках 

загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту 

"Я МАЮ ПРАВО!" 

https://drive.google.com/file/d/1s

RV2h70bbIk-

qAlqIS3_CBaUJ5HIEQlg/view?

usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=ovldAqbQuAM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=ovldAqbQuAM
https://drive.google.com/file/d/1Mhwm75YL4uL9Oh6_L8AggrLTf8UHq1Eg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mhwm75YL4uL9Oh6_L8AggrLTf8UHq1Eg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mhwm75YL4uL9Oh6_L8AggrLTf8UHq1Eg/view?usp=sharing
http://onufrievka.com.ua/news/pro-primusove-znyattya-osobi-z-miscya-reiestraciyi
http://onufrievka.com.ua/news/pro-primusove-znyattya-osobi-z-miscya-reiestraciyi
http://onufrievka.com.ua/news/pro-primusove-znyattya-osobi-z-miscya-reiestraciyi
http://www.library.alexandriya.com/index.php/605-rabska-pratsia-rabskyi-pobut
http://www.library.alexandriya.com/index.php/605-rabska-pratsia-rabskyi-pobut
http://www.library.alexandriya.com/index.php/605-rabska-pratsia-rabskyi-pobut
http://www.nashaznam.kr.ua/?p=19167
http://www.nashaznam.kr.ua/?p=19167
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/shhodo-rozglyadu-sudom-sprav-pro-obmezhennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi-viznannya-fizichnoyi-osobi-nediyezdatnoyu-ta-ponovlennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/shhodo-rozglyadu-sudom-sprav-pro-obmezhennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi-viznannya-fizichnoyi-osobi-nediyezdatnoyu-ta-ponovlennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/shhodo-rozglyadu-sudom-sprav-pro-obmezhennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi-viznannya-fizichnoyi-osobi-nediyezdatnoyu-ta-ponovlennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/shhodo-rozglyadu-sudom-sprav-pro-obmezhennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi-viznannya-fizichnoyi-osobi-nediyezdatnoyu-ta-ponovlennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/shhodo-rozglyadu-sudom-sprav-pro-obmezhennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi-viznannya-fizichnoyi-osobi-nediyezdatnoyu-ta-ponovlennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/shhodo-rozglyadu-sudom-sprav-pro-obmezhennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi-viznannya-fizichnoyi-osobi-nediyezdatnoyu-ta-ponovlennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/shhodo-rozglyadu-sudom-sprav-pro-obmezhennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi-viznannya-fizichnoyi-osobi-nediyezdatnoyu-ta-ponovlennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/shhodo-rozglyadu-sudom-sprav-pro-obmezhennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi-viznannya-fizichnoyi-osobi-nediyezdatnoyu-ta-ponovlennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/shhodo-rozglyadu-sudom-sprav-pro-obmezhennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi-viznannya-fizichnoyi-osobi-nediyezdatnoyu-ta-ponovlennya-tsivilnoyi-diyezdatnosti-fizichnoyi-osobi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/pravo-na-bezoplatnu-vtorinnu-pravovu-dopomogu/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/pravo-na-bezoplatnu-vtorinnu-pravovu-dopomogu/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/pravo-na-bezoplatnu-vtorinnu-pravovu-dopomogu/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/pravo-na-bezoplatnu-vtorinnu-pravovu-dopomogu/
https://drive.google.com/file/d/1sRV2h70bbIk-qAlqIS3_CBaUJ5HIEQlg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRV2h70bbIk-qAlqIS3_CBaUJ5HIEQlg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRV2h70bbIk-qAlqIS3_CBaUJ5HIEQlg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRV2h70bbIk-qAlqIS3_CBaUJ5HIEQlg/view?usp=sharing
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8 
Веб-сайт Знам’янської 

міської ради  

У Знам’янському відділі з 

питань пробації демонстрували 

фільм неповнолітнім 

засудженим 

https://drive.google.com/file/d/1

aYsYACw9WmnGAl0S6X3Iygn

Szk91HjdH/view?usp=sharing 

9 

Веб-сайт 

Олександрійської 

міської централізованої 

бібліотечної системи 

Закон-знання проти страху 
http://www.library.alexandriya.c

om/index.php/613-zakon-

znannia-proty-strakhu 

10 
Інтернет видання газети 

"Наша Знам’янщина" 

Правоохоронці Знам’янщини за 

чисту Україну 

http://www.nashaznam.kr.ua/?p

=19250 

11 

Веб-сайт 

Олександрійської 

районної державної 

адміністрації 

Нарада з питань нових правил 

призначення та нарахування 

субсидій 

https://drive.google.com/file/d/1t

q958Bl51j-2SFWG-

QNox5NSXQU3W5ey/view?usp

=sharing 

12 

Веб-сайт НВК "ЗНЗ І-ІІІ 

ступенів № 19-ДНЗ" 

Лісова казка"  

Зустріч з юристом  
http://school19ol.ucoz.ua/board/

novini_shkilnogo_zhittja/zustrich

_z_juristom/1-1-0-1195 

13 

Веб-сайт 

Олександрійської 

районної державної 

адміністрації 

Семінар з питань нового 

порядку надання житлових 

субсидій населенню  

https://drive.google.com/file/d/1

0rDY3_7Py2nB-

BGMt0aMC9cNEIwAB5dS/view

?usp=sharing 

14 
Веб-сайт Знам’янської 

міської ради 

На Знам’янщині привітали 

неповнолітніх підоблікових з 

Днем  захисту дітей 

https://drive.google.com/file/d/1

uA7mRX14DD3uWRwdrmQwu

ozNuzVGUejL/view?usp=sharin

g 

15 
Інтернет видання газети 

"Наша Знам’янщина" 

На Знам’янщині привітали 

неповнолітніх підоблікових з 

Днем захисту дітей 

www.nashaznam.kr.ua/?p=1995

0 

16 

Веб-сайт 

Олександрійської 

міської централізованої 

бібліотечної системи 

Насилля в сім’ї! Як себе 

захистити? 

www.library.alexandriya.com/ind

ex.php/669-nasyllia-v-simi-yak-

sebe-zakhystyty 

17 
Інтернет видання газети 

"21й  канал" 
Привітали з Днем захисту дітей 

https://drive.google.com/file/d/1l

Fbql45aK4BSCVVqa6Lj-

OPpBOrWot5O/view?usp=shari

ng 

18 
Веб-сайт "Голос 

Громади" 

В Олександрійській галереї 

VashArt відкрився клуб 

документального кіно 

http://golosgromadu.info/v-

oleksandrijskij-galereyi-vashart-

vidkryvsya-klub-

dokumentalnogo-kino/ 

https://drive.google.com/file/d/1aYsYACw9WmnGAl0S6X3IygnSzk91HjdH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aYsYACw9WmnGAl0S6X3IygnSzk91HjdH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aYsYACw9WmnGAl0S6X3IygnSzk91HjdH/view?usp=sharing
http://www.library.alexandriya.com/index.php/613-zakon-znannia-proty-strakhu
http://www.library.alexandriya.com/index.php/613-zakon-znannia-proty-strakhu
http://www.library.alexandriya.com/index.php/613-zakon-znannia-proty-strakhu
http://www.nashaznam.kr.ua/?p=19250
http://www.nashaznam.kr.ua/?p=19250
https://drive.google.com/file/d/1tq958Bl51j-2SFWG-QNox5NSXQU3W5ey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tq958Bl51j-2SFWG-QNox5NSXQU3W5ey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tq958Bl51j-2SFWG-QNox5NSXQU3W5ey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tq958Bl51j-2SFWG-QNox5NSXQU3W5ey/view?usp=sharing
http://school19ol.ucoz.ua/board/novini_shkilnogo_zhittja/zustrich_z_juristom/1-1-0-1195
http://school19ol.ucoz.ua/board/novini_shkilnogo_zhittja/zustrich_z_juristom/1-1-0-1195
http://school19ol.ucoz.ua/board/novini_shkilnogo_zhittja/zustrich_z_juristom/1-1-0-1195
https://drive.google.com/file/d/10rDY3_7Py2nB-BGMt0aMC9cNEIwAB5dS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rDY3_7Py2nB-BGMt0aMC9cNEIwAB5dS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rDY3_7Py2nB-BGMt0aMC9cNEIwAB5dS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rDY3_7Py2nB-BGMt0aMC9cNEIwAB5dS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uA7mRX14DD3uWRwdrmQwuozNuzVGUejL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uA7mRX14DD3uWRwdrmQwuozNuzVGUejL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uA7mRX14DD3uWRwdrmQwuozNuzVGUejL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uA7mRX14DD3uWRwdrmQwuozNuzVGUejL/view?usp=sharing
http://www.nashaznam.kr.ua/?p=19950
http://www.nashaznam.kr.ua/?p=19950
http://www.library.alexandriya.com/index.php/669-nasyllia-v-simi-yak-sebe-zakhystyty
http://www.library.alexandriya.com/index.php/669-nasyllia-v-simi-yak-sebe-zakhystyty
http://www.library.alexandriya.com/index.php/669-nasyllia-v-simi-yak-sebe-zakhystyty
https://drive.google.com/file/d/1lFbql45aK4BSCVVqa6Lj-OPpBOrWot5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFbql45aK4BSCVVqa6Lj-OPpBOrWot5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFbql45aK4BSCVVqa6Lj-OPpBOrWot5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFbql45aK4BSCVVqa6Lj-OPpBOrWot5O/view?usp=sharing
http://golosgromadu.info/v-oleksandrijskij-galereyi-vashart-vidkryvsya-klub-dokumentalnogo-kino/
http://golosgromadu.info/v-oleksandrijskij-galereyi-vashart-vidkryvsya-klub-dokumentalnogo-kino/
http://golosgromadu.info/v-oleksandrijskij-galereyi-vashart-vidkryvsya-klub-dokumentalnogo-kino/
http://golosgromadu.info/v-oleksandrijskij-galereyi-vashart-vidkryvsya-klub-dokumentalnogo-kino/
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19 

Веб-сайт  "Фотографии 

и фото-новости г. 

Александрия" 

Презентация киноклуба 

DOCUDAYS UA с проектом 

"Каникулы с пользой"  

http://www.alfoto.in.ua/prezentat

siya-kinokluba-docudays-ua-s-

proektom-kanikulyi-s-

polzoy.html 

20 

Сторінка філії 

державної установи 

"Центр пробації у 

Кіровоградській 

області" на facebook 

На Знам’янщині проведено 

тренінг "Сім’я - простір без 

насильства" 

https://drive.google.com/file/d/1

KgRJMy4HmclEfK4hvNwr3o98

h96k7rgH/view?usp=sharing 

21 
Веб-сайт Знам’янської 

міської ради 

На Знам’янщині проведено 

тренінг "Сім’я - простір без 

насильства" 

https://drive.google.com/file/d/1l

AEPIgN6BPf0Pox7HbTfstNJ8Jt

cutKS/view?usp=sharing 

22 

Веб-сайт 

Олександрівської 

районної державної 

адміністрації 

Договір довічного утримання. В 

чому заключається цей договір? 

Які його гарантії? 

http://olexrda.kr-

admin.gov.ua/dogovir-

dovichnogo-utrimannya-v-

chomu-zaklyuchayetsya-tsey-

dogovir-yaki-yogo-garantiyi/ 

 

 

 

 

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб 

територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення, насамперед, 

проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної 

юрисдикції МЦ працівниками Олександрійського місцевого центру розроблено «карту 

правових потреб» громадян на основі їх звернень у ІІ кварталі 2018 року. 

 

 

Типові питання є однаковими  в районах обслуговування Олександрійського МЦ з 

надання БВПД, серед актуальних: 

 

1. Визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням 

2. Порядок стягнення аліментів на утримання дітей 

3. Порядок розірвання шлюбу в судовому порядку 

4. Порядок призначення та перерахунку пенсій 

5. Встановлення юридичного факту народження/смерті особи в певний час у разі 

неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану  

6. Порядок спадкування за законом та за заповітом 

7. Позбавлення батьківських прав 

 

http://www.alfoto.in.ua/prezentatsiya-kinokluba-docudays-ua-s-proektom-kanikulyi-s-polzoy.html
http://www.alfoto.in.ua/prezentatsiya-kinokluba-docudays-ua-s-proektom-kanikulyi-s-polzoy.html
http://www.alfoto.in.ua/prezentatsiya-kinokluba-docudays-ua-s-proektom-kanikulyi-s-polzoy.html
http://www.alfoto.in.ua/prezentatsiya-kinokluba-docudays-ua-s-proektom-kanikulyi-s-polzoy.html
https://drive.google.com/file/d/1KgRJMy4HmclEfK4hvNwr3o98h96k7rgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KgRJMy4HmclEfK4hvNwr3o98h96k7rgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KgRJMy4HmclEfK4hvNwr3o98h96k7rgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lAEPIgN6BPf0Pox7HbTfstNJ8JtcutKS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lAEPIgN6BPf0Pox7HbTfstNJ8JtcutKS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lAEPIgN6BPf0Pox7HbTfstNJ8JtcutKS/view?usp=sharing
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/dogovir-dovichnogo-utrimannya-v-chomu-zaklyuchayetsya-tsey-dogovir-yaki-yogo-garantiyi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/dogovir-dovichnogo-utrimannya-v-chomu-zaklyuchayetsya-tsey-dogovir-yaki-yogo-garantiyi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/dogovir-dovichnogo-utrimannya-v-chomu-zaklyuchayetsya-tsey-dogovir-yaki-yogo-garantiyi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/dogovir-dovichnogo-utrimannya-v-chomu-zaklyuchayetsya-tsey-dogovir-yaki-yogo-garantiyi/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/dogovir-dovichnogo-utrimannya-v-chomu-zaklyuchayetsya-tsey-dogovir-yaki-yogo-garantiyi/
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[1.4.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів 

(виїзних прийомів громадян) 

 

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, Олександрійським місцевим 

центром з надання БВПД передбачено розвиток мережі діючих дистанційних та 

мобільних консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для 

соціально-вразливих верств населення, зокрема таких як: малозабезпечені особи, особи 

з інвалідністю, клієнти які не здатні самостійно відвідати МЦ або бюро правової 

допомоги, внутрішньо-переміщені особи, громадяни які проживають у віддалених 

населених пунктах та інші.  
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Протягом звітного періоду в рамках роботи діючих дистанційних пунктів 

доступу до БВПД, працівниками Олександрійського МЦ було здійснено 4 заходи з 

прийому громадян під час роботи дистанційних пунктів доступу; кількість осіб, яким 

було надано безоплатну правовому допомогу в рамках роботи діючих дистанційних 

консультаційних пунктів доступу – 13 громадян. 

Загальна кількість виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних 

прийомів громадян) за звітних період – 17, кількість осіб, яким було надано безоплатну 

правовому допомогу під час виїздів мобільних консультаційних пунктів доступу − 50 

громадян. 

 

24 квітня заступник відділу правової 

інформації та консультації 

Олександрійського МЦ з надання БВПД 

Дегтярьов М.В. та  головний спеціаліст 

відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання БППД Лунга-Лягуша 

А.О. провели дистанційне консультування на 

базі дистанційного пункту доступу до 

системи БПД в приміщенні Новопразької 

спеціалізованої загальноосвітньої школи – 

інтернат І-ІІІ  ступенів смт. Нова Прага Олександрійського району. Для отримання 

консультувань з правових питань: цивільні та земельні, звернулося 2 громадян. 

 

21 травня головний спеціаліст 

Петрівського бюро правової допомоги  

Сидоренко Т.І. провела мобільне консультування 

в приміщенні Малинівської сільської ради  с. 

Малинівки Петрівського району Кіровоградської 

області. Для отримання консультувань з 

земельних та соціальних питань звернулося 2 

громадян.   

 

06 червня головний спеціаліст  Онуфріївського 

бюро правової допомоги Малолітко А.П. здійснив 

мобільне консультування в приміщенні 

Вишнівцівської сільської ради с. Вишнівці 

Онуфріївського району Кіровоградської обл.  Для 

отримання консультувань звернулося 2 громадян з 

сімейних та спадкових питань. В ході консультування 

місцевих жителів  проінформовано про систему 

«БПД»  та проект «Я МАЮ ПРАВО!», також в ході 

заходу розповсюджені інформаційні буклети 

правового характеру та буклети «Я МАЮ ПРАВО!».   
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18 квітня заступник директора 

Олександрійського МЦ з надання БВПД 

Безлюдько В.І. та головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання БППД Лунга-Лягуша А.О. провели 

дистанційне консультування в 

Олександрійському міськрайонному центрі 

зайнятості, який проводив ярмарку вакансій 

для безробітних жителів м. Олександрії та 

Олександрійського району. Для отримання 

консультувань з правових питань різних категорій: земельних, соціальних та сімейних, 

звернулося 5 громадян. 

 

04 травня начальник відділу правової 

інформації та консультації Олександрійського 

МЦ з надання БВПД Боровський В.А. та 

головний спеціаліст відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб’єктами надання БППД Лунга-

Лягуша А.О. провели  мобільне консультування 

в приміщенні неврологічного відділення 

Олександрійської міської лікарні, для 

отримання консультування з житлового питання 

звернулася 1 громадянка, якій також доведена інформація про проект «Я МАЮ 

ПРАВО!» та надані інформаційні буклети про систему «БПД» та «Я МАЮ ПРАВО!».   

 

18 червня начальник Петрівського бюро 

правової допомоги» Турбаєвський Ю.В. здійснив 

мобільне консультування за місцем проживання 

клієнтки Д. в с. Ганнівка Петрівського району, 

Кіровоградської області, яка являється особою 

похилого віку з обмеженими фізичними 

можливостями. Клієнтка отримала консультування 

зі спадкового питання. 

 

[1.5.] Якість послуг, що надаються клієнтам системи БПД 

 

З метою оптимізації видатків на 2018 рік за бюджетною програмою КПКВ 

3603030, з квітня 2018 року до надання суб’єктам права на безоплатну вторинну 

правову допомогу у цивільних та адміністративних справах залучаються не тільки 

працівники відділу представництва/ бюро правової допомоги, а і штатні працівники 

місцевого центру, що мають вищу юридичну освіту. 

Протягом звітного періоду було видано на працівників відділу представництва 

та працівників бюро правової допомоги накази про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги клієнтам центру, у тому числі: 
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 На начальника відділу представництва МЦ Петушкова С.А. – 18 наказів, з них 

здано до суду – 7. 

 На головного спеціаліста відділу представництва МЦ Шлякову Н.В. – 21 наказ, 

з них здано до суду – 11. 

 На начальника відділу правової інформації та консультацій Боровського В.А. – 

13 наказів, з них здано до суду – 7. 

 На заступника начальника відділу правової інформації та консультацій 

Дегтярьова М.В. – 7 наказів, з них здано до суду – 6. 

 На головного спеціаліста відділу правової інформації та консультацій Поповича 

В.С. – 12 наказів, з них здано до суду – 9. 

 На начальника відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

БППД Світановського В.А. – 12 наказів, з них здано до суду – 5. 

 На начальника відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу Слободянюка П.В. – 14 наказів, з них здано до суду – 7. 

 Начальник відділу взаємодії з суб’єктами надання БВПД та роботи з адвокатами 

Бесараба В.А. – 14 наказів, з них здано до суду – 3. 

 На заступника директора Безлюдька В.І. – 4 накази, з них здано до суду – 1. 

 

 

[ІІ.] СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРАВОВИМИ ЗНАННЯМИ 

ТА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАВНИЧОЇ СПІЛЬНОТИ ТА 

ПАРТНЕРСЬКИХ МЕРЕЖ БПД  

 

2.2. Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих центрів 

(відділ представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції 

представництва 

 

24 квітня 2018 року в 

приміщенні Олександрійського 

місцевого центру з надання БВПД 

відбувся семінар години адвокатської 

практики для працівників місцевого 

центру та бюро правової допомоги, на 

яких покладено функції 

представництва у ЦАС. 

Законодавчими новаціями  з 

працівниками МЦ та бюро поділився 

начальник відділу представництва 

Олександрійського МЦ з надання 

БВПД Петушков С.А. 

 

З метою розвитку людських ресурсів, в тому числі пара юристів місцевого центр, 

працівники протягом звітного періоду приймали участь у семінарах та тренінгах. 
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Протягом 26-27 червня 2018 року в м. Кропивницький проходив дводенний 

тренінг з розвитку навичок роботи soft skills (м’яких навичок) з вразливими групами 

клієнтів системи безоплатної 

правової допомоги.  

Захід відбувся за підтримки 

українсько-канадського проекту 

«Доступна та якісна правова 

допомога в Україні» у партнерстві 

з Координаційним центром з 

надання правової допомоги. 

Дводенний тренінг 

спрямований на розвиток 

комунікативних навичок роботи з 

вразливими групами клієнтів 

системи безоплатної правової 

допомоги, для працівників центрів з 

надання БВПД, які здійснюють консультування та представництво інтересів клієнтів, 

зокрема – постраждалих від домашнього насильства та гендерно-обумовленого 

насильства, дітей, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та осіб похилого віку. 

Учасниками навчального заходу стали 20 фахівців місцевих центрів та бюро 

правової допомоги Кіровоградщини. 

 

2.3. Узагальнення найбільш актуальних 

питань, з якими заявники звертаються до 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, з метою розроблення 

стандартизованих консультацій для розміщення у 

довідково-інформаційній платформі правових 

консультацій «WikiLegalAid». 

З метою забезпечення змiстовного наповнення довiдково-iнформацiйної 

платформи правових консультацiй «WikiLegalAid» (далi – WikiLegalAid) та на 

виконання наказу Координацiйного центру надання правової допомоги вiд 09 

листопада 2016 року № 190, Олександрійський МЦ доопрацьовує розміщені у 

платформі «WikiLegalAid» правові консультації та забезпечує їх підтримання в 

актуальному стані, а саме:  

«Присвоєння почесного звання «мати-героїня»;  

«Встановлення фактів проживання без шлюбу»;  

«Порядок прийняття на роботу. Випробувальний термін»;  

«Застосування дисциплінарних стягнень та їх оскарження»;  

«Встановлення меж земельної ділянки»;  

«Виплата разової грошової допомоги (компенсації) колишнім радянським 

військовослужбовцям (військовополоненим)»;  

«Оподаткування фізичними особами грошових переказів отриманих із-за 

кордону»;  

http://qala.org.ua/index.php/ua/
http://qala.org.ua/index.php/ua/
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«Порядок оформлення запрошення на в’їзд громадян Росії в Україну». 

Погоджено написання статті «Звільнення від сплати аліментів, звільнення від 

сплати заборгованості по аліментах». 

 
[ІІІ.]  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ БПД 

СИСТЕМИ НАДАННЯ БПД 

3.3. Робота керівної ради 

 

18 квітня 2018 року в приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у 

Кіровоградській області відбулася керівна рада директорів місцевих центрів регіону 

під головуванням Кропліса Л.В. 

На нараді були розглянуті питання щодо внесення змін до штатних розписів 

місцевих центрів на 2018 рік. 

 

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

За період з 02.04.2018 по 27.06.2018 року (звітний період — ІІ квартал 2018 

року) Олександрійським МЦ та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було 

Зареєстровано 1967 звернень клієнтів 

По яким 

Прийнято 

1627 осіб, які отримали правові консультації 

340 письмових звернень про надання БВПД 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 

Прийнято 

319 рішення про надання БВПД 

23 рішень про відмову у наданні БВПД 

У результаті чого 

Видано 

165 доручень про призначення адвоката, в тому числі в результаті 

заміни адвоката, який надає БВПД 

159 наказів працівникам відділу представництва МЦ/бюро 
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Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ з/п Найменування 

відділу/бюро 

правової 

допомоги 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

клієнтів 

Кількість наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання БВПД 

1 

Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

376 240 136 

2 
Знам`янське бюро 

правової допомоги 311 237 74 

3 

Олександрівське 

бюро правової 

допомоги 

237 233 4 

4 

Онуфріївське 

бюро правової 

допомоги 

224 206 18 

5 
Петрівське бюро 

правової допомоги 306 292 14 

6 

Світловодське 

бюро правової 

допомоги 

513 419 94 

Разом по МЦ 1964 1625 339 
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Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 
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Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за категорією питань 

 

В звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: соціального забезпечення 

— 227 (11,54 %), спадкового — 199 (10,12 %), сімейного — 421 (21,40 %), трудового 

— 87 (4,42%), адміністративного — 61 (3,10 %), земельного — 127 (6,46 %), 

договірного — 171 (8,69 %), житлового — 242 (12,30 %), іншого цивільного права — 

209 (10,63 %), з питань виконання судових рішень — 57 (2,90 %), з неправових питань 

— 30 (1,53 %) та з інших питань — 136 (6,91 %). 

 

Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за категорією осіб, яким надано 

БВПД 
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В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 
П

Р
И

Й
Н

Я
Т

О
 

319 рішення про надання БВПД,  з яких: 100 % 

232 малозабезпечені особи 72,33 % 

35 ветерани війни 10,97 % 

30 внутрішньо-переміщені особи 9,40 % 

27 особи з інвалідністю 8,46 % 

8 інші 2,51% 

  

Крім цього, Олександрійським місцевим центром в тому числі його 

структурними підрозділами за звітний період було: 

  

здійснено виїздів мобільних консультаційних пунктів 17 

забезпечено діяльність дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги 
4 

загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 

63 

до мобільних консультаційних пунктів 50 

до дистанційних пунктів доступу до БПД 13 

надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування 5 

прийнято  актів надання БВПД, що були здані адвокатами до МЦ 165 

проведено правопросвітницьких заходів (лекцій, семінарів, 

правопросвітницьких заходів) 64 

розміщено у ЗМІ інформаційних матеріалів з питань надання БВПД 

(ТБ; радіо;  Facebook; інтернет веб-сайти організацій − самостійні 

інтернет − ЗМІ, інформаційні портали; блоги; друкована преса − 

газети, журнали; зовнішня реклама − борди, сіті-лайти, лайт-бокси) 

34 



26 
 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності 

місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Найменування 

відділу МЦ / Бюро 

Кількість 

здійсненихви

їздів 

мобільних 

пунктів /осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичнуд

опомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з 

якими 

налагод-

жено 

співпрацю 

Кількість 

проведених  

право-

просвітни-

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон-

них 

сервісів 

МЮ 

Разом по 

Олександрійському 

МЦ, в тому числі: 

17/50 4/13 5 64 0 

1 

Відділ 

правопросвітни

цтва та відділ 

правової 

інформації та 

консультацій 

4/10 3/10 - 16 0 

2 Знам’янське 

БПД 
1/1 - 1 2 0 

3 Олександрівськ

е БПД 
- - - 15 0 

4 Онуфріївське 

БПД 
2/5 - - 5 0 

5 Петрівське БПД 3/5 1/3 - 9 0 

6 Світловодське 

БПД 
7/29 - 4 17 0 

 




