
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Кропивницьким місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги річного плану 
діяльності на 2018 рік у ІІ кварталі 

 
 

Зміст 
Розділ І Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 
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 

[1.2.] Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги 

[1.3.] Інформаційно-комунікативні заходи  
[1.4.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних 
прийомів громадян) 

 
2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД. 
[2.1.] Розвиток людських ресурсів зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи 

представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва, 
адвокатів 

[2.2.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «Wiki-
LegalAid». 

Розділ ІІ Результативні показники діяльності. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, внутрішньо переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених 
населених пунктах. 

Так, протягом другого кварталу 2018 року Кропивницьким місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 13 виїздів до мобільних 
пунктів та забезпечено діяльність 21 дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 
допомоги, зокрема в Кіровоградському обласному соціальному центрі матері та дитини, 
Кіровоградському НВП “УТОС”, Міській раді міста Кропивницького, Службі у справах дітей 
Новгородківської РДА, Долинському, Новомиргородському, Новгородківському, 
Компаніївському, Устинівському районних центрах зайнятості, відділи пробації, також було 
здійснено виїзди до дітей-сиріт, осіб з особливими потребами та адресна правова допомога 
громадянам, які обмежені в пересуванні. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ І   Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 
[1.1.] Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться 
Урядом України 

 
[1.1.1.] Участь в  інформаційно-просвітницьких заходах в державних установах для 

вразливих категорій громадян (Управліннях праці та соціального захисту населення, 
Управліннях Пенсійного фонду України, Центрах зайнятості). 

29 травня головний спеціаліст відділу «Компаніївське 
бюро правової допомоги» – Ірина Дремлюга провела 
дистанційне консультування громадян в Головному управлінні 
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області 
також розповіла про систему правової допомоги та роль 
діяльності бюро у ній для територіальних громад. 

16 квітня головний спеціаліст відділу 
«Компаніївського бюро правової допомоги» - Ірина 
Дремлюга (в рамках реалізації Міністерством юстиції 
України загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я маю право!») провела робочу зустріч з 
працівниками центру надання адміністративних послуг 
Компаніївської ОТГ з приводу співпраці з системою надання 
безоплатної правової допомоги. 

 
[1.1.2.] В рамках правопросвітницького проекту «Я маю право» організація та 

проведення для школярів, студентів  (у школах, ліцеях, коледжах, технікумах, інститутах) 
заходів інформаційно-просвітницького характеру на правову тематику. 

На сьогодні залишається актуальним питання захисту осіб, які страждають від 
домашнього насильства. Розвиток правової свідомості громадян можливий лише при 
посиленні правопросвітницької роботи, саме тому фахівці бюро правової допомоги 
регулярно проводять лекції для  школярів. 

14 травня працівниками Кропивницького 
місцевого центру з надання БВПД проведено 
правороз’яснювальний захід для студентів Державного 
вищого навчального закладу "Кіровоградський 
будівельний коледж". Темою обговорення стало 
посилення правового захисту дітей та осіб, які 
постраждали від домашнього насильства. 

   03 травня з метою підвищення рівня правової освіти та 
культури учнівської молоді, головний спеціаліст відділу 
«Долинське бюро правової допомоги» - Валентина 
Татарченко провела лекцію на тему : «Юридичні професії в 
Україні та їх роль у суспільстві» для учнів 9 класу КЗ 
«Долинська загальноосвітня школа №2 I-III ступенів ім. 
А.С.Макаренка Долинської районної ради» 

03 та 11 травня головний 
спеціаліст відділу «Новгородківського бюро правової допомоги» - 
Наталія Ліцевич провела правові уроки для учнів 6 – 10 класів 
Новгородківського навчально-виховного комплексу 



"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Новгородківської районної ради Кіровоградської області під 
час уроку з учнями було  проведено профілактичну бесіду на тему: 
«Вплив наркотичних та токсичних засобів на підлітків», 
«Адміністративна відповідальність за порушення громадського 
порядку» надано інформаційні буклети з різноманітних правових 
питань та проведено інформування школярів про роботу Бюро 
правової допомоги, види правових послуг, які надаються Бюро та 
категорії осіб, які мають право на отримання безкоштовної правової 
допомоги.  

 10 травня головний спеціаліст відділу «Долинське бюро 
правової допомоги» - Валентина Татарченко провела з 
учнями 4 класу КЗ «Долинська загальноосвітня школа I-III 
ступенів  №1 Долинської районної ради»   казково-правову 
вікторину. Діти навчались аналізувати на прикладах 
поведінки героїв відомих казок порушення прав дитини, а 14 

травня провела годину правової освіти для учнів 9 класу  НВК «Долинської ЗОШ I-II 
ступенів ім.А.С.Макаренка Долинської ради». 
  15 травня начальник відділу «Долинське бюро правової допомоги» - 
Сергій Кравчина провів лекцію на тему: «Попередження та протидія 

насильству в сім’ї». для учнів 9 класу 
Олексадрівської ЗОШ I-III ступенів.  

22 травня головний спеціаліст відділу 
«Компаніївське бюро правової допомоги» - Ірина Дремлюга 
провела робочу зустріч з працівниками Компаніївського 
міжшкільного навчально-виробничого комбінату(Автошкола) з 

приводу співпраці з системою надання безоплатної правової допомоги.  
12 червня головний спеціаліст відділу «Новгородківське бюро 

правової допомоги» - Наталія Ліцевич  провела правову бесіду з 
учнями 1-4 класів, під час якої розповіла дітям про «Права та 
обов’язки дітей», ознайомила з поняттям «право», «Конституція», 
«Декларація», «Конвенція», акцентувала увагу на правах дитини, які 
порушуються в родині та школі.   

25 червня виконуюча обов’язки начальника відділу 
«Компаніївське бюро правової допомоги» - Ірина Дремлюга провела 
правопросвітницький захід на тему: «Твої права, твій захист» для 
студентів першого курсу Компаніївського коледжу ветеринарної 
медицини, наголосила про право студентів, після виповнення чотирнадцяти років, 
самостійно звертатися до суду за захистом своїх прав та інтересів, подавати позов про 

позбавлення батьків батьківських прав, якщо вони 
порушують права, звертатися до суду про скасування 
усиновлення та визнання його недійсним, можливість 
самостійно визначати своє місце проживання, самостійно 
розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими 
доходами, займатися творчою діяльністю та інше. 

 
[1.1.3.] Проведення постійнодіючих правопросвітницьких семінарів/форумів з 

найактуальніших питань життя громад, зокрема щодо недопущення рейдерського захвату 



земельних ділянок, захисту прав споживачів, комунальних послуг, організації ОСББ із 
залученням партнерів МЦ 

04 квітня головний спеціаліст відділу «Компаніївське бюро 
правової допомоги» - Ірина Дремлюга провела дистанційне 
консультування громадян в Головному управлінні Пенсійного фонду 
України в Кіровоградській області. 

16 квітня головний спеціаліст відділу «Компаніївське бюро 
правової допомоги» - Ірина Дремлюга провела робочу зустріч з 
працівниками центру надання адміністративних послуг Компаніївської ОТГ з приводу 

співпраці з системою надання безоплатної правової допомоги 
29 травня начальник відділу «Новомиргородське бюро правової 

допомоги» - Олена Смілянець провела просвітницький захід для 
працівників Новомиргородської центральної районної бібліотеки на 
тему «Законодавчі нововведення 2018». 

 
 [1.2.] Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги 
[1.2.1.] Проведення зустрічей, круглих столів, 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 червня фахівці 
Кропивницького місцевого центру 
з надання БВПД взяли участь в 
семінарі-практикумі з реалізації 
прав ВПО організований 
правовим клубом «PRAVOKATOR» 
Одеса спільно з Громадською 

організацією «Десяте квітня» де підіймали тему про особливості реалізації прав внутрішньо 
переміщених осіб, зміни у законодавстві, що регулює захист прав таких осіб, та судової 
практики національних судів та Європейського суду з прав люди. 

 29 травня  начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги – Олена Морозова взяла участь в 
організованому громадською організацією «Громадські 
ініціативи» круглому столі на тему: «Ефективна комунікація» 
який відбувся в «Громадському офісі» Кіровоградської 
обласної державної адміністрації. Правники, науковці, 
журналісти Кіровоградщини мали змогу долучитись до 
обговорення актуальних питань. 

[1.2.2.] Проведення спільних заходів з провайдерами послуг соціального захисту 
(УПСЗН, Територіальні центри соціального обслуговування, ЦНАПи, УПФУ, Центри зайнятості 
тощо) з метою спрощення доступу до БВПД соціально вразливих категорій громадян 

6 червня фахівці Кропивницького 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги - Анна 
Хабзей та Анастасія Мироненко провели, 
в Кіровоградському обласному центрі 



зайнятості, інформаційний семінар для безробітних. 
16 травня на базі Кіровоградського обласного центру зайнятості за участі фахівців 

Кіровоградського обласного  центру зайнятості,  Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в Кіровоградській області, заступника начальника 
відділу правової інформації та консультацій Анни Хабзей та головного спеціаліста відділу 

представництва Наталії Цуцман відбувся семінар із 
безробітними громадянами Кіровоградського району. 
Семінар спрямований на підвищення рівня правової 
поінформовано працівників Кіровоградського центру 
зайнятості про систему БПД та щодо захисту своїх прав, 
зокрема права на безоплатну правову допомогу, 
соціальний захист від безробіття.  

   
[1.2.3.] Розроблення та поширення методичних рекомендацій для органів місцевого 

самоврядування щодо створення ними спеціалізованих установ з надання БПД 
Розроблено методичні рекомендації на тему:  
«Праця неповнолітніх: що потрібно знати»  
 
[1.2.4.] Проведення робочих зустрічей з представниками органів державної влади та 

місцевого самоврядування щодо виділення субвенцій з місцевого бюджету 
Від правової спроможності громад у значній мірі залежить успіх реформи 

децентралізації. Найбільші зміни відбуваються на місцях і громади повинні мати ресурси 
для вирішення нагальних проблем своїх жителів, у тому ж числі й правових. Саме тому 
спеціалісти системи безоплатної правової допомоги систематично відвідують селищні ради 
та надають правові консультації і роз’яснення. 

17 квітня директор центру Станіслав Березніченко 
та начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання БППД Олена Морозова, зустрілися з 
керівництвом новоутвореної Первозванівської 
об’єднаної територіальної громади, котра включила до 
свого складу жителів сіл Первозванівка, Зоря, 
Неопалимівка, Попівка, Сонячне, Калинівка, Степове, 

Паращине Поле, Федорівка, Миколаївські Сади. Під час зустрічі директор центру Станіслав 
Березніченко роз’яснив основні напрямки роботи центру, зупинившись на необхідності 
затвердження Програми надання безоплатної допомоги громаді також фахівці центру та 
працівники сільської ради обговорили найбільш актуальні правові потреби ОТГ, з якими 
жителі цих населених пунктів найчастіше звертаються за роз’ясненнями до працівників 
сільської ради. Найбільше питань громадян стосуються земельного та спадкового 
законодавства: безоплатного отримання земельної ділянки, порядку приватизації землі, 
оформлення договору дарування, складання заповіту, прийняття спадщини. 

 20 червня до Новенської селищної ради з  робочим 
візитом, в межах реалізації всеукраїнського 
правовопросвітницького проекту «Я маю право» завітали 
Олена Морозова, начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги та Наталія Глущук, головний спеціаліст 
відділу правової інформації та консультації.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/1_PR7hG1Lk_FLwHgzpzp_8A90OiQdPcpW/view?usp=sharing


[1.3.] Інформаційно-комунікативні заходи 
[1.3.1.] Висвітлення в друкованих місцевих ЗМІ роботи центру з надання БВПД 

1) Правова допомога для вирішення повсякденних питань 

2) Боргова розписка : як правильно оформити та як стягнути борг за розпискою? 

3) Види насильства та куди звертатись, якщо зазнали насильства в сім׳ї 

 

 [1.3.2.] Виступи на місцевих радіо 
1) Правові аспекти утримання непрацездатних батьків 

[1.3.3.] Публікації в Інтернет виданнях про систему БПД у регіоні 
1) Як відбувається стягнення боргу з померлої особи 
2) Оплата та оподаткування за оформлення спадщини 
3) Порядок легалізації самочинного будівництва  
4) Паспорт у вигляді ID-картки слід змінювати щодесять років 
5) Стягнення заборгованості по аліментам 
6) Позбавлення батьківських прав: (процедура та документи) 
7) Трудові права людей з інвалідністю 
8) Право дитини на особисте майно 
9) 10 правових змін, які вступили в силу з 1 січня 2018р. 
10) Визнання фізичної особи недієздатною 
11) Новий порядок прийому першокласників до школи 
12) Проблема оренди земельного паю: що потрібно знати 
13) Як оформити пільгову путівку на оздоровлення дитини 
14) Що слід знати батькам при зміні прізвища дитини  
та інших електронних виданнях. 
 

[1.3.4.] Поширення інформаційних матеріалів про систему БПД, зокрема розміщення в 
громадському транспорті, закладах охорони здоров’я, приміщеннях органів державної 
влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях і формуваннях, а також 
«вуличне інформування» 

Протягом другого кварталу 2018 року фахівці Кропивницького 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 міст та селищ щодо роботи 
системи безоплатної правової допомоги. Разом із цим громадянам роздаються друковані 
матеріали, які містять інформацію щодо правових послуг, які надають бюро та центри 
правової допомоги, випадків відмов у наданні безоплатної вторинної правової допомоги та 
інших питань. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/17K3VU86wgkOM5nWOMCHXRUpuFwK9J8M9POQLgfHQnpw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1WNh6G9_IOaLXGowVF0bHQyJ1W1mZB9m-
https://drive.google.com/open?id=1iazSgAaZj-WSoGeug10lnUSF8S1lSMxD
https://drive.google.com/file/d/1fDJSOGIbEbvTzf_lCy4piyFHdb4fK6Oe/view?usp=sharing
https://gre4ka.info/zhyttia/44186-yak-vidbuvaietsia-stiahnennia-borhu-z-pomerloi-osoby
http://www.fotoinform.net/news/narodniy-reporter/oplata-ta-opodatkuvannya-za-oformlennya-spadshini.html
https://drive.google.com/open?id=1Hlzjxw6h_A4EW_THMUNCfK8RxQcDv-_X
http://kirovograd24.com/society/2018/04/19/pasport-u-vigljadi-id-kartki-slid-zminjuvati-schodesjat-rokiv.htm
https://docs.google.com/presentation/d/1tEyUBRa21BqMfmdvd0qsTSD8ghkPgkYVYjM7U4BRaH4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1APu9bYwykhVUKldBBJ05Ya3CMIBYa4LUKFzxi27kcEc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18Le17y2tB5Xdca6xsPVtZp925D6mEflY
https://drive.google.com/open?id=1eAPPhZHqrZiS_ZEo4aGDk_HDsPYTQirF
https://drive.google.com/open?id=1lIcLA6khbgzvPkIHirgJq3ui31XlzJpN
https://drive.google.com/open?id=1lIcLA6khbgzvPkIHirgJq3ui31XlzJpN
https://drive.google.com/file/d/1OWAtqTGIp_usKOdJvlKZZdLzmR3xEPNq/view?usp=sharing
http://fakel.kr.ua/suspilstvo/2018/06/07/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96/
http://fakel.kr.ua/suspilstvo/2018/06/07/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96/
https://docs.google.com/presentation/d/1xhG-9Zw8dtg1NuVw88G4s8aM0P5Rj4G-O9MA61s8aYM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1chncN5Y9XIFLxmCEJkeHFvzwetO_V7r2
http://fakel.kr.ua/suspilstvo/2018/06/26/%D1%89%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8/


 
[1.3.5.] Поширення прикладів успішного захисту клієнтів системи БВПД на соціальній 

сторінці в мережі facebook, на зборах, конференціях, в ЗМІ 
1) Фахівець Долинського бюро правової допомоги допоміг неповнолітній клієнтці 

реалізувати право на шлюб 

 
[1.4.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних 
прийомів громадян) 

[1.4.1.] Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів у приміщеннях служб у справах дітей, центрах соціальних служб 
для дітей, сім’ї та молоді, відділах у справах сім’ї, молоді та спорту РДА 

27 квітня начальник відділу «Новгородківське бюро правової 
допомоги» Андрій Крижановський взяв участь в комісії у справах 
дітей Новгородківської РДА, в ході якої консультував громадян з 
правових питань.  
 

 
[1.4.2.] Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 

консультаційних пунктів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, 
які стали або можуть стати жертвами насильства у сім’ї у дитячих будинках, школах-
інтернатах та ін. навчальних закладах.  

25 травня начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги - Олена Морозова та заступник начальника відділу 
представництва - Анастасія Мироненко  консультували жінок, 
які потрапили у складні життєві обставини та проживають у 
Комунальному закладі «Кіровоградський обласний соціальний 
центр матері та дитини» Кіровоградської обласної ради. 

[1.4.3.] Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів всіх категорій громадян у приміщеннях сільських, селищних та 
міських рад 

15 травня начальник відділу «Долинське бюро правової 
допомоги» Сергій Кравчина консультував громадян в  
Олександрівській  сільській раді Долинського району. 

06 червня виконуюча обов’язки 
начальника відділу «Компаніївське 
бюро правової допомоги» - Ірина 
Дремлюга спільно з працівниками Головного територіального 
управління юстиції в Кіровоградській області провели виїзний 
прийом громадян для  жителів с. Голубієвичі.  

[1.4.4.] Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів для осіб, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» спільно з громадськими організаціями, спілками 
учасниками АТО 

5 квітня головний спеціаліст відділу «Долинське бюро правової 
допомоги» - Валентина Татарченко провела правопросвітницький захід 
для працівників Долинського районного військового комісаріату. 

https://drive.google.com/open?id=1w9eSk0vD7sMIPPzOlnmsZbYQCuZO7prb
https://drive.google.com/open?id=1w9eSk0vD7sMIPPzOlnmsZbYQCuZO7prb


 
 

 [1.4.5.] Забезпечення функціонування та подальший розвиток консультаційних пунктів 
для інвалідів усіх груп у спілках інвалідів, УТОГах, УТОСах 

 26 червня начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги - Олена Морозова та головний спеціаліст 
відділу правової інформації та консультації -  Наталія Глущук 
взяли участь у роботі мобільного пункту консультування в 

приміщенні організації Українського товариства сліпих. 
[1.4.6.] Адресна правова допомога, виїзд до місця проживання клієнтів МЦ 

Фахівці центру проводять низку різнопланових заходів для забезпечення доступу 
громадян до безоплатної правової допомоги. Проте, не кожен, хто дійсно потребує такої 
допомоги, у змозі самостійно звернутися до центру з огляду на певні об’єктивні 
причини. Така робота проводиться регулярно, адже жителі Кропивницького та районів 
потребують фахової правової допомоги, та через проблеми зі здоров’ям не завжди можуть 
її отримати. Адресна допомога сприяє забезпеченню рівних можливостей вирішувати 
життєві проблеми у правовий спосіб. 

 
 [2.1.] Розвиток людських ресурсів зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи 

представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва, 
адвокатів 

[2.1.1.] Проведення зустрічей з працівниками правоохоронних органів, судів, 
прокуратури, КВІ та ін.: ”Права та обов'язки осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з 
позбавленням волі” 

Протягом звітного періоду фахівцями центру було проведено низку робочих зустрічей 
з працівниками відділів пробації та правопросвітніх заходів для підопічних. 

23 травня головний спеціаліст  відділу «Долинське бюро 
правової допомоги» - Валентина Татарченко спільно з 
персоналом Долинського районного відділу з питань пробації в 
Кіровоградській області, провели для неповнолітніх, які 
перебувають в конфлікті з законом, лекцію на тему: «Права 
дитини в Україні. Забезпечення, дотримання, захист». 

07 червня працівниками відділу «Новгородківське бюро 
правової допомоги» було проведено спільну нараду з працівниками 
Новгородківського районного сектору з питань пробації, 
інспектором ювенальної превенції Новгородківського відділення 
поліції, директором районного центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, головним спеціалістом служби в справах дітей. 



05 червня начальник відділу правової інформації та консультацій – Юлія Гула та 
начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги – Олена Морозова спільно з представниками служби пробації 
взяли участь у зустрічі із засудженими особами, які перебувають на обліку, для проведення 
виховної бесіди. 

[2.1.2.] Проведення інформаційних заходів серед студентів навчальних закладів 
юридичного спрямування (лекції, проведення стажування) з метою залучення їх до надання 
БПД та розвитку правничої спільноти системи БПД 

04 квітня студенти-правники Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка відвідали Кропивницький місцевий центр з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Під час заходу фахівці відділів Кропивницького 
місцевого центру розповіли майбутнім юристам про основні 
напрямки діяльності та структуру центру. Також студенти 
мали можливість ознайомитись з функціональними 
обов’язками працівників, порядком прийняття звернень громадян та порядком 
призначення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 [2.1.3.] Організація проведення години адвокатської практики для працівників 
місцевого центру та бюро правової допомоги, на яких покладено функції представництва у 
ЦАС 

20 травня працівники відділу представництва разом з адвокатом системи БВПД 

Урсаленко Богданом - організували навчальний се мінар на тему: «Захист та представництво 

інтересів внутрішньо переміщених осіб в суді, органах місцевого самоврядування, поліції та 

прокуратури». 

[2.2.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «Wiki-
LegalAid» 

[2.2.1.] Узагальнення найбільш актуальних питань, з якими заявники звертаються до 
центрів  з надання БВПД з метою розроблення стандартизованих консультацій та 
розміщення у довідково-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalaid» та 
на виконання наказу Координаційного центру надання правової допомоги від 09 листопада 
2016 року №190, фахівці Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги доопрацьовують розміщення у «Wiki-LegalAid» правові 
консультації та забезпечують підтримання їх у актуальному стані, а саме: 

- Нотаріальне посвідчення правочинів; 
- Порядок подання та розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду 

України щодо пенсійного забезпечення;  
- Нещасний випадок на виробництві; Створення безпечних і нешкідливих умов 

праці. Державний нагляд за охороною праці;  
- Дії особи у випадку виявлення у платіжному документі енергопостачальника 

помилкових показань приладу обліку (лічильника);  
- Порядок присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру); 
- Порядок ввезення та розмитнення товарів із-за кордону; 
- Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення; 
- Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності 

під час переміщення товарів через митний кордон України. 
Також протягом звітного періоду була написана та розміщена стаття «питання 

добросусідства». 
 
 



Розділ ІІ Результативні показники діяльності. 
 

За період з 02 квітня  по 27 червня 2018 року (звітний період — ІІ квартал 2018 року)   

Кропивницьким МЦ з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1421 звернення клієнтів, 

1106 особам було надано правову консультацію, 315 із них написали письмову заяву про 

надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 
Кількість зареєст-
рованих звернень 

Кількість наданих 
правових консуль-

тацій 

Кількість отрима-
них письмових 

звернень про на-
дання БВПД 

1. 
Відділ правової інформації 
та консультацій 
 
консультацій 

628 420 208 

2. Долинське БПД 140 88 52 

3. Компаніївське БПД 124 115 9 

4. Новгородківське БПД 167 154 13 

5. Новомиргородське БПД 205 182 23 

6. Устинівське БПД 157 147 10 

7. Разом по МЦ 1421 1106 315 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 312 рішень про 

надання БВПД, надано 0 відмов, та надано 187 доручень адвокатам та 152 наказів штатним 

працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 410 (29%), 
іншого цивільного 207 (15%),  земельного 184 (13%), житлового 163 (11%), спадкового 103 
(7%), соціального забезпечення   94 (6%),   трудового 80 (6%), договірного права   51 (4%),  
адміністративного 41 (3%),   з інших питань 88 (6%). 
 

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією 
питань. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



до 18 років; 1,00%

від 18 до 35 років; 
33%

від 35 до 60 років; 
55%

понад 60 років; 11%

Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів за статтю. 
Чоловіки – 561 (45%) 

Жінки – 688 (55%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за віком 
До 18 років – 4 (1%), від 18 до 35 років – 411 (33%),від 35 до 60 років – 681 (55%), понад 60 

років – 153 (11%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



малозабезпечені 
особи; 71%

ветерани війни; 10 %

інваліди; 16%

інші особи; 3%

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за IІ квартал  найбільше позитивних рішень було 

прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід  яких не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) 222 (71%), інвалідам 50 (16%), ветеранам війни 31 (10%), інші особи 8 (3%).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Крім цього, Кропивницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в тому числі бюро правової допомоги за ІІ квартал було: 

 здійснено 13 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  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 
133 особи, в тому числі 26 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 
роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів; 

 надано методичну допомогу 3 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 
особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 
безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 96 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 60 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 81 інформаційний матеріал з питань надання БВПД. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість ОМС 
та установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьк

их заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційни
х матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 
Разом по МЦ, в тому 
числі: 

13 / 26 21 / 107 3 60 0 81 

2 
Кропивницький 
місцевий центр з 
надання БПВП 

3 / 3 7 / 48 2 11 1 26 

3 
Новомиргородське 
бюро ПД 

1 / 1 5 / 25 0 14 0 8 

4 Устинівське бюро ПД 0 3 / 21 0 4 0 8 

5 
Компаніївське бюро 
ПД 

1 / 3 3 / 7 0 10 0 18 

6 Долинське бюро ПД 6 / 17 1 / 0 1 12 0 12 

7 
Новгородківське бюро 
ПД 

2 / 2 2 / 6 0 9 0 9 

 


