
ЗВІТ 
про виконання Плану надання безоплатної правової допомоги у І кварталі 2016 року 

Олександрійського місцевого центру з надання БВПД 

Завдання 
відповідно до 
пріоритетів 
діяльності 

Заходи, передбачені 
для реалізації 

завдання 

Термін або 
періодичність 

виконання 
заходу 

Відповідальні виконавці/ 
структурні підрозділи 

у місцевому центрі 
(найменування 

структурного підрозділу) 

Інформація про виконання, одиниця 
виміру (дата, місце, учасники) 

Значення 
результативних 
показників, за 
кварталами 

І ІІ ІІІ IV  
Розділ І. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

1. Розширення 
доступу до БПД 
для дітей-сиріт та 
дітей, позбавле-
них батьківського 
піклування, дітей 
які стали або 
могли стати 
жертвами 
насильства в сім’ї 

1.1. Організація роботи 
виїзних консультацій-
них пунктів, проведення 
інформаційно-
просвітницьких заходів 
у ди-тячих будинках, 
школах-інтернатах та ін. 
навчальних закладах 

1 раз на 
півріччя 

Відділ попередньої роботи з 
клієнтами 

Відділ взаємодії з 
суб’єктами надання 

безоплатної первинної 
правової допомоги 

Відділ організації надання 
БВПД та роботи з 

адвокатами 

Кількість виїздів 
10.03. – Олександрійська школа – 

інтернат, смт. Пантаївка  
В.Світановський, В.Боровський, В.Попович 

1 - - -  

1.2. Організація роботи 
виїзних консультацій-
них пунктів у 
приміщеннях служб у 
справах дітей, центрах 
соціальних служб для 
дітей сім’ї та молоді, 
відділах/секторах у 
справах сім’ї, молоді та 
спорту РДА 

1 раз на 
квартал 

Кількість проведених заходів -1 
15.03. – служба в справах дітей 
Олександрійської міської Ради 
В. Світановський, В.Боровський 

1 - - -  

1.3. Організація та 
проведення у 
навчальних закладах 
заходів інформаційного 
характеру (уроків 
правових знань, 
дискусій, бесід тощо) 

1 раз на 
квартал 

Кількість проведених заходів 
10.02 Олександрійське ПТУ№17; 

В. Безлюдько, В. Світановський 
18.02 Олександрійський політехнічний 

коледж 
В. Світановський, В. Попович 

2 - - -  

2. Розширення 
доступу до БПД 
для малозабезпе-
чених осіб та 
інвалідів 

2.1. Організація 
дистанційних пунктів 
доступу, виїзних 
прийомів гро-мадян на 
базі територіальних 

1 раз на 
місяць 

Відділ попередньої роботи з 
клієнтами, 

Відділ взаємодії з 
суб’єктами надання 

безоплатної первинної 

Кількість виїздів 
10.02 - Світловодське та Онуфріївське 

РУЮ; 
16.02 - Олександрівське РУЮ; 

18.02 – Петрівське РУЮ; 

5 - - -  



органів юстиції правової допомоги 
Відділ організації надання 

БВПД та роботи з 
адвокатами 

23.02 – Знам’янське РУЮ. 

2.2. Організація роботи 
виїзних консультацій-
них пунктів у 
приміщеннях сільських, 
сели-щних та міських 
рад 

1 раз на 
місяць 

Кількість виїздів 
15.01.- Новопражська селищна Рада;  

А.Руденко, В.Світановський В.Боровський 
10.03 - Пантаївська селищна рада;  

В. Світановський, В. Боровський, В. Попович 
 Виїзди в інші сільські селищні ради не 
здійснювались в зв’язку з відсутністю 

коштів на відрядження. 

2 - - -  

2.3. Проведення 
інформаційно-
просвітницьких заходів 
в дер-жавних установах 
(Центрі зайнятості, 
управлінні праці та 
соціального захисту 
населення тощо) 

1 раз на 
місяць 

Кількість виїздів    
13.01.’16 р. в приміщенні районної 
бібліотеки зустріч з керівниками 

державних установ та представниками 
органів місцевого самоврядування  

А.Руденко, В.Світановський, В.Попович 
   10.02.2016р. о 09.00 годині в 

конференц-залі Олександрійської РДА 
зустріч з головами сільських та 

селищних рад 
В.Безлюдько, В.Сівтановський 

19.02.16р. зустріч з персоналом 
управління соціального захисту 

населення Олександрійської міської ради 
В. Світановський, В. Боровський 
10.03.2016 року участь в сесії 
Пантаївської селищної Ради 

В. Світановський, В. Боровський, В.Попович 
 

16.03.’16 проведена зустріч з 
працівниками територіального центру 

соціального обслуговування м. 
Олександрії. 

В.Безлюдько, В.Світановський  . 

5 - - -  

3.Розширення 
доступу до БВПД 
ветеранів війни 
та осіб на яких 
поширюється дія 
Закону України 
“Про статус 
ветеранів війни, 

3.1. Створення та 
забезпечення роботи 
мобільних пунктів 
консультування в 
лікувальних закладах, 
госпіталях, 
реабілітаційних центрах 

1 раз на 
місяць 

Відділ попередньої роботи з 
клієнтами 

Відділ взаємодії з 
суб’єктами надання 

безоплатної первинної 
правової допомоги 

Кількість заходів - госпіталя і 
реабілітаційні центри відсутні. В 
лікувальних закладах розміщена 

наглядна агітація. 

0 - - -  

3.2. Організація роботи 1 раз на Кількість заходів 1 - - -  



гарантії їх 
соціального 
захисту” (в тому 
числі учасників 
АТО) 

мобільних консульта-
ційних пунктів у 
приміщеннях 
військкоматів, 
військових частин 

місяць 12.02 - зустріч з командуванням і 
військовослужбовцями в/ч 2269, 
здійснення прийому. Створено 

консультаційний пункт. 
А.Руденко, В.Світановський, 

В.Боровський 
3.3. Організація роботи 
виїзних консультацій-
них пунктів спільно з 
громадськими 
організаціями, спілками 
учасників АТО, а також 
налагодження співпраці 
з радниками голів 
районних державних 
адміністрацій з питань 
надання допомоги 
учасникам АТО 

1 раз на 
півріччя 

Кількість заходів, робочі зустрічі 
05.02 - з радниками голів місцевого 
самоврядування по учасникам АТО;  

А.Руденко, В.Бессараб, В.Світановський, 
В.Боровський 

09.03 - з керівним складом ГО 
всеукраїнський союз ветеранів АТО, 

приміщення МЦ 
В.Світановський, В. Боровський 

2 - - -  

4. Розширення 
доступу до БПД 
для людей похи-
лого віку, інвалі-
дів, осіб з обме-
женими можли-
востями пере-
сування 

4.1. Організація роботи 
виїзних консультацій-
них пунктів у 
Територіальних центрах 
соціаль-ного 
обслуговування 

1 раз на 
квартал 

Відділ попередньої роботи з 
клієнтами 

Відділ взаємодії з 
суб’єктами надання 

безоплатної первинної 
правової допомоги 

Кількість виїздів 
16.03 - Олександрійський територіальний 

центр соціального обслуговування 
В.Безлюдько, В.Світановський 

1 - - -  

4.2. Адресна правова 
допомога у будинках 
пристарілих, військових 
госпіталях, 
психіатричних 
пансіонатах, виїзд до 
місця проживання 
клієнтів МЦ 

За потреби 

Кількість виїздів 
09.02 - Олександрійська психіатрична 

лікарня; 
А.Руденко, В.Боровський, А.Пишна 

25.01 - виїзд за місцем проживання 
клієнта Грижунової Ф.Т; 

В.Боровський, А.Пишна 
19.02 - виїзд за місцем проживання 

клієнта Скрипника М.Т 
В.Боровський, А.Пишна 

 

3 - - -  

4.3. Організація роботи 
консультаційних 
пунктів у спілках 
інвалідів, УТОГах та 
УТОСах 

1 раз на 
півріччя Кількість проведених заходів 0 - - -  



6. Інформування 
про безоплатну 
правову 
допомогу 

6.1. Участь у сесіях 
органів місцевого само-
врядування, колегіях 
райдержадміністрацій 

1 раз на 
квартал 

Директор МЦ 
Відділ взаємодії з 

суб’єктами надання 
безоплатної первинної 

правової допомоги 
Відділ попередньої роботи з 

клієнтами 

Кількість заходів – 
12.01,14.01,22.01,19.02,23.02,26.02, 

01.03,28.03 
Олександрійська міська рада 
В.Безлюдько, В.Світановський 

 

8 - - -  

6.2. Налагодження 
співпраці з 
працівниками 
Укрпошти, щодо 
розповсюдження 
інформаційних 
матеріалів 

1 раз на 
півріччя Кількість заходів 0 - - -  

6.3. Поширення 
інформаційних 
матеріалів про систему 
БПД, зокрема 
розміщення в 
громадському 
транспорті, за-кладах 
охорони здоров’я, 
приміщеннях органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування, 
громадських 
організаціях і 
формуваннях, а також 
“Вуличне 
інформування” 

1 раз на 
місяць 

Кількість заходів-12 
протягом кварталу в приміщеннях 

органів державної влади та місцевого 
самоврядування, громадських 
організаціях та формуваннях 

поширювались інформаційні матеріали, 
надавались буклети про систему БПД в 
центрі надання адміністративних послуг 

Олександрійської міської ради; 
Центрі надання адміністративних послуг 

Олександрійської РДА; 
в приміщенні Олександрійського МРЦЗ; 

управління соціального захисту 
населення; 

в приміщенні міської лікарні; 
в приміщенні Олександрійської міської 

ради, Олександрійської РДА; 
управління пенсійного фонду м. 

Олександрії та Олександрійського 
району; 

в Олександрійському міському тер 
центрі соціального обслуговування; 

в Координаційному центрі волонтерів по 
допомозі АТО 

12 - - -  



7. Налагодження 
та розвиток спів-
праці, забезпече-
ння взаємодії 
щодо надання 
БПД 

7.1. Проведення 
зустрічей з 
працівниками 
правоохоронних 
органів, судів, 
прокуратури, 
управління Державної 
пенітенціарної служби, 
КВІ та ін. 

1 раз на 
квартал 

Відділ взаємодії з 
суб’єктами надання 

безоплатної первинної 
правової допомоги 

Кількість проведених заходів 
20.01.- зустріч з працівниками місцевої 

прокуратури; 
В.Світановський 

03.03. – зустріч з керівництвом відділів 
поліції м. Олександрії і 

Олександрійського району; 
В.Світановський 

25.03. – зустріч з працівниками і 
засудженими Петрівської ВК№ 49 
А.Руденко, В. Бесараб, В.Боровський 

Підписано меморандуми 

3 - - -  

7.2. Проведення 
зустрічей, круглих 
столів, підписання 
мембрандумів із 
правозахисними 
громадськими 
організаціями 

1 раз на 
квартал 5 - - -  

Розділ IV. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад 

Налагодження 
співпраці з орга-
нами місцевого 
самоврядування 

Внесення на сесії 
місцевих рад програм 
розвитку надання безо-
платної правової 
допомоги 

І квартал 
(надалі за 
потреби 

поновлення) 

Відділ взаємодії з 
суб’єктами надання 

безоплатної первинної 
правової допомоги 

Кількість прийнятих програм 
( у разі їх прийняття ) 0 - 

Оновлення паспортів 
територіальних громад Щопівроку Оновлений паспорт - - 

Налагодження 
партнерських 
стосунків з про-
вайдерами послуг 
громадського 
захисту 

Робочі зустрічі, 
конференції, підписання 
меморандумів 

Щокварталу 

Кількість заходів 
13.01. – проведено круглий стіл з 

суб’єктами надання БППД м.Олександрії 
та Олександрійського району; 

А.Руденко, В.Світановський, В.Попович 
16.01.- в приміщенні Олександрійської 
РДА проведено зустріч з керівництвом 
центру соціальної підтримки ветеранів 

Олександрійського району; 
В.Світановський 

05.02.- в приміщенні МЦ проведена 
робоча зустріч з головами волонтерських 

організацій м.Олександрії і району; 
А.Руденко, В. Світановський, В.Боровський 
10.02. – в приміщенні РДА проведено 

зустріч з головами сільських і селищних 

4 - - -  



рад Олександрійського району  
В.Безлюдько, В.Світановський 

підписаних меморандумів – 6 
 

Розділ VI. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання його функцій 

Використання 
інформаційних 
ресурсів 

Поширення інформа-
ційних матеріалів про 
надання БВПД 
(розклеювання та розда-
вання інформаційних 
матеріалів про надання 
БВПД в громадських 
місцях, наповнення від-
повідною інформацією 
сторінок в мережі 
Фейсбук, розповсю-
дження на сайтах орга-
нів влади, громадських 
організацій, ЗМІ) 

1 раз на 
місяць 

Директор МЦ, 
Відділ взаємодії з 

суб’єктами надання 
безоплатної первинної 

правової допомоги 

Кількість проведених заходів: 
- вуличне інформування -2 

28.01, 18.02; 
В.Світановський, П.Слободянюк,  

В.Попович  
- розміщення інформації на сторінці 

МЦ в мережі Фейсбук -10 
05.01,13.01,28.01,05.02,10.02,12.02,18.02, 
09.03,10. 03, 16.03. 

Кількість публікацій на офіційних 
сайтах - 4 

15.01. – Олександрівська та Петрівська 
РДА 

10.03. – Пантаївська школа-інтернат 
25.03. – Петрівська ВК №49 

Кількість публікацій - 5 
13.01- газета “Вільне слово”; 

21.01- газета “Олександрійський 
тиждень”; 

10.03.- газета “Вільне слово”; 
16.03.- газета “ Вільне слово”; 
30.03.- газета “ Вільне слово” 

21 - - - 

Залучення фінан-
сових ресурсів 

Проведення робочих 
зустрічей з представ-
никами органів держа-
вної влади та місцевого 
самоврядування щодо 
виділення субвенцій з 
місцевих бюджетів 

1 раз на 
квартал Директор МЦ 

Розроблення програм надання БПД щодо 
відповідних територіальних громад та 

внесення їх на розгляд сесії органів 
місцевого самоврядування 

В.Безлюдько, В.Світановський 

9 - - - 

Розділ VII. Взаємодія із засобами масової інформації 
Висвітлення в 
ЗМІ роботи цен-

Публікації в місцевих та 
регіональних газетах Не рідше 1 Директор МЦ, 

Відділ взаємодії з 
Кількість публікацій 

13.01- газета “Вільне слово”; 5 - - -  



трів з надання 
БВПД, організа-
ція співпраці з 
місцевими засо-
бами масової 
інформації з ме-
тою висвітлення 
інформації про 
доступ до безо-
платної правової 
допомоги 

разу на 
квартал 

суб’єктами надання 
безоплатної первинної 

правової допомоги 

21.01- газета “Олександрійський 
тиждень”; 

10.03.- газета “Вільне слово”; 
16.03.- газета “Вільне слово”; 
30.03.- газета “ Вільне слово” 

Виступи на місцевих 
радіо 

1 раз на 
квартал Кількість виступів 0 - - -  

Участь у зйомках теле-
програми “Лінія захи-
сту”, інших ТВ-програм 
та сюжети у місцевих 
ЗМІ 

1 раз на 
квартал 

Кількість ефірів/сюжетів 
05.01.- ТРК “КТМ”, приміщення центру 1 - - -  

Публікації в Інтернет 
виданнях Щотижня 

Кількість публікацій на офіційних сайтах 
15.01. – Олександрівська РДА; 
15.01.2016р. Петрівська РДА; 

10.03. – Пантаївська школа-інтернат ; 
25.03. – Петрівська ВК №49 

4 - - -  

Проведення моні-
торингу за резу-
льтатами інфор-
маційної прису-
тності у медіа 

Підготовка звіту про 
інформаційну діяльність Щомісяця 

Директор МЦ, 
Відділ взаємодії з 

суб’єктами надання 
безоплатної первинної 

правової допомоги 

Звіти про результати інформаційної 
діяльності 3 - - -  

 


