
ІV КВАРТАЛ 2018 РОКУ 
 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання квартального плану заходів діяльності 

Олександрійського місцевого центру з надання БВПД за ІV 

квартал 2018 року 
 

.



2 
 

ЗМІСТ 
  

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ 

НАПРЯМАМИ 

  

І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам 

на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад………………………………………………………….…….........3 

1.1. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

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

Урядом України………………………………………………………….…….3 

1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними 

БПД………………………………………………………………………..………..…..8 

1.3. Проведення інформаційно-комунікативних заходів………………………………....11 

1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних пунктів 

доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних 

пунктів…………………………………………………………………………………..…...15 

1.5. Якість послуг, що надаються клієнтам системи БПД …………………………...…..15 

  

ІІ. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

БПД………………………………………………………....………………………..…....…13 

2.3. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid»………………………………………...........................................................16 

  

 

РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ…………...……………….16 

  



3 
 

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ 
  
[І] 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. 
У ІV 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. 

Протягом звітного періоду фахівці Олександрійського 
місцевого центру з надання БВПД здійснили 131 
правопросвітницьких заходи, 22 робочих зустрічі, 36 вуличних 
інформувань, забезпечено роботу 31 дистанційних та 6 мобільних 
консультаційних точок доступу до системи БПД. 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 виконання Указу Президента України від 

14.11.2017 року № 361 «Про оголошення в Україні 2018 року 
Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю 
право!» та враховуючи необхідність впровадження освіти у 
сфері прав людини у систему формальної освіти, зокрема, в 
частині Загальнодержавної програми освіти в сфері прав 
людини, задля формування в дітей навичок та вмінь 
відстоювати і захищати свої права,  16.10.2018р. фахівець 
Олександрійського МЦ з надання БВПД Лунга-Лягуша А.О. 

провела правопросвітницький захід для студентів 1 курсу «Олександрійського професійного ліцею» на 
теми: «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх» та «Попередження булінгу  в 
навчальних закладах». В ході заходу студентів поінформовано про найпоширеніші кримінальні 
правопорушення вчинені неповнолітніми та як не стати жертвою даних правопорушень, крім того, 
студентам роз’яснено куди звертатися та як діяти у випадках вчинення відносно них булінгу.  Наприкінці 
заходу студентам роздані інформаційні буклети та доведено інформацію  про місію проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!».  

18.10.2018 р.  начальник відділу «Знам’янське бюро 
правової допомоги»  Большаков Р.В. провів 
правопросвітницький захід  в «Знам’янській міськрайонній 
філії Кіровоградського обласного центру зайнятості» для 
студентів 1 та 2 курсу «Знам’янського професійного ліцею» на 
тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі 
людьми, експлуатації дитячої праці». В ході заходу студентів 
поінформовано про правила «Безвізового режиму» та правила 
легального працевлаштування за на території України та за 
кордоном. Наприкінці заходу присутніх поінформовано куди 
звертатися за правовою допомогою, про систему «БПД» та місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!».   
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09.11.2018 р.  головний спеціаліст Світловодського бюро правової 

допомоги  Я.Шлєєва  провела правопросвітницький захід  в 
«Світловодській загальноосвітній школі № 4» для учнів 9-го класу  на тему: 
«Протидія та попередження булінгу серед дітей». В ході заходу учнів 
школи  №4 поінформовано про види «булінгу» та способи боротьби з 
булінгом серед дітей, а також про права та обов’язки дітей та батьків. 
Наприкінці заходу присутніх поінформовано куди звертатися за правовою 
допомогою, про систему «БПД» та місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

 
16.11.2018 в рамках 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» головний 
спеціаліст відділу «Онуфріївське бюро правової допомоги» 
А. Малолітко провів правопросвітницький захід  
на тему: «Стоп булінг» та «Протидія дискримінації»для учнів 11-
го класу «Павлиської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів ім. В. О. Сухомлинського». В ході заходу учнів 
проінформовано про явище булінгу та його види, відповідальність 
за вчинення булінгу, можливі механізми реагування на 
випадки агресивної поведінки і захист постраждалих осіб. Крім 
того, школярів попереджено, що булінг може швидко перерости у злочин та проведено профілактичну 
бесіду щодо дотримання учнями дисципліни на заняттях, своєчасного і належного відвідування 
навчального закладу та недопущення вчинення правопорушень. По завершенню заходу учні задавали 
запитання з різних правових питань та отримали інформацію про систему «БПД» та місію проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!».  

 
21.11.2018р. інтегратор Олександрійського МЦ з 

надання БВПД Світановський В.А. провів три окремі 
правопросвітницькі заходи в Олександрійському будинку 
культури для студентів 1 курсу «Олександрійського 
педагогічного училища», учнів 8-9 класів «Олександрійської 
гімназії-інтернат – школа мистецтв» та учнів 10-11 класів 
«Олександрійської ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 17» на тему: «Твої 
права-твій захист» та «Рівні рівності» в межах проведення 
фестивалю документального кіно на правову тематику 
«Docudays UA». В ході заходу зі студентами обговорено 
право на життя, освіту, на отримання інформації, на працю та відпочинок. Крім того, студенти 
переглянули три документальні фільми на правову тематику: «Вихідний», «Коли я чую спів птахів» та 
«Гірчиця в садах», після чого детально проаналізували переглянутий відео матеріал та спільно 
обговорили такі права, як: право на свободу совісті та релігійних переконань, право на відсутність 
рабства та право на відсутність дискримінації, права осіб з інвалідністю. Наприкінці заходу до студентів 
поінформовано про систему «БПД», місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюджено друковані 
інформаційні матеріали на правову тематику.   

 
26.11.2018р. начальник відділу 

«Олександрівське бюро правової допомоги»  
Олександрійського МЦ з надання БВПД І. Чорний провів 
правопросвітницький захід з нагоди річниці прийняття 
«Конвенція про права дитини»  в приміщенні Бірківської 
філії КЗ “Олександрівське НВО №2” Олександрівської 
районної ради для учнів 10 класу на тему: «Твої права-
твій захист». В проведенні заходу також прийняли участь 
старший інспектор Олександрівського районного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області Будяк В.В. та педагогічний 
колектив. Учасники заходу обговорили з учнями основні права дитини, які затверджені «Конвенцією 
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про права дитини», «Конституцією України» та іншими законами та нормативно-правовими актами. 
Крім того, учнів поінформовано про види насилля в сім’ї, види булінгу та дискримінації, також учням 
пояснили куди вони можуть звернутися за отримання допомоги у разі становлення постраждалим від 
одного кожного з цих негативних явищ. Наприкінці заходу присутнім доведена інформація про систему 
«БПД» та місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

10.12.2018р. в межах проведення «Всеукраїнського 
тижня права» у 2018 році, начальником відділу 
«Онуфріївське бюро правової допомоги» Л. Трепачовою в 
приміщенні Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів для учнів 10 класу було організовано та проведено 
лекцію на тему:«Гендерна рівність та протидія домашньому 
насильству». Учнів було поінформовано, що під домашнім 
насильством розуміється будь-яка дія фізичного, 
сексуального, психологічного або економічного насильства, 
а також погрози вчинення таких діянь. Фахівець бюро 
роз’яснила, що постраждалими тепер визнаються особи, 
незалежно від того, чи проживають вони спільно зі своїми кривдниками, чи ні (наречені, подружжя, 
колишнє подружжя, мати, батько, діти, їх батьки, брати, сестри, нерідні батьки, опікуни, піклувальники, 
їхні діти, прийомні діти, діти-вихованці, інші родичі до двоюрідного ступеню зв’язку, особи, які спільно 
проживали або проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі, їх діти та батьки) та особи, які 
проживають разом (будь-які інші родичі, люди, які пов’язані спільним побутом, мають спільні права та 
обов’язки). Учням запропоновано звертатися для отримання фахових консультацій з питань насильства 
в сім’ї до відділу «Онуфріївське бюро правової допомоги» та поінформовано про місію проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

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 безробітних, внутрішньо-переміщених осіб, учасників бойових дій АТО, осіб з 
інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо захисту своїх прав) 

12.10.2018р. фахівці Олександрійського МЦ з 
надання БВПД, Боровський В.А. та Лунга-Лягуша А.О.  
провели правопросвітницький захід для 
військовослужбовців та учасників антитерористичної 
операції «Окремого загону спеціального призначення 
військової частини 3006» в Олександрійському 
районному будинку культури до свята Дня захисника 
України в межах кампанії «Права захисників». В ході 
заходу до присутніх доведена інформація про правові 
можливості, що надає система БПД для військових, а 
також про права щодо отримання пільг на оплату послуг 

ЖКГ, безкоштовний проїзд, безоплатне отримання земельної ділянки, отримання щорічної разової 
грошової допомоги та безоплатне медичне забезпечення.  Наприкінці заходу присутнім доведена 
інформація про місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та роздані інформаційні буклети про права учасників 
АТО.  

17.10.2018р. начальник відділу «Світловодське бюро 
правової допомоги» Мирошник А.Г. провела 
правопросвітницький захід в приміщенні Світловодської міської 
бібліотеки для студентів університету «Третього віку». В ході 
заходу до з присутніми обговорено право на отримання пенсії 
по втраті годувальника, а саме: настання смерті застрахованої 
особи, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві чи 
професійним захворюванням, у тому числі в разі визнання її 
безвісно відсутньою чи офіційно оголошеною померлою; 
наявність на утриманні застрахованої особи непрацездатних 
членів сім'ї; наявність у годувальника на день смерті страхового 
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стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності та ряд інших питань. 
Крім того присутнім доведена інформація про систему «БПД» та місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  

30.11.2018р. начальник відділу «Світловодське 
бюро правової допомоги» А.Мирошник провела семінар 
для працівників «Територіального центру соціального 
обслуговування, надання соціальних послуг Світловодської 
РДА» в Світловодській міській центральній бібліотеці. В 
ході заходу з працівниками обговорена тематика: 
«Соціальний захист та права осіб з інвалідністю в Україні» 
та детально обговорені питання щодо: гарантії рівних прав 
для ведення повноцінного життя; гарантії надання 
грошової допомоги; забезпечення засобами пересування, 
протезування, орієнтації; забезпечення засобами 
сприйняття інформації; пристосування житла до 

особливостей осіб з інвалідністю та забезпечення медикаментами, технічними й іншими засобами, 
включаючи автомобілі, крісла-коляски.  Наприкінці заходу працівників поінформовано про систему 
«БПД», порядок отримання «БВПД», місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та роздані інформаційні буклети 
правового характеру з правових питань різних категорій.  

Проведення постійно-діючих право просвітницьких семінарів/форумів з найактуальніших 
питань життя громад 

05.10.2018р. начальник відділу «Олександрівське бюро правової допомоги» Чорний І.В. провів 
правопросвітницький захід в Олександрівському районному центрі зайнятості для осіб з інвалідністю, 
які перебувають на обліку, як безробітні на тему: «Права осіб з інвалідністю на працевлаштування». 
Також присутніх проінформовано про проект «Я МАЮ ПРАВО!» та роздані інформаційні буклети 
правового характеру. 

11.10.2018р. начальник відділу «Петрівське бюро 
правової допомоги» Турбаєвський Ю.В.  провів право 
просвітницький захід – правове інформування в військовому 
комісаріаті Петрівського РВК. На заході біли присутні 
військовий комісар О.Откидач, заступник голови Петрівської 
РДА Т.Панета, голова громадської організації учасників АТО 
«Захисник Петрівщини» С.Савченко, учасники АТО та 
військовослужбовці. В ході заходу до присутніх доведена 
інформація про можливість отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Також детально роз’яснені такі 
питання: збереження робочого місця та право на відпустки, 

нарахувань пені по кредитному договору та порядку взяття на квартирний облік, право на отримання 
пільг на оплату послуг ЖКГ, безкоштовний проїзд, безоплатне отримання земельної ділянки, отримання 
щорічної разової грошової допомоги та безоплатне медичне забезпечення. Наприкінці заходу присутніх 
поінформовано про проект «Я МАЮ ПРАВО!», який проводить кампанію «Права захисників».  

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

співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними БПД 
 17.10.2018р. фахівці Олександрійського МЦ з надання 

БВПД Світановський В.А. та Лунга-Лягуша А.О. прийняли 
участь у круглому столі проведеному в Олександрійському 
районному будинку культури. Учасниками круглого  столу 
були   начальник Олександрійського районного відділення 
поліції Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській обл. - В. 
Кравцов, прокурор Олександрійської міськрайонної 
прокуратури – І. Білоусов, представники «Консультативної 
місії Європейського союзу», бібліотекарі Олександрійської 
районної бібліотеки, представники  ГО «Творчість, ініціатива, 
енергія» - Д.Ратушняк,  ГО «Авантюрин» - О.Захарченко, ГО 

«Олександрійський гендерний інформаційний центр» - Н.Сторожко,  ГО «Простір» - Н.Кізілова,  
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волонтери благодійного товариства «ОРБІКЦ».  В ході круглого столу учасники обговорили порядок 
проведення правопросвітницьких заходів в м. Олександрії, щодо попередження кримінальних 
правопорушень, домашнього насильства, булінгу, та підтримання правопорядку та громадської безпеки 
в місті органами поліції. Крім того, фахівці Олександрійського МЦ з надання БВПД розповіли про 
порядок отримання БВПД, проведення правопросвітницьва в місті та місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!».  

25.10.2018р. начальник відділу «Олександрівське 
бюро правової допомоги» Чорний І.В. та головний 
спеціаліст цього ж відділу Кузнєцова А.В. прийняли участь 
у семінарі Олександрівського районного відділу  ДРАЦС 
ГТУЮ у Кіровоградській обл. Учасниками заходу були 
працівники Олександрівського районного відділу  ДРАЦС 
ГТУЮ у Кіровоградській обл., секретарі сільських та 
селищних рад Олександрівського району, представники 
Олександрівського районного відділу  державної 
виконавчої служби ГТУЮ у Кіровоградській обл.. та 
представник архівного відділу Олександрівської РДА. В ході семінару учасники обговорили порядок 
співпраці в наданні безоплатної правової допомоги в сільській місцевості та проведенні право 
просвітницький заходів серед населення для підвищення правової обізнаності. Під час заходу 
обговорено ряд актуальних питань з яких найчастіше звертаються мешканці сільської місцевості для 
отримання консультувань, а саме: земельні, соціальні, сімейні, цивільні та інші.  Наприкінці заходу 
присутніх поінформовано про систему «БПД», порядок отримання БВПД, місію проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» та роздані інформаційні буклети правового характеру.   

05.11.2018р.  начальник відділу «Онуфріївське бюро правової допомоги» Л.Трепачова та 
головний спеціаліст цього ж відділу А.Малолітко прийняли участь у робочій зустрічі проведеній 
головуючим Онуфріївського районного суду Кіровоградської області для адвокатів та представників 
безоплатної правової допомоги, щодо впровадження в роботу суду підсистеми «Електронний суд». В 
ході зустрічі з учасниками обговорено впровадження в роботу суду підсистеми «Електронний суд», 
запровадження переведення матеріалів справ в електронну форму та порядок реєстрації адвокатів, 
нотаріусів, приватних виконавців, судових експертів, державних органів, органів місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки. 

 
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 

01.10.2018р. начальник відділу «Петрівське бюро 
правової допомоги» Турбаєвський Ю.В.  провів робочу зустріч 
з начальником Петрівського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській обл. 
Займак Т.М.  В ході зустрічі обговорені питання щодо 
узгодження графіку дистанційного консультування суб’єктів 
пробації та проведення правопросвітницьких заходів для них 
з метою надання рівного доступу до системи БПД. Наприкінці 
заходу присутніх поінформовано про місію проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 
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10.10.2018р. директор Олександрійського МЦ з 

надання БВПД Руденко А.М. провів робочу зустріч з в.о. 
начальника державної установи «Виправна колонія № 49»  
В.Гурою, юрисконсультом колонії  О.Кравченко, старшим 
інспектором Олександрійського МРВ з питань пробації  
І.Бірко та  провідним інспектором  А.Аксентьєвою. В ході 
зустрічі, проведеної в Олександрійському МЦ з надання 
БВПД учасники обговорили продовження активної 
співпраці, шляхом проведення дистанційних консультувань 
та правопросвітницьких заходів для засуджених та суб’єктів 
пробації для забезпечення рівного доступу до системи БПД. 
Крім того учасники зустрічі узгодили графіки роботи двох дистанційних пунктів в приміщенні 
Олександрійського МРВ з питань пробації та державної установи «Петрівська виправна колонія № 49» 
та поновили меморандуми про подальшу співпрацю. 

31.10.2018р.  начальник відділу «Онуфріївське бюро 
правової допомоги» Трепачова Л.С. провела робочу зустріч з 
начальником Онуфріївського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській обл. 
– Куксою О.  В ході зустрічі сторони обговорили порядок 
подальшої співпраці в забезпеченні рівного доступу 
засуджених осіб до системи «БПД», шляхом проведення 
правопросвітницьких заходів для суб’єктів пробації, відкриття 
пункту дистанційного доступу до системи «БПД» на баз Центру 
пробації, який буде діяти раз на місяць. Наприкінці заходу був 
затверджений графік роботи дистанційного пункту та 

підписаний «Меморандум про співпрацю».  
15.11.2018р. заступник директор Олександрійського МЦ з 

надання БВПД В.Безлюдько провів спільну робочу зустріч з 
представниками Головного територіального управління юстиції у 
Кіровоградській обл.: головним спеціалістом відділу судової 
роботи та міжнародного співробітництва -  О. Дерев’янком, 
головним спеціалістом з питань забезпечення діяльності 
Урядового Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини відділу судової роботи та міжнародного співробітництва 
– В.Драбиною,  робочим колективом Олександрійського МЦ з 
надання БВПД, начальником відділу  організації надання БВПД та 
роботи з адвокатами В.Бесарабом, адвокатами, працівниками Олександрійського міськрайонного суду, 
працівниками Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, начальником служби 
у справах дітей Олександрійської міської ради Ю.Яковлевим. В ході зустрічі учасники заходу детально 
розглянули та обговорили порядок стягнення аліментів за кордоном, актуальні питання застосування 
Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25.10.1980р. та порядок 
звернення до Європейського суду з прав людини: практичні аспекти. Крім того, в ході заходу учасники 
обговорили проблемні питання з яких звертаються клієнти до установ та проаналізували шляхи їх 
вирішення.  

11.12.2018 року начальник відділу «Петрівське 
бюро правової допомоги» Ю. Турбаєвський, за участі 
начальника управління соціального захисту Петрівської 
РДА Сибіри В.Г., головного державного інспектора 
управління Держпраці у Кіровоградській області Яновської 
І.О., директора та заступника директора Петрівської 
районної філії Кіровоградського обласного центру 
зайнятості Павлюк О.П. взяв участь у засіданні комісії по 
розслідуванню страхового випадку при Петрівській 
районній філії Кіровоградського обласного центру 
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зайнятості. Під час засідання комісії, Павлюк О.П. довела всім присутнім інформацію щодо страхового 
випадку, а саме, наявності розбіжностей між відомостями, що містяться у державних реєстрах та записі 
у трудовій книжці громадянки М., що може вплинути в подальшому на призначення соціальної 
допомоги. 
Після обговорення питання, для участі в засіданні комісії було запрошено громадянку М., якій 
учасниками надано змістовні роз’яснення вирішення даного питання в адміністративному порядку без 
звернення до суду. У свою чергу, Ю. Турбаєвським повідомлено про право громадянки М. у разі не 
вирішення даного питання у позасудовому порядку звернутись до відділу «Петрівське бюро правової 
допомоги» з заявою про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Після закінчення 
обговорення основного питання, Юрій Турбаєвський розкрив основні положення Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» та останні зміни до нього. 
Наприкінці заходу, учасники заходу наголосили на актуальності подальшої співпраці в обговоренні 
спірних питань, які виникають на практиці та про їх вирішення в рамках чинного законодавства. 

 
[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 ІV кварталу 2018 року Олександрійський МЦ та його структурні підрозділи 
розмістили 46 публікацій на офіційних web-сайтах організацій, 16 публікацій на інших інформаційних 
порталах, 82 публікацій розміщено на сторінках партнерів в соціальній мережі Facebook, 7 публікацій 
в друкованій пресі, здійснено 9 виступів на місцевому радіо, здійснено 1 виступ на місцевому 
телебаченні.  

 
Поширення інформаційних матеріалів про систему БПД 
З метою підвищення правової обізнаності мешканців територіальних громад та надання їм 

правових послуг спрямованих на забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини фахівці 
Олександрійського МЦ, 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. 

 
Висвітлення в друкованих ЗМІ роботи центру з надання БВПД та його структурних підрозділів 

(успішні приклади та типові питання клієнтів) 
1. Гарантії співробітникам, що проходять військову службу 
2. Важливо знати свої права 
3. Консультації з найбільш актуальних проблем 
4. Стягнення додаткових витрат на утримання дитини 
5. Центр пробації 
6. Утримання дітьми своїх батьків гарантоване законодавством України 
7. Всеукраїнський тиждень права у Світловодську 

 
Виступи на місцевих радіо 

1. Право на земельну частку, пай 
2. Адміністративна відповідальнсть боржників за несплату аліментів 
3. Наданя відпусток військовослужбовцям в особливий період 
4. Право на першочергове забезпечення земельними ділянками учасників АТО 
5. Орендна плата за земельну частку,пай 
6. Договір довічного утримання 
7. Право на безоплатну вторинну правову допомогу 
8. Утримання батьків 

https://drive.google.com/file/d/1d0cZQOIE9q9BCNuouN7ly6tBScOjTOM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19v8YzeE37gcITZ9Oh1xYC3HUUoIomH_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pBDQCoHgTNsxo9_zTpwW-gFN6mO-YBa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hZSDngNd1WvxQS3GAYG1iOZONSdngaUx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WpBLGNh21OAFvIdgkUkiqwe45kwH7BnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r9t6dqMY97fu7Y4DMaxMji7VakVsG2oq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1x3Mt-NtGAkfc-0DMhSeQdYnL4aWrpN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cJ56KrH38Ziq6i-0A2RuzcKFSsMxdon_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16o3JRNVr2dV1jAvYCdTIf_NdAT32Ndxq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynAukBy-oFpvhQkcIEPbMFiMcM7S2Qyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yV0DvZ847yxz99ANTxDone6vOcPuSby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kJmLDqaZYVxBX6PeNuZMT4seg8DTf6QT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X4doNBrnu23__6Udzl4yY91ev7drul-4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQMgDyrHAThO_6_3pPXskVmYfpACgIt_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MaDuff35xfy-ApvSyoeRyqgAI_db-xlX/view?usp=sharing
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9. Всеукраїнський тиждень права- права людини 
 
Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ 

1. Проти насильсьтва  
 
Публікації на Веб-сайтах організацій (вибірково) 

1. В усі роки й усі віки шануєм вас, Захисники! 
2. Фокус-група з представниками Консультативної місії ЄС 
3. Підліток і закон 
4. Сповідь раба 
5. Консолідація зусиль Знам’янського МРВ в отриманні клієнтами пробації безоплатної правової 

допомоги 
6. Надання відпусток військовослужбовцям під час дії особливого періоду 
7. Посилення адміністративної відповідальності за несплату аліментів 
8. День боротьби з торгівлею людьми 
9. Понад 100 безробітних Олександрійщини відвідали багатогалузевий ярмарок вакансій 
10. Співпраця, яка гарантує успіх: сприяємо розвитку ОТГ Кіровоградщини 
11. Булінг в школі 
12. Черговість спадкування за законом в Україні 
13. Мешканці ОТГ зі Знам’янщини дізнавались про ефективні шляхи підвищення рівня зайнятості 

селян 
14. Порядок оформлення права на спадщину 
15. В онуфріївському районному суді кіровоградської області було проведено робочу зустріч з 

адвокатами та представниками безоплатної правової допомоги, щодо впровадження в роботу 
суду підсистеми «електронний суд» 

16. Завдаток, як один з видів забезпечення виконання зобов’язання 
17. Пільги дітям з багатодітних родин, сімейні радники, позбавлення батьківських прав 
18. Граничні норми відведення земельних ділянок; сплата земельного податку; припинення 

договору оренди землі 
19. 16 днів активізму проти ґендерно-обумовленого насильства 
20. RAZOM проти насильства 
21. На Знам’янщині пробація та правова допомога відзначили лекцією «День прав людини» 
22. Презентація довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» 
23. Тиждень права 
24. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення 
 

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 ІV кварталі 2018 року. 

 
 

Типові питання є однаковими  в районах обслуговування Олександрійського МЦ з надання БВПД, 
серед актуальних: 

1. Порядок розірвання шлюбу в судовому порядку 
2. Порядок стягнення аліментів на утримання малолітніх дітей, стягнення аліментів на дітей які 

продовжують навчання 
3. Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням 

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

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

https://drive.google.com/file/d/1vtSaN0xgVU7eigS7hgKExoq3JVIiecMg/view?usp=sharing
http://alnews.com.ua/video/13572-proti-nasilstva
http://orbk.org.ua/index.php/budinok-kulturi/100-v-usi-roki-j-usi-viki-shanuem-vas-zakhisniki
http://orbk.org.ua/index.php/holovna/101-misiya
http://opl.com.ua/2018/10/18/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD/
http://www.library.alexandriya.com/index.php/841-spovid-raba
https://drive.google.com/file/d/1IwiAiuFsuoEEmERJplmoo6qtx802o7Tk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IwiAiuFsuoEEmERJplmoo6qtx802o7Tk/view?usp=sharing
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/nadannya-vidpustok-viyskovosluzhbovtsyam-pid-chas-diyi-osoblivogo-periodu/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/posilennya-administrativnoyi-vidpovidalnosti-za-nesplatu-alimentiv/
https://mikhailivscke-nvo.e-schools.info/news/41073
https://kid.dcz.gov.ua/novyna/ponad-100-bezrobitnyh-oleksandriyshchyny-vidvidaly-bagatogaluzevyy-yarmarok-vakansiy
https://kid.dcz.gov.ua/novyna/spivpracya-yaka-garantuye-uspih-spryyayemo-rozvytku-otg-kirovogradshchyny
http://www.library.alexandriya.com/index.php/847-bulinh-v-shkoli
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/chergovist-spadkuvannya-za-zakonom-v-ukrayini/
https://kid.dcz.gov.ua/novyna/meshkanci-otg-zi-znamyanshchyny-diznavalys-pro-efektyvni-shlyahy-pidvyshchennya-rivnya
https://kid.dcz.gov.ua/novyna/meshkanci-otg-zi-znamyanshchyny-diznavalys-pro-efektyvni-shlyahy-pidvyshchennya-rivnya
https://on.kr.court.gov.ua/sud1119/pres-centr/news/591452/
https://on.kr.court.gov.ua/sud1119/pres-centr/news/591452/
https://on.kr.court.gov.ua/sud1119/pres-centr/news/591452/
https://on.kr.court.gov.ua/sud1119/pres-centr/news/591452/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/zavdatok-yak-odin-z-vidiv-zabezpechennya-vikonannya-zobov-yazannya/
https://drive.google.com/file/d/1SxT0DS1AUWHWQNBwx83_acNKZPUz359-/view?usp=sharing
http://orbk.org.ua/index.php/109-docudays
http://orbk.org.ua/index.php/109-docudays
http://dic.alexandriya.com/index.php/sample-sites-2/90-novini/635-16-dniv-aktivizmu-proti-genderno-obumovlenogo-nasilstva
http://www.library.alexandriya.com/index.php/930-razom-proty-nasylstva
https://drive.google.com/file/d/18ucFFSTG9b4Y7DQcHP0BAJ2SEhqBNbLg/view?usp=sharing
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/prezentatsiya-dovidkovo-informatsiynoyi-platformi-pravovih-konsultatsiy-wikilegalaid/
http://svitint.klasna.com/ru/news-524-4462/
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/moratoriy-na-vidchuzhennya-zemel-silskogospodarskogo-priznachennya/#more-22079
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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. 

Протягом звітного періоду в рамках роботи діючих мобільних консультаційних та дистанційних 
пунктів доступу до БВПД, працівниками Олександрійського МЦ було здійснено 31 захід 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 – 173 
громадян. 

Загальна кількість виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) за 
звітних період – 6, кількість осіб, яким було надано безоплатну правовому допомогу під час виїздів 
мобільних консультаційних пунктів доступу − 63 громадян. 

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

На виконання наказу Міністерства юстиції України № 1717/5 від 
17.06.2016 року «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної 
реєстрації громадських формувань» Олександрійський МЦ продовжує 
здійснювати функцію надання правових консультацій, прийняття та видачі 
документів щодо державної реєстрації громадських організацій, як фронт-
офісом. 

Протягом звітного періоду Олександрійський МЦ провів 1 
реєстраційну дію – Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування 
нової юридичної особи громадської організації «Захисники України - 

Олександрійщини». 
 

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

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»; 
«Порядок оформлення запрошення на в’їзд громадян Росії в Україну». 
«Звільнення від сплати аліментів, звільнення від сплати заборгованості по аліментах». 
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РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
За період з 01.10.2018 по 31.12..2018 року (звітний період — ІV квартал 2018 року) 

Олександрійським МЦ та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 1833 звернень клієнтів, 1488 особам було надано правову 
консультацію, 345 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 
 

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 

364 235 129 

2 
Знам`янське бюро 
правової допомоги 

232 185 47 

3 
Олександрівське бюро 
правової допомоги 

238 219 19 

4 
Онуфріївське бюро 
правової допомоги 

208 194 14 

5 
Петрівське бюро правової 
допомоги 

267 255 12 

6 
Світловодське бюро 
правової допомоги 

524 400 124 

Разом по МЦ 1833 1488 345 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 339 рішень про надання 
БВПД та надано 169 доручень адвокатам та 185 наказів штатним працівникам (представництво клієнта 
в суді або оформлення процесуальних документів). По 11 письмовим зверненням бул надано відмову у 
наданні БВПД. 

В звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: соціального забезпечення — 179 
(9,78%), спадкового — 170 (9,28%), сімейного — 382 (20,86%), медичного — 5 (0,27%), трудового — 73 
(3,99%), адміністративного — 75 (4,10%), земельного — 138 (7,54%), договірного — 98 (5,35%), 
житлового — 314 (17,18%), іншого цивільного права — 229 (12,51%),  з питань виконання судових рішень 
— 29 (1,58%), з неправових питань — 33 (1,80%) та з інших питань — 107 (5,84%). 
 
Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією питань 

 

соціальне 
забезпечення 

- 9,78%
спадкове -

9,28%

сімейне -
20,86%

медичне -
0,27%трудове -

3,99%
адміністрати
вне - 4,10%

земельне -
7,54%

договірне -
5,35%

житлове -
17,15%

інше 
цивільне -

12,51%

виконання 
судових 
рішень -

1,58%

неправове 
питання -

1,80%

інше - 5,84%
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю:  чоловіки – 601, жінки - 866 

 
Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

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

прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму) - 273 (80,53%), особам з інвалідністю – 26 (7,67%), ветерани війни – 24 (7,08%), 
внутрішньо-переміщені особи – 8 (2,36%), інші – 8 (2,36%). 
 
Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги за категорією осіб, яким надано БВПД 

 

 
 

чоловіки -
40,97%

жінки -
59,03%

до 18 років
1%

від 18 до 35 
років включно

22%

від 35 до 60 
років включно

48%

понад 60 років
29%

малозабезпече
ні особи -

80,53%

особи з 
інвалідністю -

7,67%

ветерани 
війни - 7,08%

внутрішньо 
переміщені 

особи - 2,36%
інші - 2,36%
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Крім цього, Олександрійським місцевим центром в тому числі його структурними підрозділами 
за звітний період було: 

• здійснено 6 виїздів мобільних консультаційних пунктів забезпечено діяльність 31 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 200 осіб, в тому числі  63 осіб  
звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів 
та 137 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

• надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування – 0; 

• проведено 131 правопросвітницьких заходи (лекцій, семінарів, правопросвітницьких заходів, 
вуличні інформування, робочі зустрічі); 

• розміщено у ЗМІ 161 інформаційних матеріали 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 

Найменува
ння відділу 
МЦ / Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів 
/осіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційни
х пунктів/ 
осіб, що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість ОМС 
та установ – 
провайдерів 

БПД, яким 
надано 

методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених  

правопросвітн
ицьких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронн
их сервісів 

МЮ 

Кількість 
інформацій

них 
матеріалів, 
розміщених 

у ЗМІ 

Разом по 
Олександрійсько
му МЦ, в тому 
числі:  

6/63 31/137 0 131 0 161 

1 ОМЦ 3/27 16/92 0 42 0 76 

2 
Знам’ян-
ське БПД 

1/20 0 0 15 0 20 

3 
Олексан-
дрівське 
БПД 

0 0 0 23 0 24 

4 
Онуфріїв 
ське БПД 

1/8 3/9 0 14 0 9 

5 
Петрівське 
БПД 

0 6/15 0 16 
0 
 

15 

6 
Світловод 
ське БПД 

1/8 6/21 2 21 0 17 

 
 


