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РОЗДІЛ 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. 

З метою посилення правової спроможності та 
правових можливостей територіальних громад постійно 
проводяться тематичні заходи інформаційного, освітнього та 
виховного характеру, під час яких громадяни не лише 
інформуються про їхні права, а й навчаються, як ці права 
захищати. На всіх заходах розповсюджуються друковані 
матеріали, роз’яснюється процедура отримання як 
первинної, так и вторинної правової допомоги. 

У ІІ кварталі 2019 року Олександрійський МЦ 
продовжує приймати участь у реалізації масштабних 
всеукраїнських проектів та кампаніях «Я МАЮ ПРАВО!», 

«Відповідальне батьківство», «Я маю право голосу», «Поїхати з дитиною за кордон – легко»,  «Чесна 
платіжка», метою яких є підвищення юридичної грамотності українців та формування нової правової 
культури суспільства. 

 Так протягом ІІ кварталу 2019 р. працівниками Олександрійського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги було проведено 106 правопросвітницьких заходів. Деякі з 
них: 

10.04.2019р в період часу з 13.00 до 14.00 год. головний 
спеціаліст відділу «Знам’янське бюро правової допомоги» 
А.С.Іванова в межах проекту "Я МАЮ ПРАВО!",  спільно з 
начальником Знам’янського міськрайонного відділу філії 
Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області 
майором внутрішньої служби Мариною Марулою в 
Знам'янській міській бібліотеці – філії № 3 провели право 
просвітницький захід учням Державного навчального закладу 
«Знам’янський професійний ліцей» в межах 
правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство», на 
якому присутнім було роз’яснено, як можна поїхати з дитиною 

за кордон без згоди другого з батьків, що для цього потрібно зробити, терміни поїздки, тощо. Також 
присутнім були розкриті теми: «Торгівля людьми», «Кримінальнавідповідальність за 
вчиненняправопорушень». По закінченню заходу присутнім роздали інформаційні буклети на 
висвітлену тематику. 

19.04.2019р.  головний спеціаліст відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги»  Т.Сидоренко  
провела зустріч з учнями 8 – го класу Петрівського НВО 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія" на тему: 
«Оформлення паспорта вперше". Наприкінці заходу 
присутніх проінформовано куди звертатися за правовою 
допомогою, про систему «БПД» та місію проекту «Я МАЮ 
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ПРАВО!», роздано 30  інфографік «Оформлення паспорта вперше при досягненні 14 років». 
07.05.2019р. головний спеціаліст відділу «Онуфріївське 

бюро правової допомоги» Артем Малолітко провів 
тематичний урок в Онуфріївський ЗОШ I-III ступенів для учнів 
7-А класу на тему: «Кібербулінг». В ході уроку учні були 
ознайомлені з поняттям «Кібербулінгу», адміністративною 
відповідальністю за вчинення кібербулінгу. 

Наприкінці уроку учнів було проінформовано куди 
звертатися за правовою допомогою, про систему «БПД» та 
місію проекту «Я МАЮ ПРАВО»!. Також учні отримали 
друковані матеріали правового характеру та буклети «Я 
МАЮ ПРАВО!». 

07.06.2019р. головним спеціалістом відділу «Світловодське 
бюро правової допомоги» Ю.Акішиною проведено 
правопросвітницький захід для учнів 5-6 класів загальноосвітньої 
школи с. Велика Андрусівка, Світловодського району, 
Кіровоградської області на тему «Твої права-твій надійний 
захист». В ході заходу учнів поінформовано про права дитини 
відповідно до Конвенції про права дитини та Конституції України, 
а саме право на: рівень життя, необхідний для фізичного, 
розумового, духовного, морального та соціального розвитку, на 
захист здоров’я та медично-санітарне обслуговування, на захист 
від поганого поводження, від відсутності турботи з боку батьків або тих, хто забезпечує за ними 
догляд та інші. Наприкінці заходу учням роздані буклети правового характеру «Твої права-твій 
надійний захист» та «Паспорт прав дитини», доведена інформація про систему БПД та місію проекту 
«Я МАЮ ПРАВО!».  

14.06.2019р. начальником відділу «Світловодське бюро правової допомоги» А.Мирошник 
провела правопросвітницький захід в Світловодській 
центральній міській бібліотеці для учнів 5 класу ЗОШ № 
7.Учнів проінформовано  про права дітей , а саме право 
на відпочинок та правила безпечного відпочинку, 
відповідальність неповнолітніх дітей передбачена законом 
відповідно до Конвенції ООН та Конституції України. 
Наприкінці заходу присутніх проінформовано куди 
звертатися за правовою допомогою, про систему «БПД» та 
місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

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

співпраці із ними 
В державних установах 

23.05.2019р. був проведений право просвітницький 
захід в центрі сім»ї та молоді Світловодської міської ради 
для працівників установи  . Захід був  проведений 
начальником відділу Мирошник Аллою Григорівною.  
Присутніх було проінформовано  про порядок укладення 
трудового договору, умови дострокового розірвання. 
Присутнім також було роз’ясненно порядок звернення до 
суду в разі незаконного звільнення та про компенсаційні 
виплати в разі поновлення на роботу .  Також начальником 

відділу було роз’яснено актуальне  питання яке цікавило присутніх про порядок виїзду з 
неповнолітньою дитиною за кордон.  Наприкінці заходу присутніх проінформовано куди звертатися за 
правовою допомогою, про систему «БПД» та місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!».   
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24.05.2019р. з метою виконання Плану заходів із 
відзначення Дня охорони праці  в Україні головним 
спеціалістом відділу «Петрівське бюро правової допомоги»  
Т. Сидоренко прийнято участь в семінарі для безробітних, 
які перебувають на обліку в Петрівській районній філії 
Кіровоградського обласного центру зайнятості  на тему « 
Легальна зайнятість». Наприкінці семінару учасників 
проінформовано про систему «БПД» та місію проекту «Я 
МАЮ ПРАВО !».  

29.05.2019р. був проведений право просвітницький захід в Світловодському міськрайонному 
центрі зайнятості для жителів м. Світловодськ та 
Світловодського району, які знаходяться в центрі зайнятості 
на обліку. Захід був  проведений начальником відділу 
Мирошник Аллою Григорівною. Присутніх було 
проінформовано  про захист трудових прав , а саме 
«поновлення на роботі в з»язку із незаконним звільненням, 
порядок укладення трудового договору », а саме: види 
трудових договорів трудові гарантії при укладенні трудового 
договору , порядок розірвання трудового договору та як 

захистити свої права  у випадку незаконного звільнення шляхом поновлення на роботі. Наприкінці 
заходу присутніх проінформовано куди звертатися за правовою допомогою, про систему «БПД» та 
місію проекту «Я МАЮ ПРАВО!».   

Спільні заходи з провайдерами послуг соціального захисту населення  
18.04.2019 р. в період часу з 09.00 год. до 10.30 

год.головним спеціалістом відділу «Знам’янське бюро 
правової допомоги» А. Івановою в межах проекту "Я МАЮ 
ПРАВО!" спільно із старшим державним виконавцем 
Знам’янського міськрайонного відділу державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції у 
Кіровоградській області Луняченко Оленою Олегівною, в її 
службовому кабінеті, було здійснено особистий прийом 
громадян. Під час прийому звернулось чотири особи за 
роз’ясненнями з питань зняття арешту з нерухомого майна в 
зв’язку з виплатою заборгованості по аліментам, з питань 

стягнення заборгованості за кредитним договором, а також з питань виїзду з дитиною за кордон без 
згоди другого з батьків. В межах правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство»,присутнім було роз’яснено, що для цього потрібно зробити, терміни поїздки, тощо. Всім 
громадянам були надані відповіді на їх питання. Наприкінці прийому присутнім роздані інформаційні 
буклети на висвітлену тематику та буклети «Я МАЮ ПРАВО!». 

16.05.2019р. фахівцем Олександрійського 
МЦ з надання БВПД  Володимиром Світановським 
спільно з представниками управління соцзахисту 
населення Олександрійської РДА, 
Олександрійського об’єднаного управління 
пенсійного фонду України, територіального центру 
з надання соціальних послуг Олександрійського 
району здійснено спільний виїзд в село Андріївка 
Олександрійського району, де в приміщенні 
сільської ради проведено прийом мешканців 
громади. На прийом звернулося 5 громадян з питань соціального захисту, спадщини, розірвання 
договору оренди землі, зняття з реєстрації особи, яка не проживає.  

Під час прийому розповсюджено інформаційні буклети з правових питань, присутніх 
поінформовано про систему «БПД» та загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО!». 
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25.06.2019р. заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання БПД Олександрійського 
МЦ з надання БВПД А.Лунга-Лягуша провела 
правопросвітницький захід для суб’єктів пробації в 
приміщенні  Олександрійського міськрайонного відділу 
філії Державної установи «Центр пробації» в 
Кіровоградській області.  В ході заходу присутніх 
поінформовано щодо їх прав відповідно до 
Конституції України та інших нормативно-правових 
актів до світа Дня Конституції України. В ході заходу 
громадян поінформовано про систему «БПД», місію 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та правопросвітницьку 

кампанію «Відповідальне батьківство». 
 

[1.3.] Проведення інформаційно-комунікативних заходів 
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 2019 року Олександрійський МЦ та його структурні підрозділи 
розмістили 22 публікації на офіційних web-сайтах організацій, 12 публікацій на інших 
інформаційних порталах, 6 публікацій в друкованій пресі, 82 публікацій розміщено на сторінках 
партнерів в соціальній мережі Facebook, здійснено 2 виступи на місцевому телебаченні та 7 
виступів на місцевому радіо.  

 
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 вибірково) 
1. Трудова міграція: нюанси та можливі ризики працевлаштування за кордоном 
2. Оголошено конкурс на навчання для громадських радників 
3. Трудовий договір: порядок та строки укладення, правові гарантії та зобов’язання сторін 
4. Дитина повноцінний член суспільства - права дитини 

Виступи на місцевих радіо (вибірково) 
1. Права туристів: правові аспекти та основні правила відпочинку на природі  
2. Про порядок проведення повторних виборів президента України 
3. Правовий захист та пільги для учасників АТО 
4. Про правила виїзду дитини за кордон  

 
Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ 

1. Виборчі права громадян України 
2. Як боротися з колекторами у правовий спосіб? 
 

https://drive.google.com/file/d/1VNhwPmI-yoyVHtOKURRaU-Ds2dMQw9pk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CAnpxWrpoX0ACfpTwevkxD6V8yBHpiei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IzmacDYLTTjqfiyIb_5lPP3tJkrSosip/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14K-X5Bmli93H09KG1-Dxo4_Xhoi-fvUy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0H85PtGf56KgBkV1BJeJrqJzIE-iUdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fAWMlpXGUYYjO732HoLEq4YC5HHFjaN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aSgpQFIfHHutql8V9atXw9Sv9sVn9rzq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1De2HV2GuC2o-Pzj1WUkaNn3gvo6z8REn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkHMQhGjSFwCrq34yATJRpuDtM3F-U1g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYcutlcpwShWqey3hCi5z528BXM-yQfb/view?usp=sharing
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Публікації в Інтернет виданнях, Веб-сайтах організацій та публікацій в мережі Facebook  про 
систему БПД (вибірково) 

1. Медичні послуги та життєво важливі ліки мають бути доступними 
2. Правовий диспут «Права споживачів» 
3. На Знам’янщині пройшов флешмоб «Стоп наркотик - кольори життя» 
4. Якщо Ви вважаєте, що Ваше звільнення з роботи є незаконним, то Ви можете звернутися із 

позовною заявою про вирішення трудового спору до суду 
5. Правова допомога УБД 
6. Покарання за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях 
7. Аліменти на студента: порядок стягнення виплат на утримання повнолітньої дитини, яка 

продовжує навчання 
8. Світловодським бюро правової допомоги Олександрійського МЦ з надання БВПД будуть 

проведені протягом червня 2019 року в бібліотечних системах м.Світловодськ та ЗОШ ряд 
тематичних правопросвітницьких заходів 

9. Кіноклуб Docudays UA «New life» представляє документальний фільм «Проголосуйте за 
мене, будь ласка! » 
 

Олександрійським місцевим центром 
здійснюється постійний моніторинг стану доступності 
правової допомоги в районах, які обслуговує МЦ, 
беруться до уваги особливості інфраструктури та 
актуальні потреби окремих територіальних громад.  

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 IІ кварталі 2019 року 
серед актуальних: 

1. Порядок стягнення аліментів на утримання малолітніх дітей, стягнення аліментів на дітей які 
продовжують навчання 

2. Порядок розірвання шлюбу в судовому порядку 
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) 
 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, особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, 
громадяни які проживають у віддалених населених пунктах та інші. 

Протягом звітного періоду фахівці Олександрійського місцевого центру з надання БВПД 
забезпечили роботу 30 дистанційних пунктів доступу до БПД; кількість осіб, яким було надано 
безоплатну правовому допомогу в рамках роботи діючих дистанційних консультаційних пунктів 
доступу – 73 громадян. 

Загальна кількість виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) за 
звітних період – 10, кількість осіб, яким було надано безоплатну правовому допомогу під час виїздів 
мобільних консультаційних пунктів доступу − 53 громадян. 

http://onufrievka.com.ua/news/medichni-poslugi-ta-zhittievo-vazhlivi-liki-mayut-buti-dostupnimi
https://www.olexkkim.com/post/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2
https://drive.google.com/file/d/1Wf1v-X3gD33sjDseRaL7UQNioNh6cOjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cFz8dSmA9bYuh2hOLQOwFrrmp-u41Ur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cFz8dSmA9bYuh2hOLQOwFrrmp-u41Ur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4zN2G2olFaf2BuavXTTIWbk7kvSnxdJ/view?usp=sharing
http://olexrda.kr-admin.gov.ua/pokarannya-za-kurinnya-tyutyunovih-virobiv-u-zaboronenih-mistsyah/
https://drive.google.com/file/d/1_q-I7mYvNpoB_ZT5_gXmrakraEuq39pw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_q-I7mYvNpoB_ZT5_gXmrakraEuq39pw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTolG6iKa3byiXI6oZcq7zlwfTFUBgn_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTolG6iKa3byiXI6oZcq7zlwfTFUBgn_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTolG6iKa3byiXI6oZcq7zlwfTFUBgn_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16KKvT6ATgpRhJKGweOj6Ko3HRCRLlT0V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16KKvT6ATgpRhJKGweOj6Ko3HRCRLlT0V/view?usp=sharing
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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, посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад, продовжується утворення та розвиток мережі дистанційних та мобільних 
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 
зокрема таких як: особи з інвалідністю, люди похилого віку, люди з особливими потребами, ветерани 
війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи. 
Розуміючи проблемні аспекти доступу окремих категорій громадян до правової допомоги, у 2019 
році Олександрійським МЦ з надання БВПД здійснено ряд заходів щодо посилення їх правової 
спроможності та доступності правової допомоги. 
 

[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 в травні 
2019 року здійснив 1 реєстраційну дію в Державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських 
формувань – Державна реєстрація новоутвореної шляхом 
заснування нової юридичної особи - Громадської організації «Нова 
Альтернатива». 

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 бюро правової допомоги, а і штатні 
працівники місцевого центру, що мають вищу юридичну освіту. 

Протягом звітного періоду на працівників бюро правової допомоги та працівників, які 
здійснюють представництво інтересів клієнтів як адвокати було видано 31 наказ про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги клієнтам. 
 
СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРАВОВИМИ ЗНАННЯМИ ТА РОЗВИТОК 
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАВНИЧОЇ СПІЛЬНОТИ ТА ПАРТНЕРСЬКИХ МЕРЕЖ БПД  

 
[2.1.] Вивчення потреби в правових знаннях персоналу, партнерів, інших органів публічної 

інформації 
Протягом 24-25 червня 2019 року в м. Кропивницький 

фахівці системи БПД Кіровоградщини під час дводенного 
тренінгу «Доступ до правосуддя та адміністративних послуг 
для внутрішньо переміщених осіб в Україні» напрацювали 
механізми реалізації права на отримання безоплатної 
правової допомоги та обговорили шляхи вирішення 
проблем щодо пенсійного забезпечення внутрішньо 
переміщених осіб і мешканців тимчасово окупованих 
територій. 

Спікерами тренінгу виступили Ксенія Рондяк, Олег 
Тарасенко та Міндіа Вашакмадзе.  

Протягом двох днів фахівці системи БПД Кіровоградщини відпрацювали практичні завдання 
щодо звернень внутрішньо переміщених осіб, які не пройшли ідентифікацію вчасно та звернення з 
питань руйнованого майна внаслідок антитерористичної операції.  

Також ознайомилися з міжнародними стандартами захисту прав ВПО, діяльністю 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту прав, свобод і законних 
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інтересів людини та громадянина, у тому числі ВПО. 
Обговорили проблемні питання щодо використання документів з тимчасово окупованих 

територій з метою реалізації прав вказаної категорії осіб (встановлення фактів народження і смерті, 
призначення пенсії), проблеми дискримінації як бар’єру до реалізації прав ВПО, а також питань 
інтеграції та впровадження довгострокових рішень для вказаної категорії осіб. 

 
[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». 
 

Розділ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
За період з 01.04.2019 по 27.06.2019 року (звітний період — ІІ квартал 2019 року) 

Олександрійським МЦ та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було 

Зареєстровано 1584 звернень клієнтів 

По яким 

Прийнято 
1289 осіб, які отримали правові консультації 

295 письмових звернень про надання БВПД 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 

Прийнято 
243 рішення про надання БВПД 

17 рішень про відмову у наданні БВПД 

У результаті чого 

Видано 
212 

доручень про призначення адвоката, в тому числі в 
результаті заміни адвоката, який надає БВПД 

31 наказів працівникам відділу представництва/бюро 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 
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№
 з/п 

Найменування 
відділу/бюро правової 
допомоги 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень клієнтів 

Кількість наданих 
правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання БВПД 

1 
Відділ правопросвітництва 

та надання безоплатної 
правової допомоги 

377 245 132 

2 
Знам`янське бюро 
правової допомоги 

178 135 43 

3 
Олександрівське бюро 

правової допомоги 
107 88 19 

4 
Онуфріївське бюро 
правової допомоги 

167 155 12 

5 
Петрівське бюро правової 

допомоги 
278 267 11 

6 
Світловодське бюро 
правової допомоги 

477 399 78 

Разом по МЦ 1584 1289 295 

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 

 
Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за категорією питань 
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В звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: сімейного — 311 (19,63 %), іншого 
цивільного права — 267 (16,86%), житлового — 217 (13,70%), спадкового — 141 (8,90 %), земельного 
— 117 (7,39%), договірного — 99 (6,25%), з інших питань — 93 (5,87%), адміністративного — 83 
(5,24%), соціального забезпечення — 83 (5,24%), трудового — 82 (5,18%), з питань виконання судових 
рішень — 54 (3,41%), з неправових питань — 37 (2,34%) 

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

 
 

Крім цього, Олександрійським місцевим центром в тому числі його структурними 
підрозділами за ІІ квартал 2019 року було: 

здійснено виїздів мобільних консультаційних пунктів 12 

забезпечено діяльність дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги 

30 

загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень 
під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 
склала 

126 

до мобільних консультаційних пунктів 53 

до дистанційних пунктів доступу до БПД 73 
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надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування 12 

прийнято  актів надання БВПД, що були здані адвокатами до МЦ 124 

проведено правопросвітницьких заходів (лекцій, семінарів, правопросвітницьких 
заходів) 

106 

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) 

131 

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

 №  
з/п 

Найменування 
відділу МЦ / 
Бюро 

Кількість 
здійснених виїздів 
мобільних 
пунктів/осіб, 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- 
просвітниц
ьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано 
доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Разом по Олексан-
дрійському МЦ, в 
тому числі: 

12/53 30/73 12 106 0 

1 

Відділ 
правопросвітниц
тва та відділ 
правової 
інформації та 
консультацій 

3/37 14/16 6 35 0 

2 Знам’янське БПД 2/2 1/8 1 16 0 

3 
Олександрівське 
БПД 

3/6 1/3 1 10 0 

4 
Онуфріївське 
БПД 1/1 3/10 1 8 0 

5 Петрівське БПД 1/2 6/13 1 20 0 

6 
Світловодське 
БПД 

2/5 6/23 2 17 0 

 


