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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 третього кварталу утворено 4 дистанційних пункти доступу до безоплатної 

правової допомоги, а саме  в Приютівській селищній раді Олександрійського району, 

Територіальному центрі соціального обслуговування Олександрійського району, Терцентрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Світловодськ та Власівській сільській 

раді Світловодського району і здійснено 6 виїздів. Мобільні дистанційні пункти створено в 

Ганнівській сільській раді Петрівського району, Павлівській, Григорівській та Глинській сільських 

радах Світловодського району, Мошоринській та Дмитрівській селищних радах Знам’янського 

району, Камбурліївській сільській раді Онуфріївського району. 

Так, 16.09.2016 року директор Олександрійського 

місцевого центру з надання БВПД Анатолій Руденко та 

начальник відділу центру Валерій Боровський взяли участь у 

засіданні сесії Приютівської селищної ради, на якій до 

депутатського корпусу було доведено про діяльність цен-тру, 

можливість 

отримання безо-

платної правової 

допомоги та 

співпраці центру  

з органами мі-

сцевого самоврядування.  

По закінченні здійснено прийом громадян та 

утворено мобільний пункт консультування. 

 

 

20 вересня 2016 року за участю заступника начальника 

відділу «Петрівське бюро правової допомоги» 

Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної допомоги Турбаєвського Юрія Віталійовича 

проведено робочу зустріч з працівниками служби у справах 

дітей Петрівської районної державної адміністрації на тему: 

«Особливості надання безоплатної вторинної допомоги 

законним представникам дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які 

можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї».  

23.09.2016р. за участю заступника начальника відділу 

«Петрівське бюро правової допомоги» Юрія Турбаєвського 

здійснено виїзний прийом мешканців територіальної 

громади Ганнівської сільської ради Петрівського району.  

На особистий прийом звернулось троє мешканців з 

питань надання соціальної відпустки одинокій матері,  

щодо отримання житлової субсидії, безоплатної передачі 

земельної ділянки. По місцю проживання надана правова 

допомога гр. Дубовому В.Г., який є інвалідом.



[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 

Олександрійського МЦ по наданню БВПД. 

 Відділ організації надання БВПД та роботи з адвокатами щомісячно здійснює моніторинг та 

узагальнення кращих практик адвокатської діяльності (матеріали для наповнення інформаційного 

дайджесту) та готує звіт, який направляє до 10 числа щомісяця до відділу забезпечення якості 

Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області. 

 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 

 

30 вересня 2016 року фахівці Олександрійського місцевого центру з надання БВПД провели 

планову робочу зустріч з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Особливу увагу було приділено якості надання послуг та надання допомоги особам, які визнані 

потерпілими у кримінальному провадженні. 

У зустрічі взяли участь: Анатолій Руденко, директор Олександрійського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, Володимир Бесараб, начальник відділу 

організації надання БВПД та роботи з адвокатами, Валерій Боровський, начальник відділу 

правової інформації та консультацій, Анжела Пишна, головний спеціаліст відділу організації 

надання БВПД та роботи з адвокатами, а також адвокати, залучені до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на території районів, які обслуговує Олександрійський місцевий 

центр. 

Анатолій Руденко наголосив на важливості співпраці центру з адвокатським середовищем 

задля розвитку системи безоплатної правової допомоги, а також звернув особливу увагу на 

проблемні питання та робочі моменти щодо організації надання БВПД. 

«Дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги є 

обов’язковим аспектом для адвокатів при наданні ними БВПД» – зазначив очільник місцевого 

центру. 

Володимир Бесараб акцентував увагу на тому, що 

документи, які надають адвокати для оплати послуг за надану 

безоплатну вторинну правову допомогу, повинні бути належно 

оформлені, з дотриманням строків подання актів та відповідних 

додатків до них. 

Зустріч пройшла у формі конструктивної бесіди, учасники 

поділились досвідом адвокатської практики та обговорили 

шляхи подальшої співпраці Олександрійського місцевого центру 

з надання БВПД з адвокатами. 

«Проведення робочих зустрічей у такому форматі є 

необхідною складовою для покращення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги» 

- резюмував директор Олександрійського місцевого центру з надання БВПД Анатолій Руденко. 

 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 

громад 

 

На виконання плану Олександрійського МЦ  в третьому кварталі 2016 року проведено 27 

зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування, головами сільських та селищних 

рад, управлінь соціального захисту населення, пенсійного фонду, центрів зайнятості населення, 

представниками громадських організацій.  

 12.07.2016 начальником відділу центру В. Світановським проведена зустріч в приміщенні 

Олександрійської РДА з головами сільських та селищних рад. Надано інформаційні матеріали 

стосовно запровадженого пілотного проекту в частині забезпечення прийняття та видачі 

документів під час державної реєстрації громадських формувань,  для розміщення їх на 

інформаційних дошках сільських та селищних рад. 



20.07.2016 р. начальником відділу центру В. 

Світановським проведена зустріч з керівництвом та 

соціальними працівниками Олександрійського районного 

територіального центру соціального обслуговування 

інвалідів та пенсіонерів. Присутні були проінформовані 

про діяльність центру, можливості отримання як первинної 

так і вторинної правової допомоги, наведені приклади з 

позитивної практики центру, в кінці зустрічі надані 

відповіді на чисельні питання соціальних працівників, а 

також роздано буклети. 

 17.08.2016 р. начальник відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги Олександрійського місцевого центру з надання БВПД  

В.Світановський, та головний спеціаліст цього відділу В.Попович 

прийняли участь у ярмарці вакансій, яку проводив 

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості населення, з 

метою інформування населення про можливість отримання 

мешканцями міста та району безоплатної правової допомоги. 

Працівники центру знайомили громадян з діяльністю місцевого 

центру з надання БВПД та роздавали інформаційні буклети.  

 

 

Окрім інформування здійснювався прийом громадян, які 

звернулись за консультаціями з питань позбавлення 

батьківських прав, стягнення заборгованості по заробітній 

платі, поновлення строку пред’явлення виконавчих документів 

до виконання, термінів перебування на обліку у центрі 

зайнятості та ін.  

 

 

19.08.2016р. на черговій сесії Петрівської 

районної ради в сесійній залі керівництвом 

Олександрійського МЦ проведено зустріч з 

керівниками органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, керівниками державних 

органів, установ та організацій, головами сільських та 

селищних рад, громадських об’єднань, на  якій до 

присутніх була доведена інформація, що з 1-го вересня в 

смт. Петрове запрацює бюро правової допомоги. До 

присутніх доведені основні функції і завдання бюро по 

наданню правової допомоги населенню, а також 

представлений заступник начальника відділ Петрівського бюро Юрій Турбаєвський. 

12.09.2016 року представник відділення  

Світловодського бюро правової допомоги  Олександрійського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Мирошник Алла Григорівна взяла участь у нараді 

начальників структурних  відділів районної державної 

адміністрації (Управління соціального захисту населення, 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), управління молоді та спорту, Управління 

освіти, Управління економіки )під головуванням голови 

райдержадміністрації С.С.Твердовського. Мирошник Алла 

Григорівна розповіла присутнім про діяльність та завдання 

Світловодського бюро правової допомоги.   



Була доведена інформація за якою адресою розміщено Світловодське бюро правової 

допомоги :м. Світловодськ вул. Павлівська 13а та засоби 

зв’язку т.05236 3-25-25. 

Наприкінці зустрічі голова Світловодської 

райдержадміністрації С.Твердовський включив заступника 

начальника Світловодського бюро правової допомоги 

Мирошник Аллу Григорівну до складу виїзної делегації по 

селам Світловодського району з метою надання юридичних 

консультацій з різних правових питань мешканцям сіл.  

 

 

15 вересня в Олександрійському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги побували представники громадської організації «Крим SOS». Одним з основних завдань 

громадських активістів є консолідація українського суспільства, спрямована на захист прав, 

свобод та інтересів внутрішньо переміщених осіб з Криму  та Сходу України. За їх участі було 

проведено засідання круглого столу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД 

16 вересня 2016 року в приміщенні 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Кіровоградській області відбувся тренінг для 

начальників та головних спеціалістів відділів 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової 

допомоги Голованівського, Кіровоградського 

та Олександрійського місцевих центрів. 

У заході взяли участь Олена 

Шишкарьова, заступник директора 

Регіонального центру та інтегратори –

Олександр Лісовий, Юлія Парахонько, Олена 

Морозова та Володимир Світановський.  

Тренінг проводила заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення, діяльності та інформації Ольга Салоїд. 

Мета зустрічі – вдосконалення навичок 

написання статей, обговорення інструментів та 

способів залучення ЗМІ, обмін досвідом.  

Ольга Салоїд звернула увагу інтеграторів на 

тому, що при підготовці новин з метою висвітлення 

заходів, організованих та проведених працівниками 

місцевих центрів або за їх участі, інформація повинна 

бути максимально корисною для людей. 

 

 

 

 

 



[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання їх функцій. 

 

Працівниками відділу право просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги Олександрійського МЦ протягом звітного періоду розроблені 

методичні рекомендації на теми: 

— «Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

—  «Основні права учасників АТО». 

— «Особливості надання безоплатної первинної правової допомоги» 

 

[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 8 публікацій в 

мережі Фейсбук, 16 публікацій на офіційних сайтах, а саме Олександрівської, Олександрійської, 

Петрівської, Онуфріївської, Знам’янської РДА,сайтах Світловодської та Знам’янської міських рад,  

8 публікацій розміщено на сайті Регіонального центру, 20 публікацій в газетах « Сільський 

вісник», «Олександрійський тиждень», «Вільне слово», «Наша Знам’янщина»,  «Вісті 

Знам’янщини», «Придніпров’я», газеті «Вперед», газеті «Трудова слава» під назвами: «Річниця 

центру – здобутки та перспективи»; «Міністерство юстиції запроваджує пілотний проект»; 

«Правові аспекти стягнення аліментів на дітей»; «З першого вересня запрацюють бюро правової 

допомоги»;  «Уроки від бюро»;  « В Олександрії за круглим столом намітили шляхи взаємодії під 

час допомоги переселенцям»; « Безоплатна правова допомога – це реальність» та інші. Здійснено 2 

виступи на місцевому радіо і  2 виступи на місцевому телебаченні ТРК КТМ «Олександрія». 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.07.2016 по 30.09.2016 року (звітний період — ІІI квартал 2016 року) 

Олександрійським місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 

відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1221 звернення клієнтів, 1130 

особам було надано правову консультацію 91 із них написали письмову заяву про надання БВПД 

0 клієнтів було перенаправлено до інших провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 80 рішень про 

надання БВПД та надано 74 доручень адвокатам та 0 штатним працівниками (представництво 

клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 6 письмовим зверненням було 

надано відмову у наданні БВПД. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 

клієнтів 

№ 

з/п 

Олександрійський 

МЦ з надання БВПД 

Кількість 

зареєстрованих 

звернень 

Кількість 

наданих 

правових 

консультацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень про 

надання 

БВПД 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 
Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

590 514 76 0 

2 відділ Знам`янське  

бюро правової 

допомоги 

164 157 7 0 

3 відділ Світловодське  

бюро правової 

допомоги 

177 175 2 0 

4 
відділ Петрівське  бюро 

правової допомоги 
114 110 4 0 

5 
відділ Олександрівське  

бюро правової 

допомоги 

89 89 0 0 

6 
відділ Онуфріївське 

бюро правової 

допомоги 

87 85 2 0 

7 Разом по МЦ 1221 1130 91 0 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального забезпечення 

- 247 (20,23%), спадкового - 131 (10,73%), сімейного - 183 (14,99%), трудового - 76 (6,22%), 

адміністративного - 53 (4,34%), земельного - 102 (8,35%), договірного - 93 (7,62%), житлового - 

96 (7,86%),  іншого цивільного - 72 (5,90%) права, з питань виконання судових рішень - 33 

(2,70%), з інших питань - 64 (5,24%) та з неправових питань - 62 (5,08%).  



 

Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за категорією питань 

 

 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

 

 

 

 



Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних рішень 

було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми 

прожиткового мінімуму) — 48 (63,16%), інвалідам — 18 (23,68%), ветеранам війни — 3 (3,95%), 

осіб, щодо яких суд розглядаэ справу про надання психіатричної допомоги у примусовому 

порядку — 3 (3,95%), інші категорії — 4 (5,26%). 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за категоріями осіб, які мають право на отримання 

БВПД 

 

Крім цього, місцевим центром, в тому числі бюро правової допомоги у ІІІ кварталі 2016 

року було: 

 здійснено 8 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 4 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 32 особи, в тому 
числі 18 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 14 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

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



 опрацьовано 12  актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 3 правопросвітницьких заходи; 

 розміщено у ЗМІ 53 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/п 
Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС, яким 

надано 

методичну 

допомогу та 

установ - 

провайдерів 

БПД, з якими 

налагоджено 

співпрацю 

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

МЮ 

1 

Разом по 

Олександрійському 

МЦ, в тому числі: 
8/18 4/14 12 3 0 

2 

Відділ Знам’янське  

бюро правової 

допомоги 
2/5 0 3 1 0 

3 

Відділ 

Світловодське  

бюро правової 

допомоги 

3/7 2/5 3 1 0 

4 

Відділ Петрівське  

бюро правової 

допомоги 
1/2 0 2 0 0 

5 

Відділ 

Олександрівське  

бюро правової 

допомоги 

0 0 2 1 0 

6 

Відділ Онуфріївське 

бюро правової 

допомоги 
1/2 0 2 0 0 
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