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Розділ I. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямками 
 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад 

Олександрійський МЦ з надання БВПД протягом звітного періоду (І квартал 2017 
року) займається визначенням конкретних спільних правових потреб територіальних 
громад, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування у межах територіальної юрисдикції МЦ шляхом формування 
карти правових потреб територіальних громад. 

 
До Знам'янського бюро правової допомоги найчастіше звертаються з таких питань: 

 Порушення правил добросусідства; 
 Розподіл меж земельних ділянок; 
 Позбавлення батьківських прав; 
 Оскарження дій або бездіяльності органів ДВС. 

До Олександрівського бюро правової допомоги найчастіше звертаються з таких питань: 

 Поновлення строку для прийняття спадщини; 
 Порядок приватизації земельних ділянок; 
 Призначення житлової субсидії та підстави для відмови у її наданні; 
 Поділ спільного майна подружжя. 

До Онуфріївського бюро правової допомоги найчастіше звертаються з таких питань: 



 Розірвання шлюбу; 
 Стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей та дітей які продовжують 

навчання; до досягнення ними 23-річного віку; 
 Сплата житлово-комунальних послуг пільговими категоріями громадян; 
 Визнання договору-дарування недійсним в судовому порядку. 

До Петрівського бюро правової допомоги найчастіше звертаються з таких питань: 

 Витребування майна з чужого незаконного володіння; 
 Клопотання про зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк 

покарання при його призначенні; 
 Заперечення на протокол про адміністративне правопорушення; 
 Усунення перешкод у користуванні майном. 

До Світловодського бюро правової допомоги найчастіше звертаються з таких питань: 

 Поновлення на роботі, стягнення середньомісячного заробітку за час вимушеного 
прогулу та моральної шкоди, завданої неправомірним звільненням / стягнення 
заборгованості по нарахованій але не виплаченій заробітній платі; 

 Встановлення фактів належності правовстановлюючих документів в яких 
допущено помилку; 

 Вирішення спору між батьками щодо визначення місця проживання малолітньої 
дитини; 

 Порядок подачі цивільного позову у кримінальному провадженні. 

До Олександрійського місцевого центру найчастіше звертаються з таких питань: 

 Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди; 

 Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням;  
 Визнання дій протиправними та зобов’язання  вчинити певні дії (спір з 

Управліннями праці та соціального захисту населення та Управліннями пенсійного 
фонду в порядку Кодексу адміністративного судочинства); 

 Порядок оскарження рішення-повідомлення УПСЗН про повернення надміру 
сплачених коштів. 

Проведення правопросвітницьких заходів для територіальних громад та спільнот, зокрема 
щодо вирішення правових питань на підставі карти правових потреб. 
 
Так, зокрема, 05.01.17 р. начальник відділу «Олександрівське бюро правової допомоги» 
Чорний І.В. прочитав лекцію в Олександрівському районному центрі зайнятості для осіб 
які тільки стали та перебувають на обліку в даному Центрі по роз’ясненню Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу». 
 

11.01.2017р.  заступником начальника 
відділу «Світловодське бюро правової допомоги»  
Мирошник А.Г. проведено лекцію-бесіду для 
батьківського комітету  загальноосвітньої школи 
м. Світловодськ № 10, на тему: «Обов’язок 
батьків виховувати своїх дітей». В ході лекції 
висвітлені такі важливі питання, як: права, 
обов’язки та відповідальність батьків за 
виховання та розвиток дитини; відшкодування 
шкоди завданої неповнолітньою особою; не 
виконання батьками або особами, що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей, та 



інші не менш важливі питання. Також доведена інформація про роботу бюро та присутнім 
вручені буклети про безоплатну правову допомогу .  

   
25.01.2017р. головним спеціалістом відділу 
«Онуфріївське бюро правової допомоги» 
Рєзнік В.М. прочитано лекцію учням старших 
класів Павлиської загальноосвітньої школи 
Онуфріївського району Кіровоградської 
області на тему: «Адміністративна та 
кримінальна відповідальність неповнолітніх 
за скоєння правопорушень» та  «Запобігання 
злочинності серед неповнолітніх», а також 
запропоновано до перегляду фільм по даній 
темі.  В ході лекції  учні висказали свою 
думку щодо злочинності серед неповнолітніх 

та її попередження та поділились власними спостереженнями. До присутніх доведено 
основні положення надання безоплатної первинної правової допомоги. Педагогічному 
колективу запропоновано проводити такі зустрічі які в свою чергу запевнили що завжди 
готові до співпраці та взаємодії. 
 

06.02.2017р. заступник начальника відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Мирошник А.Г. взяла участь у спільному право 
просвітницькому заході «Кіно клуб docudays» 
організований за участі ЗОШ №10 м. 
Світловодськ та Світловодської центральної 
міської бібліотеки на тему: «Права жінок в 
Україні». Під час заходу проходила трансляція 
документального фільму на тему «Права жінок 
в Україні» для учнів 8-го класу ЗОШ №10, 
педагогічних працівників  школи, та 
працівники Світловодської центральної міської 

бібліотеки. Після перегляду Мирошник А.Г., надала коментарі до фільму, щодо 
порушення прав жінок та висвітлила такі питання, як: гендерна рівність, захист прав жінок 
на працю, захист політичних прав та інші. Також після зустрічі з присутніми проведена 
інформаційна робота  про зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 
від 05.01.2017 року та вручені інформаційні буклети.   
 

10.02.2017р. заступником 
начальника відділу «Онуфріївське бюро 
правової допомоги» Трепачовою Л.С. 
прочитана лекція для учнів 11 класу 
Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів в приміщенні Онуфріївської 
районної бібліотеки на тему 
«Відповідальність неповнолітніх за скоєння 
правопорушень, захист прав та свобод 
неповнолітніх». В ході лекції висвітлені 
питання щодо  цивільної, адміністративної 
та кримінальної відповідальності 

неповнолітніх за скоєння правопорушень, система  державних  органів і посадових осіб, 
правомочних  захищати права людини та громадянина  правовими засобами, також 



доведено інформацію  про основні функції та завдання новостворених бюро та можливість 
звернення дітей до бюро за правовою допомогою, роздано інформаційні буклети.  
 
 

21.02.2017р. начальником відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД  Світановським В.А. та головним 
спеціалістом цього ж відділу Лунгою А.О. 
проведено лекцію для двох груп студентів № В-
31 та № В-22 факультету «Ветеренарної 
медицини» Олександрійського технікуму 
Білоцерківського національного аграрного 

університету, на тему: «Насильство в сім’ї», 
в ході лекції студентам також представлено 
для перегляду відео файли із записом  
реальних  випадків вчинення насильства в  
сім’ї відносно жінок та дітей. 
 
 
 
 
 

 23.02.2017р. головним спеціалістом відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» Сидоренко 
Т.І. прочитано лекцію учням 9 – класів та 
педагогічному колективу Петрівського НВО – 
гімназія, на тему: «Адміністративна та кримінальна 
відповідальність неповнолітніх за скоєння 
правопорушень. Запобігання злочинності серед 
неповнолітніх». 

   

 
09.03.2017р. головним спеціалістом відділу 

«Петрівське бюро правової допомоги» Сидоренко 
Т.І. здійснено запис виступу на радіо «Голос 
Петрівщини» на тему: «Рейдерське захоплення 

землі» та пра-
ва громадян 
щодо безоп-
латної переда-
чі земельних ділянок у власність. 
 
10.03.2017р. заступником начальника відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» Турбаєвським 
Ю.В. проведено робочу зустріч з начальником служби 
у справах дітей Петрівської РДА Нікульшиною Т.В. 
Під час зустрічі обговорено основні положення ЗУ 

«Про безоплатну правову допомогу» щодо категорії субєктів права на отримання 
безоплатної правової допомоги, а саме дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 



піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Також. доведено до 
відома останні зміни до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу». 
 

15.03.2017р. головний спеціаліст відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги»  Ільченко 
М.О. взяв участь у спільному право 
просвітницькому заході,  який був проведений 
разом з працівниками Світловодського відділення 
поліції та Світловодської центральної міської 
бібліотеки з учнями загальноосвітньої школи №9 м. 
Світловодська  на тему: «Попередження злочинів, 
злочинність неповнолітніх». Після проведеної 
зустрічі  присутнім наданні консультації по різним 
правовим питанням, донесена інформація про бюро правової допомоги та врученні 
інформаційні буклети.  
 

16.03.2017р. начальник відділу «Олександрівське 
бюро правової допомоги» Чорний І.В. та головний 
спеціаліст цього ж Кузнєцова А.В. прочитали 
лекцію в  комунальному закладі  
«Олександрівське навчально – виховне об’єднання 
№ 2» (Олександрівська ЗШ І-ІІІ ст. № 2) на тему: 
«Адміністративна та кримінальна відповідальність 
неповнолітніх за скоєння правопорушень. 
Запобігання злочинності серед неповнолітніх» для 
учнів старших 

класів школи. 
 

16.03.2017р. головним спеціалістом відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» СидоренкоТ.І.  на 
базі Петрівської центральної районної бібліотеки 
проведено лекцію для учнів 8-х класів  Петрівського НВО 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія» на тему: 
«Права дітей». 
 

 
17.03.2017р. начальник відділу «Олександрівське 
бюро правової допомоги» Чорний І.В. та головний 
спеціаліст цього ж Кузнєцова А.В. прочитали лекцію 
в комунальному закладі «Олександрівське 
навчально – виховне об’єднання № 1» 
(Олександрівська філія № 3) на тему: «Права та 
обов'язки неповнолітніх». 

   
 

23.03.2017 р. головний спеціаліст відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Ільченко М.О.,  на базі бібліотеки – філії № 3 
провів спільний захід  з працівниками 
Світловодської міської центральної бібліотеки та 
Світловодського відділу поліції на тему: 
«Патрульна поліція: взаємодія з громадою» для 
старшокласників ЗОШ № 5. Побудова дискусії 



відбувалась на основі перегляду соціальних роликів на суспільно – важливі теми, такі як 
насильство в сім’ї, безпека на вулиці та керування автомобілем в стані алкогольного 
сп’яніння.    

   
27.03.2017р. заступником начальника 

відділу «Онуфріївське бюро правової 
допомоги» Трепачовою Л.С.  спільно з 
начальником Онуфріївського районного 
відділу державної виконавчої служби, 
начальником Онуфріївського районного 
відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління 
юстиції у Кіровоградській обл. для учнів 11-х 
класів району проведено конкурс на найкраще 
знання Конституції України в приміщенні 
Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів. Також до присутніх учнів доведено інформацію  про роботу Бюро, його основні 
завдання та функції, а також  роздано інформаційні буклети. 
 

31.03.2017р. заступником начальника 
відділу «Петрівське бюро правової 
допомоги» Турбаєвським Ю.В. прийнято 
участь в засіданні організаційного комітету  
по проведенню конкурсу на краще знання 
положень Конституції України серед учнів 
11-х класів навчальних закладів Петрівського 
району. 

 
 
 
 
1.2. Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними БПД 
 

11.01.2017р.  заступником начальника 
відділу «Петрівське бюро правової допомоги» 
Турбаєвським Ю.В., з метою налагодження 
співпраці з Петрівським районним центром 
зайнятості щодо реалізації прав безробітних на 
безоплатну правову допомогу проведено 
зустріч з особами, які перебувають на обліку, 
як безробітні та представником районного 
центру, провідним фахівцем з питань 
зайнятості Т. Біденко. Під час зустрічі 
обговорено основні проблеми, які виникають у 
даної категорії населення, також доведено до 

відома громадянам порядок звернення до бюро та перелік документів, які подаються для 
підтвердження відповідної категорії суб’єкта права на отримання безоплатної правової 
допомоги,  також надано інформаційні буклети для ознайомлення.  

12.01.17 р. начальник відділу «Олександрівське бюро правової допомоги» Чорний 
І.В. прочитав лекцію в Олександрівському районному центрі зайнятості для осіб які тільки 
стали та перебувають на обліку в даному Центрі по роз’ясненню Закону України «Про 



безоплатну правову допомогу» та роз’ясненні положення КЗпП України при звільнені 
працівників у зв’язку зі скороченням штату. 
 

16.01.2017р. начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Олександрійського МЦ з надання 
БВПД В. Світановський  взяв участь у апаратній 
нараді Олександрійського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України, в ході 
якої  проінформував присутніх, що 5 січня 2017 
року набрав чинності Закон України «Про Вищу 
раду правосуддя». Наприкінці наради начальник 
управління І. Максименко зазначила, що на 

виконання Меморандуму про співпрацю між управління та центром буде забезпечено 
захист та дотримання конституційних прав і свобод 
громадян, здійснення спільних заходів, зокрема обмін 
інформацією, проведення робочих зустрічей, 
підвищення рівня правової поінформованості 
громадян тощо. 

17.01.2017р. представник відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» Мирошник 
А.Г. провела право просвітницький захід: лекція-
семінар в Світловодському міськрайонному центрі 
зайнятості для мешканців міста Світловодськ та 
Світловодського району, які знаходяться на обліку в 
Світловодському центрі зайнятості на тему: «Легільна 
зайнятість» та зміни з 05.01.2017 року до Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу». За консультаціями звернулося 15 чоловік, здебільшого по трудовим, 
соціальним та  житловим питанням, присутнім врученні інформаційні буклети про 
безоплатну правову допомогу. 

19.01.2017р. заступником начальника 
відділу «Петрівське бюро правової допомоги» 
Турбаєвським Ю.В. взято участь в семінарі, 
який проводився   на базі  Петрівського 
районного центру зайнятості, за участі 
провідного фахівця з питань зайнятості Т. 
Біденко та начальника відділу забезпечення 
Петрівського РВК майора І. Свірідовим на 
тему: «Орієнтація на службу в Збройних Силах 
України» з особами, які перебувають на обліку, 
як безробітні. В ході семінару до присутніх 
доведено про порядок укладання контрактів 

щодо військової служби, прочитана лекція на тему: «Права та обов’язки безробітних, 
можливість отримання ними безоплатної вторинної правової допомоги» та роз’яснено про 
зміни, які були внесені до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», надано 

інформаційні буклети. 
Після семінару проведено круглий стіл з 

працівниками Петрівського районного центру 
зайнятості з метою роз’яснено законодавства щодо 
безоплатної правової допомоги. 
01.02.2017р. начальником відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 



надання безоплатної первинної правової допомоги Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД В. Світановським, в рамках співпраці з Олександрійським міськрайонним 
центром зайнятості, проведено семінар  з працівниками установи на тему: « Безоплатна 
правова допомога – на захисті прав громадян».   

02.02.2017р. начальником відділу 
«Олександрівське бюро правової допомоги» Чорним 
І.В.  проведена лекція в  Олександрівському 
районному центрі зайнятості для осіб які тільки стали 
та перебувають на обліку в даному Центрі по 
роз’ясненню Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» та роз’ясненні положення КЗпП України 
про дисциплінарну відповідальність за порушення 
трудової дисципліни. 

 
08.02.2017р. 
начальником відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Олександрійського місцевого центру з надання 
БВПД В. Світановським спільно із начальником 
відділу з питань додержання законодавства про 
працю, зайнятість та інших нормативно – 
правових актів Управління Держпраці у 
Кіровоградській області Масловською Г.В. в 

приміщенні Олександрійської музичної школи провели тематичний семінар  з 
працівниками, які проходять або проходили військову службу за призовом під час 
мобілізації або за контрактом та бухгалтерів підприємств, де працюють 
військовослужбовці на тему: «Захист трудових прав військовослужбовців».   
 

09.02.2017р. начальник відділу 
«Олександрівське бюро правової допомоги» 
Чорний І.В. прочитав лекцію в 
Олександрівському районному центрі зайнятості 
для осіб які тільки стали та перебувають на 
обліку в даному Центрі по роз’ясненню Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» та 
роз’ясненні положення КЗпП України про 
випробування при прийняті на роботу. 
 
 

 
13.02.2017р. заступник начальника відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Мирошник А.Г. взяла участь у що квартальному 
засіданні Світловодської Територіальної 
організації Ветеранів України. На зустріч 
запрошені депутати Світловодської міської ради, 
ветерани праці, інваліди війни, пенсіонери. В 
ході зустрічі Мирошник А.Г. довела всім 
присутнім інформацію стосовно змін до Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» від 



05.01.2017р., а також інформацію стосовно завдань та функцій Бюро та  засоби зв’язку. 
Після зустрічі всім бажаючим, пенсіонерам та ветеранам надані консультації з різних 
правових питань, вручені інформаційні буклети. 

14.02.2017р. головний спеціаліст відділу «Петрівське бюро правової допомоги» 
Сидоренко Т.І., на запрошення Петрівського 
районного центру зайнятості, з метою 
регулярного розповсюдження інформації у сфері 
захисту прав, свобод і законних інтересів 
громадян, провела лекцію на тему: «Допомога 
при порушенні трудових прав громадян». Також, 
до відома присутніх доведено  зміни, які були 
внесені до Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу». Громадянам  надано для 
ознайомлення буклети: «Бюро правової 
допомоги: Ваш юридичний провідник». 
 

16.02.2017р. заступник начальника відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» Ю. 
Турбаєвський взяв участь в засіданні Центру 
надання допомоги учасникам антитерористичної 
операції в районі, під керівництвом голови районної 
державної адміністрації С. Завалія, першого 

заступника 
голови 

райдержадміністрації Т. Панети, голови районної 
ради Т. Сакари, учасників громадської організації 
учасників АТО «Захисник Петрівщини» - Г. Гавелі, 
І. Гейко, М. Байдіна, С. Проценка, С. Мазуренко та 
координатора Центру та керівників структурних 
підрозділів РДА та територіальних органів 
міністерств і відомств району, представників ЗМІ. 

На засіданні розглядалися питання стану надання медичної допомоги учасникам АТО, 
надання правової допомоги, соціального супроводу учасників АТО та членів їх сімей 
тощо.  Ю. Турбаєвський  доніс присутнім інформацію про кількість звернень від осіб на 
яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та 
про зміни внесені до ЗУ «Про безоплатну правову допомогу». 

17.02.2017р. головним спеціалістом  
відділу «Знам’янське бюро правової 
допомоги» Івановою А.С., спільно з 
заступником начальника Знам’янського 
відділу ДВС Головного територіального 
управління юстиції у Кіровоградській 
області Молдовановим Т.В., здійснено 
особистий прийом громадян, в ході якого 
громадянам надавалися  усні роз’яснення 
щодо  таки правових питань як: 
роз’яснення положень щодо зняття арешту 
з нерухомого майна, відповідно до Закону 
України від 02.06.2016 року «Про виконавче провадження», зняття арешту з житлового 
будинку, який був придбаний без нотаріального посвідчення та інші. Також,  головний 



спеціаліст Іванова А.С. доведена до присутніх зміни в законодавстві щодо надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
17.02.2017р. заступник начальника відділу  
«Світловодське бюро правової допомоги»  
Мирошник А.Г. провела право просвітницький 
захід: лекція-семінар  в Світловодському 
міськрайонному центрі зайнятості на тему: 
«Легальна зайнятість та зміни з 05.01.2017 року до 
Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу», для мешканців м. Світловодськ та 
Світловодського району, які знаходяться на обліку 
в Світловодському центрі зайнятості. Наприкінці 

зустрічі  присутнім  наданні консультації по різним правовим питанням.  
 

20.02.2017р. заступником начальника 
відділу «Знам’янське бюро правової 
допомоги» Большаковим Р.В., в службовому 
кабінеті бюро здійснено особистий прийом 
громадян, на прийом звернулося троє 
громадян котрих цікавили надання правових 
консультацій з наступних питань:  
роз’яснення положень про зняття арешту з 
житлового будинку, оформлення права 
спадщини на житловий будинок, який не був 
введений в експлуатацію спадкодавцем після 
його забудови та призначення покарання за 
вчинення дорожньо – транспортної пригоди. Большаковим Р.В. надані усні роз’яснення 
всім громадянам, щодо даних питань, також, доведені зміни в законодавстві щодо надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
 

 
20.02.2017р., головний спеціаліст відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Ільченко М.О. провів спільний захід з 
працівниками центральної міської бібліотеки та 
учнями загальноосвітньої школи №10 
м.Світловодськ. Під час проведеного заходу 
відбувся показ документального фільму про права 
людини 
в рамках 

Кіноклубу з прав людини Docudays UA.,  для 
перегляду був обраний документальний фільм 
«Коли-небудь ми станемо щасливими». Після 
перегляду,  Ільченко М.О. надав правову оцінку 
ситуації, яка була висвітлена при перегляді 
фільму та відповів на всі запитання учнів, а також 
ознайомив школярів з Декларацією  про  права  
людини,  Преамбулою до Європейської конвенції 
прав людини, надав роз’яснення з багатьох 
основоположних прав.  
 

   



21.02.2017р. першим заступником 
начальника Головного територіального управління 
юстиції у Кіровоградській обл. – представником 
Урядового уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини у 
Кіровоградській обл. А. Мамченком, начальником 
відділу з питань нотаріату Головного 
територіального управління юстиції І. Татевік, 
директором Олександрійського МЦ з надання 
БВПД А. Руденко та головним спеціалістом з 
питань забезпечення діяльності Урядового 
уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини відділу судової роботи та 
міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції Зоряною 
Стецюк  проведено прийом громадян у приміщенні Олександрійського МЦ з надання 
БВПД. Основні питання, які турбували громадян стосувались соціального забезпечення, 
організації виконання рішень суду, підстав та порядку звернення до Європейського суду з 
прав людини, а також, повноважень органів юстиції. 

 
22.02.2017р. головним спеціалістом відділу 

«Петрівське бюро правової допомоги» Сидоренко 
Т.І. на базі Петрівської центральної районної 
бібліотеки за участі юрисконсульта 
Територіального центру соціального 
обслуговування населення (надання соціальних 
послуг) Петрівського району, проведено лекцію на 
тему: «Право пенсіонерів на отримання ними 
безоплатної вторинної правової допомоги». 
Також, до відома присутніх доведено  основні 
положення Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу». Громадянам надано для 

ознайомлення буклети: «Бюро правової допомоги: Ваш юридичний провідник». 
 

22.02.2017р. головним спеціалістом відділу 
«Онуфріївське бюро правової допомоги» Рєзнік В.М.  
проведено лекцію  особам, які перебувають на обліку в 
Онуфріївському районному центрі зайнятості 
Кіровоградської області, на тему: «Основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні». В ході лекції роз’яснено 
окремі положення Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні» та повідомлено про 
діяльність бюро правової допомоги, про основні послуги, 
які можна отримати у бюро, також зазначено хто може 
скористатися послугами бюро,та розповсюджено 
інформаційні буклети. 

 
        22.02.2017р. 
начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги 
Олександрійського місцевого центру з надання 
БВПД  Світановський В.А., головний спеціаліст 
цього ж відділу Лунга А.О. та заступник 
начальника відділу правової інформації та 



консультацій Слободянюк П.В. взяли участь у багатогалузевому ярмарку вакансій, яку 
проводив Олександрійський міськрайонний центр зайнятості. В ході проведення заходу 
присутнім громадянам надавалися консультування з правових питань різних категорій,  
також громадянам доведена інформація про роботу Олександрійського МЦ з надання 
БВПД та вручено інформаційні буклети.   
 

23.02.2017р. головним спеціалістом  відділу 
«Знам’янське бюро правової допомоги» 
Івановою А.С. проведено зустріч з трудовим 
колективом Знам’янського районного 
комунального підприємства «БТІ» з метою 
розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги. На зустрічі були 
присутні: керівник районного БТІ – 
Самсоненко О.О., два техніки з 
інвентаризації нерухомого майна: Жеменюк 
Л.С., Здебський О.О., бухгалтер Штефан Л.І. 

На зустрічі до присутніх доведено інформацію щодо функціювання відділу «Знам’янське 
бюро правової допомоги», коло осіб, які мають право на таку допомогу, обговорювалися  
проблемні питання, з якими звертаються жителі Знам’янського району щодо реєстрації 
прав на нерухоме майно, найактуальнішим із яких є питання щодо реєстрації права 
власності на земельну ділянку. В ході зустрічі досягнуто домовленостей щодо співпраці і 
взаємодії. 

27.02.2017р. заступником начальника 
відділу «Світловодське бюро правової 
допомоги» Мирошник А.Г. проведена право 
просвітницька робота  в Світловодському 
Територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)  з 
громадянами, які знаходяться на обліку в  
установі на тему: зміни до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу». 
 

 
27.02.2017р. головним спеціалістом  відділу 
«Знам’янське бюро правової допомоги» 
Івановою А.С. спільно з державним 
реєстратором речових прав на  нерухоме майно 
та їх обтяжень Центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету 
Знам’янської міської ради Ткаченко М.М., 
здійснено особистий прийом громадян. На 
прийомі до присутніх доведено інформацію 
щодо функціонування бюро безоплатної 

правової допомоги, коло осіб, які мають право на таку допомогу, обговорювалися 
проблемні питання, з якими звертаються жителі м. Знам’янка та Знам’янського району 
щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно. На прийом звернулася громадянка, яку 
цікавило питання щодо реєстрації 1/3 частки земельної ділянки, виділеної шляхом поділу 
в натурі, даній громадянці надалися усні роз’яснення щодо даного питання та доведені 
зміни в законодавстві щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги. В ході 
зустрічі досягнуто домовленостей щодо співпраці і взаємодії. 
 



02.03.2017р. начальник відділу 
«Олександрівське бюро правової допомоги» 
Чорний І.В. та головний спеціаліст Кузнєцова 
А.В. взяли участь в  засіданні ради солдатських 
матерів АТО, та  прочитали  лекцію по 
роз’ясненню Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу», роз’яснили присутнім мету 
створення бюро правової допомоги по всій 
Україні, види правових послуг які надає бюро, 
довели присутнім інформацію про суб’єктів 

права на безоплатну первинну правову допомогу 
та безоплатну вторинну правову допомогу, а також 
документи які необхідно подати при зверненні на 
отримання вторинної правової допомоги. 

 

14.03.2017р. начальником відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру 
з надання БВПД В. Світановським та 

головним спеціалістом цього ж відділу Лунгою А.О., проведено робочу зустріч з 
головним лікарем Олександрійської центральної районної лікарні Гарагулею В.К. та 
трудовим колективом лікарні на тему: «Безоплатна правова допомога – на захисті прав 
громадян», також присутнім вручені інформаційні буклети.  

 
15.03.2017р. начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД  Світановський В.А. та головний 
спеціаліст цього ж відділу Лунга А.О. взяли 
участь у ярмарку вакансій, яку проводив 
Олександрійський міськрайонний центр 
зайнятості для інвалідів. В ході проведення 
заходу присутнім громадянам доведена 
інформація про роботу Олександрійського МЦ з надання БВПД та вручено інформаційні 
буклети.  
 

   
15.03.2017р. заступником начальника відділу  
«Петрівське бюро правової допомоги» Турбаєвським 
Ю.В. проведено зустріч з особами, які перебувають на 
обліку в Петрівському районному центрі зайнятості. 
Під час зустрічі проведено лекцію на тему: «Права 
громадян України на працевлаштування за кордоном». 
 

   
 



16.03.2017р. начальник відділу «Олександ-
рівське бюро правової допомоги» Чорний І.В. та 
головний спеціаліст цього ж Кузнєцова А.В. провели 
лекцію в Олександрівському районному центрі 
зайнятості для осіб які тільки стали та перебувають 
на обліку в даному Центрі по роз’ясненню Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» та 
роз’ясненні положення КЗпП України про «Системи 
оплати праці». 
 

17.03.2017р. начальником відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги 
Олександрійського місцевого центру з надання 
БВПД В. Світановським та головним спеціалістом 
цього ж відділу Лунгою А.О., проведено робочу 
зустріч з керівництвом та працівниками 
управління соціального захисту населення 
Олександрійської районної державної 
адміністрації на тему: «Безоплатна правова 

допомога – на захисті прав громадян», також присутнім вручені інформаційні буклети.  
 
17.03.2017р. заступник начальника відділу  
«Світловодське бюро правової допомоги»  
Мирошник А.Г. провела право просвітницький 
захід: лекція-семінар  для громадян, які 
знаходяться на обліку в Світловодському 
міськрайонному центрі зайнятості на тему: 
«Легальна зайнятість» та «Зміни з 05.01.2017 року 
до Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу». Під час проведення заходу 
висвітлювалися  такі основні питання, як: 
легалізації заробітної плати, офіційне 

працевлаштування, штрафні санкції для роботодавців з 01.01.2017 року стосовно 
порушень в трудовому законодавстві, виплата заробітної плати в конвертах, праця без 
укладення трудового договору з працівником та інші. За отриманням консультацій 
звернулося 15 чоловік, з таких правових питань, як:  трудові, соціальні, житлові, сімейні 
та договірні питання.  
 

21.03.2017р. заступник начальника відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» Турбаєвський 
Ю.В. здійснив виїзний прийом громадян до 
Новостародубської сільської ради. На особистий 
прийом звернулось 3 осіб. Надання консультувань 
стосувалося таких категорій правових питань, як: 
спадкові, договірні та питання соціального 
забезпечення. 
 

 



22.03.2017р. заступник начальника відділу 
правової інформації та консультацій 
Слободянюк П.В. та головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД  Лунга А.О. взяли участь у 
багатогалузевому ярмарку вакансій, яку 
проводив Олександрійський міськрайонний 
центр зайнятості. В ході проведення заходу 
присутнім громадянам надавалися 

консультування з правових питань різних категорій,  також громадянам доведена 
інформація про роботу Олександрійського МЦ з надання БВПД та вручено інформаційні 
буклети.  
 

22.03.2017р. директор Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Руденко А.М. та начальник  
відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Світановський В.А. прийняли 
участь у заході 
проведеному з 
нагоди 30-річчя 
утворення 

Олександрійської районної організації ветеранів України, 
який проходив у актовому залі  Олександрійської 
районної державної адміністрації, за участі 
представників осередків районної організації, органів 
державної влади і місцевого самоврядування району. В 
ході проведення заходу Руденко А.М. розповів присутнім 
про діяльність місцевого центру та бюро правової 
допомоги,  в яких можна отримати безоплатно консультації і роз'яснення з правових 
питань, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру та 
інше. 

 
24.03.2017р. начальником відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги 
Олександрійського місцевого центру з надання БВПД 
В. Світановським та головним спеціалістом цього ж 
відділу Лунгою А.О., проведено робочу зустріч з 
керівництвом, працівниками та громадянами, які 

перебувають на обліку управління соціального 
захисту населення Олександрійської районної 
державної адміністрації на тему: «Безоплатна 
правова допомога – на захисті прав громадян та 
внесення змін до ЗУ «Про безоплатну правову 
допомогу», також присутнім вручені 
інформаційні буклети.  

29.03.2017р. заступник начальника 



відділу «Петрівське бюро правової допомоги» 
Турбаєвський Ю.В. на запрошення керівника 
управління соціального захисту населення 
Петрівської РДА Сибіри В.Г.  на базі управління 
соціального захисту населення проведено зустріч з 
внутрішньо переміщеними особами, які перебувають 
на обліку в Петрівському району. В ході зустрічі 
присутнім доведено основні положення Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» та 
останні зміни до цього Закону. Наприкінці зустрічі 
Сибіра В.Г. висловила сподівання на подальшу співпрацю в даній сфері.   

 
29.03.2017р. заступником начальника відділу 
«Знам’янське бюро правової допомоги» 
Большаковим Р.В., головним спеціалістом 
цього ж відділу Івановою А.С. спільно з 
начальником відділу з питань нотаріату ГТУЮ 
в Кіровоградській області Івановою Т.О. та 
начальником відділу реєстрації нормативно-
правових актів правової роботи та правової 
освіти Грималюк А.Л. проведено спільний 
прийом громадян на базі Бюро. На прийом 
звернулося п’ять громадян, щодо надання 

консультувань з правових питань різних категорій таких, як: надання до Головного 
управління Казначейства відповідних реквізитів банківських рахунків для перерахунку та 
погашення заборгованості за рішенням суду; отримання виконавчого листа та 
направлення його в ГТУЮ в Кіровоградській обл. для отримання заборгованості за 
рішенням суду та інші правові питання на які всі громадяни отримали консультації.  

30.03.2017р.  заступник начальника 
відділу «Знам’янське бюро правової 
допомоги» Большаков Р.В. прийняв участь у 
семінарі – практикумі з відповідальними 
особами за проведення правових навчань на 
підприємствах, установах і організаціях міста 
Знам’янка в адміністративній будівлі 
Знам’янської міської ради. До присутніх 
доведені основні положення Закону «Про 
безоплатну правову допомогу», позитивні 
приклади роботи бюро, зміни до Закону, 
порядок реалізації громадянами своїх прав 
через новостворені бюро. Також доведено 
інформацію про місце розташування бюро, 
адвокатів, які надають безоплатну правову 
допомогу. 

31.03.2017р.  заступник начальника 
відділу  «Світловодське бюро правової 
допомоги»  Мирошник А.Г. провела право 
просвітницьку роботу в приміщенні 
Світловодського Територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) з запрошеними 



мешканцями м. Світловодськ  на тему: «Визнання права власності на спадкове майно у 
вигляді земельних ділянок та нерухомого майна». 

 
1.3.  Інформаційно-комунікативні заходи 
 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД, в т.ч. 
діяльності Олександрійського МЦ здійснюється постійна співпраця з місцевими ЗМІ, 
зокрема для розповсюдження публікацій в друкованих виданнях, виступах на місцевих 
радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет.  

Так протягом кварталу розміщено 11 публікацій в мережі Facebook, 13 публікацій 
на офіційних сайтах, а саме Олександрівської, Олександрійської, Петрівської, 
Онуфріївської, Знам’янської РДА, сайтах Світловодської та Знам’янської міських рад, 2 
публікації  в самостійних інтернет ЗМІ, 11 публікації розміщено на сайті Регіонального 
центру з надання БВПД у Кіровоградській області, 17 публікацій в друкованій пресі, 
здійснено 3 виступи на місцевому радіо і 1 виступ на місцевому телебаченні ТРК КТМ 
«Олександрія». 
 

№ з/п 
 

Вид медіа 
(ТБ; радіо; 
інтернет - 
веб-сайти 

орг-й, 
самостійні 
інтернет-

ЗМІ, 
інформаці

йні 
портали; 

блоги; 
друкована 

преса - 
газета, 

журнали; 
зовнішня 
реклама - 

борди, сіті-
лайти, 
лайт-
бокси) 

Медіа 

Назва 
публікації/пр
ограми/зміст 
зовнішньої 

реклами 

Спікер/автор (за 
наявності) 

Посилання (у тому 
числі скан-копії, 

розміщені на гугл-
диску) 

1 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Петрівської 

районної 
державної 

адміністрації  

Показники 
роботи за 4 
місяці 2016 

року 

Ю.В.Турбаєвський - 
заступник начальника  

Петрівського  бюро 
правової допомоги 

http://petrovo.kr-
admin.gov.ua/teritoria
lni-organi/perrivska-

ust.html 

2 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Онуфріївської 

районної 
державної 

адміністрації  

Найбільш 
незахищені 
суспільні 

групи 
отримають 
доступ до 

БПД: внесено 

Л.С.Трепачова - 
заступник начальника 
Онуфріївського  бюро 

правової допомоги 

http://onufrievka.kr-
admin.gov.ua/1075-

naybilsh-
nezahischeni-suspilni-

grupi-otrimayut-
dostup-do-bpd-

vneseno-zmini-do-zu-



зміни до ЗУ 
«Про 

безоплатну 
правову 

допомогу» 

pro-bezoplatnu-
pravovu-

dopomogu.html 

3 ТБ 

Телерадіокомпан
ія "Кабельні 
телевізійні 

мережі" 

Правова 
допомога в дії 

Руденко А.М. - 
директор 

Олександрійського 
МЦ з надання БВПД, 

Боровський В.А. - 
начальник відділу 

правової інформації та 
консультації 

Олександрійського 
МЦ з надання БВПД  

https://www.youtube.c
om/watch?v=iqRhmda

JR_c  

4 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Олександрівсько

ї районної 
державної 

адміністрації  у 
вкладенні  

Найбільш 
незахищені 
суспільні 

групи 
отримають 
доступ до 

БПД: внесено 
зміни до ЗУ 

«Про 
безоплатну 

правову 
допомогу» 

І.В.Чорний -  
начальник 

Олександрівського  
бюро правової 

допомоги 

http://olexrda.kr-
admin.gov.ua/naybilsh

-nezahishheni-
suspilni-grupi-

otrimayut-dostup-do-
bpd-vneseno-zmini-

do-zu-pro-bezoplatnu-
pravovu-

dopomogu/#more-
14094 

5 Радіо Радіо голос 
Петрівщини 

Підсумки 
роботи бюро 
в 2016 році та 

найбільш 
незахищені 
суспільні 

групи 
отримують 
доступ до 

БПД: внесено 
зміни до ЗУ 

«Про 
безоплатну 

правову 
допомогу» 

Т.І.Сидоренко - 
головний спеціаліст 
Петрівського  бюро 
правової допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYRkJ2VDM4bEw
yajg/view?usp=sharin

g 

6 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Онуфріївської 

районної 
державної 

адміністрації  

Про підсумки 
роботи 

«Онуфріївськ
ого бюро 
правової 

допомоги» 
Олександрійс

ького 
місцевого 
центру з 
надання 

Л.С.Трепачова - 
заступник начальника 
Онуфріївського  бюро 

правової допомоги 

http://onufrievka.kr-
admin.gov.ua/1079-
pro-pidsumki-roboti-

onufriyivskogo-byuro-
pravovoyi-dopomogi-

oleksandriyskogo-
miscevogo-centru-z-

nadannya-
bezoplatnoyi-

vtorinnoyi-pravovoyi-
dopomogi.html 



безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги 

7 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Світловодської 

районної 
державної 

адміністрації у 
вкладенні  

Здобутки та 
перспективи 
Світловодськ

ого бюро 
правової 

допомоги в 
2016 році 

А.Г.Мирошник - 
заступник начальника 

Світловодського  
бюро правової 

допомоги 

http://sv.kr-
admin.gov.ua/assets/fi
les/buro%20prav/ib.pd

f  

8 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

 Веб-сайт 
Світловодської 

районної 
державної 

адміністрації у 
вкладенні 

Зміни до ЗУ 
«Про 

безоплатну 
правову 

допомогу» 

А.Г.Мирошник - 
заступник начальника 

Світловодського  
бюро правової 

допомоги 

http://sv.kr-
admin.gov.ua/assets/fi
les/buro%20prav/zb.p

df 

9 Радіо 

Радіо редакція 
Олександрійсько

го 
радіомовлення  

Найбільш 
незахищені 
суспільні 

групи 
отримають 
доступ до 

БПД: внесено 
зміни до ЗУ 

«Про 
безоплатну 

правову 
допомогу» 

Руденко А.М. - 
директор 

Олександрійського 
МЦ з надання БВПД, 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYM3pwSm9ORG
g3NUE/view?usp=sha

ring  

10 Газета 

Газета  
приватна, 
керівник 

А.Вербицький, 
видавник ФОП 
"Глущенко" м. 
Світловодськ 

Кіровоградської 
області 

"Світловодськ 
інформ" № 2 
(953) стр. 1-2 

Здобутки та 
перспективи 
Світловодськ

ого бюро 
правової 

допомоги в 
2016 році 

А.Г.Мирошник - 
заступник начальника 

Світловодського  
бюро правової 

допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYYlZib2FCUVRy
N1E/view?usp=sharin

g 



11 Газета 

Газета приватна, 
керівник 

А.Вербицький, 
видавник ФОП 
"Глущенко" м. 
Світловодськ 

Кіровоградської 
області 

"Світловодськ 
інформ" № 2 
(953) стр. 2 

Найбільш 
незахищені 
суспільні 

групи 
отримають 
доступ до 

БПД: внесено 
зміни до ЗУ 

«Про 
безоплатну 

правову 
допомогу» 

А.Г.Мирошник - 
заступник начальника 

Світловодського  
бюро правової 

допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYTGhmbDYxOEp
FZDQ/view?usp=shar

ing  

12 Газета 

Газета 
Світловодської 

районної ради та 
районної 

державної 
адміністрації 

Кіровоградської 
області "Вісті 

Світловодщини" 
№ 2 (909) стр. 2 

Здобутки та 
перспективи 
Світловодськ

ого бюро 
правової 

допомоги у 
2016 році 

А.Г.Мирошник - 
заступник начальника 

Світловодського  
бюро правової 

допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYejBGbDZvYWR
QVHM/view?usp=sha

ring  

13 Газета 

Газета 
Онуфріївської 
районної ради 

Кіровоградської 
області, 

"Придніпров’я" 
№ 2 (9733) стр. 5 

Правову 
допомогу 

можна 
отримати 

безкоштовно 

Л.С.Трепачова - 
заступник начальника 
Онуфріївського  бюро 

правової допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYTElNOHFNM3

RmMm8/view?usp=sh
aring  

14 Газета 

Газета 
Петрівської 

районної  ради і 
районної 

державної 
адміністрації 

Кіровоградської 
області "Трудова 

слава" № 3 
(9920) стр. 4 

Шановні 
мешканці 

Петрівського 
району 

Ю.В.Турбаєвський - 
заступник начальника  

Петрівського  бюро 
правової допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYQ2MtbWFZM2

FSTEk/view?usp=shar
ing  

15 Газета 

Газета 
Знам’янської 
міської ради 

Кіровоградської 
області 

"Знам’янські 
вісті" № 4 (8035) 

стр. 1-2 

У бюро Вас 
чекають 

Р.В. Большаков - 
заступник начальника  
Знам’янського  бюро 
правової допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYUW5kX1E5WW
5aTFE/view?usp=shar

ing  



16 Газета 

Газета 
Олександрійсько
ї районної ради, 

районної 
державної 

адміністрації 
Кіровоградської 

області 
"Сільський 
вісник" № 2 

(2348) 

Найбільш 
незахищені 
суспільні 

групи 
отримають 
доступ до  

безоплатної 
правової 
допомоги 

В.А. Світановський - 
начальник відділу 

правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної 
первинної правової 

допомоги 
Олександрійського 
місцевого центру з 

надання БВПД 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYWV8xQ19QaFh
mWHc/view?usp=sha

ring  

17 Газета 

Газета 
Олександрійсько

ї міської ради 
Кіровоградської 
області "Вільне 

слово" № 3 
(13968) стр. 5 

Найбільш 
незахищені 
суспільні 

групи 
отримають 
доступ до 

БПД: внесено 
зміни до ЗУ 

«Про 
безоплатну 

правову 
допомогу» 

В.А. Світановський - 
начальник відділу 

правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної 
первинної правової 

допомоги 
Олександрійського 
місцевого центру з 

надання БВПД 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYR3pZYXN0bTV
WNk0/view?usp=shar

ing  

18 Газета 

Газета 
міськрайонна 
громадсько - 
політична, 

засновник: РКА 
"Україна" м. 
Олександрія 

Кіровоградської 
області 

"Олександрійськ
ий тиждень" № 3 

(1264) стр. 4  

Найбільш 
незахищені 
суспільні 

групи 
отримають 
доступ до 

БПД: внесено 
зміни до ЗУ 

«Про 
безоплатну 

правову 
допомогу» 

В.А. Світановський - 
начальник відділу 

правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної 
первинної правової 

допомоги 
Олександрійського 
місцевого центру з 

надання БВПД 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYWkJxT1I3SlUt
MTA/view?usp=shari

ng  

19 
Самостійне 
інтернет-

ЗМІ 

"Голос Громади" 
Новини 

Олександрійщин
и  

Для 
олександрійсь

ких 
військових 

провели 
семінар щодо 

захисту 
трудових прав 

Начальник відділу з 
питань додержання 
законодавства про 

працю, зайнятість та 
інших нормативно-

правових актів 
Управління 
Держпраці у 

Кіровоградській обл. -  
Масловська Г.В., 
начальник відділу 

правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної 
первинної правової 

допомоги 
Олександрійського 
місцевого центру з 

http://golosgromadu.in
fo/dlya-

oleksandrijskyh-
vijskovyh-provely-
seminar-shhodo-

zahystu-trudovyh-
prav/ 

 



надання БВПД - 
Світановський В.А. 

20 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Головного 

територіального 
управління 

юстиції 

Проведено 
виїзний 
прийом 

громадян в 
смт. 

Онуфріївка 

Начальник управління 
державної реєстрації 

Потьомкін О.О., 
начальник відділу 

державної реєстрації 
друкованих ЗМІ та 

громадських 
формувань управління 
державної реєстрації 

Казанок О.Р., 
директор 

Олександрійського 
МЦ з надання БВПД 

Руденко А.М., 
начальник відділу 

правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної 
первинної правової 

допомоги 
Світановський В.А., 
начальник відділу 

правової інформації та 
консультацій 

Боровський В.А. 

http://krjust.gov.ua/ne
ws/ID_provedeno-

viyiznii-priiom-
gromadyan-v-smt-
onufriyivka.html 

 

21 Газета 

Газета ТОВ 
Поліграф сервіс 

"Газета 
пенсіонера" № 3  

стр. 3 

Безоплатна 
правова 

допомога 

А.Г.Мирошник - 
заступник начальника 

Світловодського  
бюро правової 

допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYTDNNMWh3R

HRoOVU/view?usp=s
haring 

 

22 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Олександрівсько

ї районної 
державної 

адміністрації   

Засідання 
ради 

солдатських 
матерів АТО 

Чорний І.В.-  
начальник 

Олександрівського  
бюро правової 

допомоги 

http://olexrda.kr-
admin.gov.ua/14708-
2/#more-14708 

23 Радіо Радіо голос 
Петрівщини 

Рейдерське 
захоплення 

землі та права 
громадян 

щодо  
безоплатної 

передачі 
земельних 
ділянок у 
власність 

Сидоренко Т.І. - 
головний спеціаліст 
Петрівського  бюро 
правової допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYSHkxelBValVx
TDQ/view?usp=sharin
g 



24 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Петрівської 

районної 
державної 

адміністрації   

Юридична 
консультація 

Турбаєвський Ю.В.- 
заступник начальника 

Петрівського  бюро 
правової допомоги  

http://petrovo.kr-
admin.gov.ua/1489-
yuridichna-
konsultatsiya.html 

25 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Онуфріївської 

районної 
державної 

адміністрації   

Бюро 
правової 
допомоги 

 Трепачова Л.С.- 
заступник начальника 
Онуфріївського  бюро 

правової допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYLVpqNUdqNXd
ZcUk/view?usp=shari
ng 

26 Друкована 
преса 

Газета 
Олександрійсько

ї міської ради 
Кіровоградської 
області "Вільне 

слово" № 11 
(13976) стр. 5 

Фахівці 
Олександрійс

ького 
місцевого 
центру з 
надання 
БВПД 

надають 
кваліфіковану 

правову 
допомогу 
учасникам 
АТО та їх 
родинам 

 Світановський В.А.- 
начальник відділу 

правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної 
первинної правової 

допомоги 
Олександрійського 
місцевого центру з 

надання БВПД 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYQlYwU0F0UHp
IN3c/view?usp=sharin
g 

27 Друкована 
преса 

Газета  
приватна, 
керівник 

А.Вербицький, 
видавник ФОП 

"Глущенко"  
м. Світловодськ 
Кіровоградської 

області 
"Світловодськ 
інформ" № 11 
(962) стр. 1-3 

Порядок 
стягнення 

аліментів на 
дітей 

Мирошник А.Г.- 
заступник начальника 

Світловодського  
бюро правової 

допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYbHdicFgzYkwya
mM/view?usp=sharin
g 

28 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Олександрівсько

ї районної 
державної 

адміністрації   

Спадкування 
за законом 

(глава 86 ЦК 
України 2003 

року) 

Чорний І.В.-  
начальник 

Олександрівського  
бюро правової 

допомоги 

http://olexrda.kr-
admin.gov.ua/spadkuv
annya-za-zakonom-
glava-86-tsk-ukrayini-
2003-roku/ 

29 Друкована 
преса 

Газета 
Світловодської 

районної ради та 
районної 

державної 
адміністрації 

Кіровоградської 
області "Вісті 

Світловодщини" 
№ 11 (918) стр. 6 

Правові 
консультації 

Мирошник А.Г.- 
заступник начальника 

Світловодського  
бюро правової 

допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYUmtMX29vRi1
QNUk/view?usp=shar
ing 



30 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Олександрівсько

ї районної 
державної 

адміністрації   

Припинення 
договору 

оренди землі 
шляхом його 
розірвання 

Чорний І.В.-  
начальник 

Олександрівського  
бюро правової 

допомоги 

http://olexrda.kr-
admin.gov.ua/pripinen
nya-dogovoru-orendi-
zemli-shlyahom-yogo-
rozirvannya/ 

31 Друкована 
преса 

Газета 
Олександрійсько
ї районної ради, 

районної 
державної 

адміністрації 
Кіровоградської 

області 
"Сільський 

вісник" № 11 
(2357) 

Кваліфікована 
правова 

допомога 
учасникам 
АТО та їх 
родинам 

 Світановський В.А.- 
начальник відділу 

правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної 
первинної правової 

допомоги 
Олександрійського 
місцевого центру з 

надання БВПД 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYeDhrTWxzN25z
dWc/view?usp=sharin
g 

32 Друкована 
преса 

Газета 
міськрайонна 
громадсько - 
політична, 

засновник: РКА 
"Україна" м. 
Олександрія 

Кіровоградської 
області 

"Олександрійськ
ий тиждень" № 

12 (1273) стр. 16  

Кваліфікована 
правова 

допомога 
учасникам 
АТО та їх 
родинам 

 Світановський В.А.- 
начальник відділу 

правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної 
первинної правової 

допомоги 
Олександрійського 
місцевого центру з 

надання БВПД 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYUXdURk55SlRv
QUk/view?usp=sharin
g 

33 Друкована 
преса  

Газета 
Світловодської 

районної ради та 
районної 

державної 
адміністрації 

Кіровоградської 
області "Вісті 

Світловодщини" 
№ 12 (919) стр. 6 

Правові 
консультації 

Мирошник 
А.Г.,заступник 

начальника 
Світловодського  
бюро правової 

допомоги 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYSjRGUjZuNmV
XdmM/view?usp=sha
ring 

34 Друкована 
преса 

Газета 
Знам’янської 
міської ради 

Кіровоградської 
області 

"Знам’янські 
вісті" № 25 

(8056) стр. 3 

Свідоцтво - 
через суд 

 Большаков Р.В.- 
заступник начальника  
Знам’янського  бюро 
правової допомоги, 

Куликова С. 

https://drive.google.co
m/file/d/0BwHQDp17
rAzYYl9Kd3o3dm53
QlE/view?usp=sharin
g 



35 
Офіційний 
веб-сайт 

організації 

Веб-сайт 
Світловодської  

районної 
державної 

адміністрації у 
вкладенні 

Про 
стягнення 

аліментів на 
утримання 

дітей 

Мирошник А.Г.- 
заступник начальника 

Світловодського  
бюро правової 

допомоги 

http://sv.kr-
admin.gov.ua/assets/fi
les/buro%20prav/29-
3-3.pdf 

36 
Інформацій
-ний  веб-

сайт  

Веб-сайт ГО 
"Прес-

клуб"Вільна 
думка" 

У 
Знам’янськом

у бюро 
правової 
допомоги 
відбувся 
прийом 

громадян 

 Большаков Р.В.- 
заступник начальника  
Знам’янського  бюро 
правової допомоги 

http://komora.info/pod
iji/1982-u-znam-
yanskomu-byuro-
pravovoji-dopomogi-
vidbuvsya-prijom-
gromadyan 

 
Окрім роботи Олександрійського місцевого центру з надання БВПД та його 

структурних підрозділів по інформаційно-комунікативним заходам, протягом звітного 
періоду проводились «вуличні інформування населення». 

 
18.01.2017р. на вул. Героїв Крут м. 

Знам’янка представники відділу «Знам’янське бюро 
правової допомоги» провели вуличне інформування, 
щодо права на безоплатну правову допомогу. Також 
громадянам доведено інформацію про Закон України 
«Про Вищу раду правосуддя» та  внесені зміни до 
Закону України 
«Про 
безоплатну 
правову 

допомогу». 
31.01.2017р. головним спеціалістом відділу 

«Петрівське бюро правової допомоги» Сидоренко 
Т.І. проведено вуличне інформування населення 
щодо роботи відділу «Петрівське бюро правової 
допомоги» та поширено інформаційний матеріал на 
підприємствах, установах та організаціях району. 
 

28.02.2017р. головним спеціалістом відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» 
Сидоренко Т.І., проведено вуличне 
інформування населення щодо роботи відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги», також 
поширено інформаційні матеріали на 
підприємствах, установах, організаціях району.  
 
24.03.2017р. о 10.00 год. на території ринку 
«Ринокторгсервіс» м. Знам’янки заступник 
начальника відділу «Знам’янське бюро правової 

допомоги» та головний спеціаліст цього ж відділу Іванова А.С. провели вуличне 
інформування жителів міста щодо права на безоплатну правову допомогу. В ході заходу  
громадянам  доведено інформацію про внесені зміни до Закону України «Про безоплатну 



правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу та роздано інформаційні буклети.  

 
28.03.2017р. головним спеціалістом відділу «Онуфріївське 
бюро правової допомоги» Рєзніком В.М. проведено вуличне 
інформування  між мешканцями Онуфіївського району з 
приводу ознайомлення з 
роботою  Бюро, основними 
положеннями надання безоп-
латної первинної правової до-
помоги, також розповсюд-
жено інформаційні буклети. 
29.03.2017р. головним спеціа-
лістом відділу «Петровське 
бюро правової допомоги» Си-
доренко Т.І. проведено 
вуличне інформування  між 

мешканцями Петрівського району з приводу ознайом-
лення з роботою  Бюро, основними положеннями надання безоплатної первинної правової 
допомоги, також розповсюджено інформаційні буклети. 
 
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 утворення та розвиток мережі діючих дистанційних та 
мобільних консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для 
соціально-вразливих верств населення, зокрема таких як: малозабезпечені особи, інваліди, 
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 дистанційних пунктів доступу 
до БВПД, працівники Олександрійського МЦ  з надання БВПД здійснили 22 прийоми 
громадян під час роботи дистанційних пунктів доступу; за допомогою skype-зв’язку та за 
допомогою viber проконсультували − 5 громадян; кількість осіб, яким було надано 
безоплатну правовому допомогу в рамках роботи діючих дистанційних пунктів доступу − 
76 громадян. 

Загальна кількість виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян) за звітних період – 10, з них адресна правова допомога за місцем проживання 
клієнтів – 8; кількість осіб, яким було надано безоплатну правовому допомогу під час 
виїздів мобільних консультаційних пунктів доступу − 18 громадян. 

Так, 03.01.2017 р. заступником начальника відділу «Онуфріївське  бюро правової 
допомоги» Трепачовою Л.С. в приміщенні територіального центру соціального 
обслуговування Онуфріївського району проведена правова консультація для підопічних 
центру з правових питань різних категорій.  

03.01.2017р. заступником начальника  відділу «Світловодське бюро правової 
допомоги» Мирошник А.Г. проведено особистий прийом громадян в дистанційному 
консультаційному пункті, приміщення Власівської селищної ради. Мета даного заходу - 
надання безоплатної первинної правової допомоги для жителів смт. Власівка 
м.Світловодськ. в ході прийому громадянам надано кваліфіковані правові консультації по 
таким питанням, як  сімейні та  спадкові. 



05.01.2017р. головним спеціалістом  відділу «Світловодське бюро правової 
допомоги»  Ільченко М.О. проведений особистий прийом громадян в приміщенні 
дистанційного консультаційного пункту Територіального центру соціального 
обслуговування м. Світловодськ. Мета даного заходу - надання безоплатної первинної 
правової допомоги для людей похилого віку, 
інвалідів, малозабезпечених сімей, які знаходяться на 
обліку в Територіальному центрі та мешканців міста. 
В ході прийому присутнім надано кваліфіковані 
правові консультації по таким питанням, як  сімейні, 
спадкові та  договірні. 

12.01.2017р. головним спеціалістом відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» Сидоренко 
Т.І. здійснено прийом громадян на базі Петрівської 
центральної районної бібліотеки де діє дистанційний 
пункт. На прийом звернулося двоє громадян. 
Питання стосувались спадкового права та соціального забезпечення. 

07.02.2017р. в рамках робочого візиту до 
відділу «Знам’янське бюро правової допомоги» 
завітали голова громадській організації м. 
Кропивницький «Штаб юридичної допомоги 
військовим» А. Красов та представник даної 
громадської організації, учасник бойових дій О. 
Рибкін, в ході зустрічі вони ознайомилися з 
проблемними питаннями, роботою бюро у сфері 
надання допомоги учасникам АТО, розповіли 
про напрями діяльності ГО «Юридична сотня», залишили інформаційні матеріали для 
учасників АТО - плакати та пам'ятки. Обговорили актуальні питання, з якими останнім 
часом учасники АТО звертаються та методів їх вирішення. 
  

 
09.02.2017р.  головним спеціалістом відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» Сидоренко 
Т.І., на базі  дистанційного пункту, що розташований 
у приміщені Петрівської центральної ранної 
бібліотеки здійснено прийом громадян. На прийом  
звернулась громадянка, яку цікавило питання щодо 
трудових відносин. 
 
 

09.02.2017р. заступником начальника 
відділу «Онуфріївське бюро правової 
допомоги» Трепачовою Л.С. проведено 
спільний особистий виїзний прийом та 
консультування громадян Онуфріївського 
району, спільно  з керівництвом Головного 
територіального управління юстиції у 
Кіровоградській обл. та керівництвом 
Олександрійського МЦ з надання БВПД, 
прийом проходив в приміщені відділу  «Онуфріївське бюро правової допомоги». На 
прийом звернулося четверо громадян, який надалися консультування з правових питань 
різних категорій. 

15.02.201р. заступником начальника відділу «Онуфріївське бюро правової 
допомоги» Трепачовою Л.С. в приміщенні територіального центру соціального 



обслуговування (надання соціальних послуг) Онуфріївського району,  де створено 
дистанційно-консультаційний пункт проведено прийом громадян з 09:00 до 11:00. 
Правову консультацію надано одній жительці смт. Онуфріївка по питанню оспорювання 
заповіту. 

23.02.2017р. головним спеціалістом відділу «Світловодське бюро правової 
допомоги» Ільченко М.О. здійснено прийом громадян м. Світловодськ в дистанційному 
консультаційному пункті, приміщення Світловодської міської центральної бібліотеки. В 
ході прийому надана безоплатна первинна правова допомога жителю який звернувся,    
Ільченко М.О. надав кваліфіковану юридичну консультацію по договірному питанню – 
повернення боргу за договором позики. 

27.02.2017р. заступником начальника  відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Мирошник А.Г. проведений  прийом громадян в 
дистанційному консультаційному пункті 
Територіального центру соціального 
обслуговування м. Світловодська, в ході якого 
присутнім  громадянам донесена інформація про 
зміни до Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» станом на 05.01.2017 року: «Розширення 
кола осіб до БПД», врученні інформаційні буклети, 
а також надані кваліфіковані правові консультації по таким правовим питанням, як: 
сімейні, спадкові, інші цивільні. 

   
14.03.2017р. заступником начальника відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Мирошник А.Г. проведений прийом громадян в 
дистанційному консультаційному пункті 
Територіального центру соціального 
обслуговування м. Світловодськ. Мета даного 
заходу - надання безоплатної первинної правової 
допомоги для людей похилого віку, інвалідів, 
малозабезпечених сімей, які знаходяться на 
обліку в Територіальному центрі та мешканців 

міста. В ході прийому присутнім громадянам надавалися кваліфіковані правові 
консультації по таким питанням, як: спадкові, договірні, соціальні. 
 

17.03.2017р. головним спеціаліс-том 
відділу правової інформації та 
консультацій Олександрійського МЦ 
Дегтярьовим М.В. та головним спеціаліс-
том відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання БППД 
Олександрійського МЦ Лунгою А.О. 
здійснено виїзне консультування за місцем 
проживання громадянина м. Олександрії, 
1952 року народження, котрий звернувся з 

проханням призначення йому адвоката за фактом ДТП по кримінальному провадження в 
якому він має статус  потерпілого. По закінченню консультування та оформлення 
відповідних документів по призначенню адвоката,  громадянину доведено про систему 
БВПД, порядок її отримання та вручено спеціально підготовлений буклет з інформацією 
про БВПД. 
 



15.03.2017р. головним спеціалістом відділу 
«Онуфріївське бюро правової допомоги» Рєзніком 
В.М. проведена робоча зустріч та особистий 
прийом  учасників бойових дій, воїнів-
інтернаціоналістів «САЛАНГ». В ході зустрічі  
надана юридична допомога одному громадянину, 
жителю с. Омельник Онуфріївського району. 
Наприкінці прийому розповсюджено інформаційні 
буклети про основні види послуг, які надає відділ 
«Онуфріївське бюро правової допомоги» та 
Олександрійський МЦ з надання БВПД. 

 
16.03.2017р. відбулася робоча зустріч директора 

Олександрійського МЦ з надання БВПД  Руденка А.М. 
з головою ГО «Штаб юридичної допомоги військовим» 
юристом ВПГО «Юридична сотня» Красовим А.І. в 
ході якої Руденко А.М. ознайомив останнього з 
роботою Олександрійського МЦ з надання БВПД щодо 
надання правової допомоги учасникам АТО. 
 

16.03.2017р. заступником начальника відділу 
«Знам’янське бюро правової допомоги» Большаковим 

Р.В. разом з головним спеціалістом Знам’янського 
відділу ДВС Головного територіального 
управління юстиції у Кіровоградській області 
Ігнатьєвою Т.Б., в її службовому кабінеті 
здійснено особистий прийом громадян. Громадяни 
переважно зверталися з питаннями  роз’яснення 
положень Закону щодо зняття арешту з майна, 
порядок призначення безоплатного адвоката  та 
особливості звільнення від судового збору за 
подачу даної заяви, на які отримали 
консультування.  
 

20.03.2017р.  головним спеціалістом відділу  правової інформації та консультацій 
Олександрійського МЦ Поповичем В.С. та головним спеціалістом відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами  надання БППД Олександрійського МЦ 
Лунгою А.О. здійснено виїзне консультування за місцем проживання громадянки м. 
Олександрії,  1938 року народження, котра звернулася з проханням надати їй 
консультацію з питання звільнення майна з під арешту. По закінченню консультування,  
громадянці доведено інформацію про систему БВПД, порядок її отримання та вручено 
спеціально підготовлений буклет з інформацією про БВПД. 

24.03.2017р. заступником начальника відділу 
«Онуфріївське бюро правової допомоги» 
Трепачовою Л.С. в приміщенні Онуфріївського 
геріатричного пансіонату Кіровоградської обл., де 
створено дистанційно-консультаційний пункт, 
проведено прийом громадян з 10:00 до 12:00 
годин. Правову консультацію надано одній 
громадянці. Також  в ході прийому  
розповсюджено інформаційні буклети. 

30.03.2017р. заступник начальника відділу  
«Світловодське бюро правової допомоги»  



Мирошник А.Г. провела дистанційне консультування громадян з 10год 00хв до 12 год. 
00хв., в дистанційному консультативному пункті за адресою: м. Світловодськ вул. 
Приморська 54, приміщення Світловодської центральної міської бібліотеки. 
 
[1.2.]  Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД 
 

З метою покращення роботи в Олександрійському МЦ з надання БВПД 
керівництвом МЦ проводяться заходи з персоналом центру та адвокатами, які надають 
БВПД. 

Вказана вище робота поділяється на індивідуальну роботу з адвокатами  і 
персоналом та шляхом прийняття загальних рішень на щотижневих оперативних нарадах 
у директора Олександрійського МЦ. 

Олександрійський МЦ з надання БВПД співпрацює з правоохоронними органами, 
КВІ шляхом проведення зустрічей та спільних заходів. 

Так, 10.03.2017р. головним 
спеціалістом відділу «Знам’янське бюро 
правової допомоги» Івановою А.С. спільно з 
ст. інспектором відділу пробації Знам’янсь-
кого міськрайонного відділу Південного 
міжрегіонального управління з питань викона-
ння кримінальних покарань та пробації Мініс-
терства юстиції України майором внутрішньої 
служби Боршош О.В., проведений спільний 
прийом громадян. З проханням про роз’ясне-
ння положень кримінального кодексу України 
щодо звільнення від покарання не пов’язаного 
з позбавленням волі звернулася громадянка З., 1972 року народження, громадянці надано 
консультацію щодо даного питання. 

Олександрійський МЦ з надання БВПД співпрацює з керівництвом навчальних 
закладів юридичного спрямування (педагогічними коледжами, технікумами та 
університетами) з метою залучення майбутніх правників до системи надання БВПД.  

Протягом звітного періоду (з січня − по березень 2017 року) в Олександрійському 
МЦ з надання БВПД проходила виробничу практику студентка 4 курсу Національного 
університету «Одеська юридична академія», яка детально ознайомилася з кожним 
відділом МЦ, прийняла участь у судових засіданнях по ЦАС за участі адвоката системи 
БПД. 
 

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 мiсцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
доопрацьовує розміщені у «WikiLegalAid» правові консультації та забезпечує підтримання 
їх 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»  

  
Протягом звітного періоду була написана стаття «Виплата разової грошової допомоги 
(компенсації) колишнім радянським військовослужбовцям (військовополоненим). 
 



[1.3.]  Децентралізація системи надання БПД 
 

14 лютого 2017 року в приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у 
Кіровоградській області під головуванням Кропліса Л.В. відбулася керівна рада за участю 
директора Олександрійського МЦ Руденка А.М.  

На нараді були розглянуті питання розподілу штатної чисельності між місцевими 
центрами; формування штатних розписів, розгляд пропозицій та погодження кошторисів 
та помісячних планів асигнувань місцевих центрів з надання БВПД на 2017 рік, фінансова 
децентралізація МЦ тощо. 

09.02.2017 р. Руденко А.М., Світановський В.А. та Боровський В.А. здійснили 
перевірку  відділу «Онуфріївське бюро правової допомоги» по право просвітницьким 
заходам; по прийняттю громадян, якості надання правових консультацій, порядку ведення 
РКК клієнтів, ІАС КІАС. 

Відділ взаємодії з надання БВПД та роботи з адвокатами Олександрійського МЦ 
підготував та затвердив положення щодо розподілу справ між адвокатами та відділами 
представництва МЦ з метою розроблення єдиного порядку розподілу справ. Положення 
затверджено Директором Олександрійського МЦ Руденком А.М. 17.01.2017 року.  



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
За період з 01.01.2017 по 31.03.2017 року (звітний період — І квартал 2017 року) 

Олександрійським місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є 
його відокремленими структурними підрозділами, в результаті розгляду письмових заяв 
про надання БВПД, було прийнято 244 (двісті сорок чотири) рішення про надання БВПД 
та надано 149 (сто сорок дев'ять) доручень адвокатам та 68 (шістдесят вісім) наказів 
штатним працівниками (наказів працівникам відділу представництва/бюро). По 42 (сорока 
двом) письмовим зверненням було надано рішення відмову у наданні БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів  

№ з/п 
Назва відділу/ 

бюро правової 
допомоги 

Кількість 
нових 

клієнтів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 
клієнтів 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 
БВПД 

1 
Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

362 581 440 141 

2 

відділ 
«Знам`янське 
бюро правової 
допомоги» 

348 355 339 16 

3 

відділ 
«Олександрівське 
бюро правової 
допомоги» 

264 317 317 0 

4 

відділ 
«Онуфріївське 
бюро правової 
допомоги» 

223 286 274 12 

5 

відділ 
«Петрівське бюро 
правової 
допомоги» 

315 350 336 14 

6 

відділ 
«Світловодське 
бюро правової 
допомоги» 

395 482 406 76 

Разом по МЦ 1907 2371 2112 259 

 



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 
В звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: соціального забезпечення 

— 333 (14,03 %), спадкового — 277 (11,68 %), сімейного — 351 (14,80 %), трудового — 
205 (8,65 %), адміністративного — 119 (5,02 %), земельного — 199 (8,39 %), договірного 
— 241 (10,16 %), житлового — 155 (6,54 %),  іншого цивільного права — 237 (10,00 %), з 
питань виконання судових рішень — 51 (2,15 %), з неправових питань — 12 (0,51 %) та з 
інших питань — 191 (8,98 %).  
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82,76%

7,88%

5,42% 3,45% 0,49%

малозабезпечені особи −  168

інваліди − 16 

ветерани війни та особи, на яких 
поширюється дія Закону України 
"Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" − 
11внутрішньо-переміщені особи − 7

особи, щодо яких суд розглядає 
справу про надання 
психіатричної допомоги в 
примусовому порядку − 1

 
 

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

За звітний період, в результаті розгляду письмових заяв, належність до суб’єктів 
права на БВПД підтвердили 203 клієнти  та Олександрійським МЦ прийнято 203 рішення 
про надання БВПД для таких категорії: малозабезпечені особи — 168 (82,76 %), інваліди 
— 16 (7,88 %), ветерани війни — 11 (5,44 %), внутрішньо-переміщені особи — 7 (3,45%), 
особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги — 1 (0,49%).  

Крім цього, Олександрійським місцевим центром в тому числі його структурними 
підрозділами за звітний період було: 
 

 здійснено 10 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 22 дистанційних 
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;   
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інше цивільне   – 237

виконання судових рішень  – 51

неправове питання  – 12

інше (сума медичного, інше) - 191



 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень 
під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів 
склала 94 особи, в тому числі 18 особи звернулися за отриманням правових 
консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів та 76 осіб до 
дистанційних пунктів доступу до БПД;   

 2-м ОМС надано методичну допомогу; 
 опрацьовано 62 акти надання БВПД, що були подані адвокатами до МЦ, з них 39 − 

за дорученнями, виданими Регіональним центром з надання БВПД у 
Кіровоградській області та 23 − виданими місцевим центром; 

 проведено 45 правопросвітницьких заходи (семінари, правопросвітницькі заходи, 
огляд-конкурси); 

 розміщено у ЗМІ 37 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД (ТБ; радіо;  
інтернет веб-сайти організацій − самостійні інтернет − ЗМІ, інформаційні портали; 
блоги; друкована преса − газети, журнали; зовнішня реклама − борди, сіті-лайти, 
лайт-бокси). 

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

  

№ 
з/п 

Найменування 
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- 
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів 

МЮ 

 Разом по 
Олександрійськ
ому МЦ, в тому 
числі: 

10/18 22/76 2 45 0 

1 
Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

1/5 3/12 1 10 0 

2 

відділ 
«Знам’янське 
бюро правової 
допомоги» 

2/2 4/12 0 7 0 

3 

відділ 
«Олександрівськ
е бюро правової 
допомоги» 

2/2 4/14 1 8 0 

4 

відділ 
«Онуфріївське 
бюро правової 
допомоги» 

1/3 2/10 0 6 0 

5 

відділ 
«Петрівське 
бюро правової 
допомоги» 

2/3 4/12 0 7 0 



6 

відділ 
«Світловодське 
бюро правової 
допомоги» 

2/3 5/16 0 7 0 

 
 

 
 
 
  
  

 


