
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Голованівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2017 рік у  
І кварталі 

 
ЗМІСТ  

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напряма-
ми 

 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 

окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних 

громад; 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
БПД; 

[1.3.] Децентралізація системи БПД; 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 
напрямами 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 
окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 
правових можливостей територіальних; 

          З метою забезпечення спрощеного доступу громадян до безоплатної правової 
допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової 
допомоги, передбачено утворення та розвиток дистанційних  та мобільних пунктів доступу 
до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян. 

Мобільні консультаційні та дистанційні пункти у І кварталі 2017 року  

№ п/п Дата проведення Місце проведення Кількість осіб, які 
звернулися на прийом 

Голованіський МЦ 
Мобільний консультаційний пункт 

1 11.01.2017 НВК «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів ім. Т.Г. Шевченка - гімназія» 3 

2 31.01.2017 Данилова Балка 50 
3 03.02.2017 Пушківська сільська рада 3 
4 09.02.2017 Голованівський РЦЗ 3 

Всього: 59 
Дистанційний пункт 

1  Побузька селищна рада 4  
2  Побузька селищна рада 3 
3  По бузька селищна рада 3 

Всього: 10 

Благовіщенське бюро правової допомоги  

1 10.01.2017 о 9:00 Кам’янокриничанська сільська рада Благовіщенський 
район 5 

2 06.02.2017 о 9:00 Мечиславська сільська рада Благовіщенський район 2 

3 15.02.2017 з 9:00 до 
13:00 

Благовіщенська територіальна первинна організація 
УТОС 2 

4 02.03.2017 о 9:00 Кам’янобрідська сільська рада Благовіщенський 
район 2 

Всього: 11 

Бобринецьке бюро правової допомоги 

1 15.02.2017 Бобринецький районний центр зайнятості 3 

2 22.02.2017 Бобринецький районний центр зайнятост 2 

3 15.03.2017 Бобринецький районний центр зайнятості 3 

4 22.03.2017 Бобринецький районний центр зайнятості 3 

Всього: 11 
 

Вільшанське бюро правової допомоги 

1 06.02.2017 
 

Вільшанський районний військовий комісаріат (смт 
Вільшанка, вул. Лагонди, 29) 

 
3 

2 10.03.2017  4 
Всього: 7 

 



1 10.01.2017 Гайворонська міська рада 3 

2 12.01.2017 
Гайворонський районний 

військовий комісаріат 
3 

3  
Гайворонський районний  центр 

зайнятості 
2 

Всього: 8 

Добровеличківське бюро правової допомоги 

1  
Помічнянська амбулаторія 

загальної практики сімейної 
медицини 

4 

2  Перчунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2 

3  Глинянська сільська рада 2 

4  Тишківська лікарня 8 
5  Федорівська сільська рада 4 

6  Гаївська сільська рада 11 

Всього: 31 
Маловисківське бюро правової допомоги 

1 08.02.2017 
 

Маловисківський районний центр 
зайнятості 

 
3 

2 20.02.2017 
Маловисківський територіальний 
центр соціального обслуговування 

населення 
4 

3 06.03.2017 Маловисківська школа-інтернат 1 

Всього: 8 
Новоархангельске бюро правової допомоги 

1 14.02.2017 Новоархангельський РЦЗ 3 

2 02.03.2017 Новоархангельський РВК 4 

Всього: 7 
Новоукраїнське бюро правової допомоги 

1 18.01.207 

Територіальний центр соціального 
обслуговування Новоукраїнського 

району (вул. Покровська, 72 м. 
Новоукраїнка Кіровоградської 

обл.). 

6 

2 22.02.2017 Новукраїнський РЦЗ 4 

3 17.03.20178 Шишкинська сільська рада 
(с.Шишкине, вул. М.Лаврова, 1). 8 

Всього: 18 



 
 
           Відповідно до даної таблиці до Голованівського МЦ у І кварталі 
2017 року було утворено 34 консультаційних пунктів, до яких 
звернулось 170 осіб, які отримали вичерпні консультації та 
роз’яснення з цікавлячих запитань. 
             У випадку за необхідності Голованівським МЦ здійснюється 
виїзд до осіб з особливими потребами, зокрема до осіб з обмеженими 
фізичними можливостями пересування, тобто надається адресна право 
допомога. 
             Так, 12 січня 2017 року  надано адресну правову допомогу 
двом громадянам: П’янкевичу Брониславу Францовичу та П’янкевич 
Тетяні Георгіївні,  жителям села Сабатинівка. Надано роз’яснення з 
питань складання заповіту та вимог до нього, а також щодо 
призначення субсидії. 

15 березня 2017 року  надано адресну правову допомогу Логвіненко Раїсі Устимівні, 
жителька м. Мала Виска питання укладення договору довічного утримання. 
22 березня 2017 року здійснено виїзд до клієнта за його адресою проживання у смт. 
Вільшанка, та надано консультації з приводу оформлення субсидії.  
 
            З метою розширення доступу до БПД для найбільш незахищених категорій громадян, 
які є суб’єктами системи ББД Голованівським МЦ постійно проводяться комунікативні, 
право просвітницькі та інші заходи. 
           З метою розширення доступу до БПД для дітей сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які стали або можуть стати жертвами насильства у сімї, 
працівниками МЦ постійно проводяться проавопросвітницькі заходи в навчальних закладах, 
школах інтернаті і т.п. 
         Тому протягом кварталу проводились такі заходи: 
            - 23 січня 2017 року лекція на тему «Подолання проблеми домашнього насильства» 
для учнів Скілівської НВК «ЗШ І-ІІ ст.-ДНЗ» Ново архангельського району; 
            - 09 лютого 2017 року інформаційно-просвітницький захід  на тему : «Я маю право» 
та «Подолання проблеми домашнього насильства» для учнів Гайворонської ЗОШ I-III 
ступенів №2; 
            - 10 лютого 2017 року лекція для учнів Перчунівської  загальноосвітній школі I-III 
ступенів на тему: Правова освіта сім’ї; 
           - 13 лютого 2017 року Круглий стіл на тему: «Я громадянин, я патріот» в 
професійно-технічному училищі №32 м. Бобринець ; 
           - 15 лютого 2017  року інформаційно-просвітницький 
захід на тему: «Подолання проблеми домашнього насильства» 
для учнів Шепилівської ЗШ Голованівського району; 
           - 17 лютого 2017 року інформаційно-просвітницький 
захід на тему: «Подолання проблеми домашнього насильства» 
для учнів Новоукраїнського НВК "Загальноосвітня школа І 
ступеня з поглибленим вивченням англійської мови - гімназія 

"Лідер"; 
   - 06 березня 2017 року  лекція для учнів Маловисківської 
школи-інтернат на тему: 
“Право неповнолітніх на спадкове майно”; 
  -  31 березня 2017 року   інформаційно – просвітницький 
захід на тему: «Я маю право» для учнів 10, 11 класів 
Благовіщенської ЗОШ 
 
 



        Протягом І кварталу 2017 року працівники Голованівського МЦ організували та 
провели інформаційно-правопросвітницькі заходи в державних установах,  спрямованих на 
підвищення рівня правової поінформованості безробітних, ВПО, учасників бойових дій, 
АТО, інвалідів та ветеранів війни щодо захисту своїх прав, так: 
        10 січня 2017 року в Добровеличківському районному центрі зайнятості семінар на 
тему: «Про право українців на БПД», 03 лютого 2017 року на тему:  «Безробіття в молодому 
віці-дрібниця чи вирок?», 24 березня 2017 року на тему: «Соціальні пільги учасникам АТО». 
        18 січня, 17 лютого, 17 березня 2017  року семінар для громадян, що перебувають на 
обліку у Благовіщенському районному центрі зайнятості на тему: Легальне 
працевлаштування»; 
        23 січня 2017 року інформаційно-просвітницький захід у Гайворонському районному 
центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді з учасниками АТО на тему: «Право на 
безоплатну первинну та вторинну правову допомогу та соціальний захист»; 
        31 січня 2017 року семінар для громадян, що перебувають на обліку у 
Новоукраїнському районному центрі зайнятості з теми: «Порядок отримання та оформлення 
земельної ділянки» та 22 лютого 2017 року з теми: «Легальне працевлаштування»; 
        31 січня 2017 року лекція для осіб, які перебувають на обліку в Маловисківському РЦЗ 
на тему: “Легальне працевлаштування за кордоном” та 08 лютого 2017 року семінар на 
тему:”Легальна зайнятість населення — могутня фінансова держава”. 
        01 лютого 2017 року в Вільшанському РЦЗ для громадян, що перебувають на обліку 
інформаційно-просвітницький семінар  тему: «Працевлаштування безробітного» та 29 
березня 2017 року на тему: «Права та обов’язки людини з обмеженими можливостями»; 
         14 лютого 2017 інформаційно-просвітницький захід в приміщенні Новоархангельського 
РЦЗ «Забезпечення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на 
зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов'язкове державне соціально страхування, 
соціально послуги, освіту»; 
        21 лютого 2017 року інформаційно-просвітницький захід в приміщенні 
Гайворорнського РЦЗ   з учасниками АТО, внутрішньо переміщеними особами на теми:  
«Перелік та порядок отримання пільг учасниками бойових дій»,  «Виплата невиплаченої 
одноразової грошової допомого до 5 травня як учасникам бойових дій за 2016 рік», «Порядок 
отримання земельних ділянок учасниками АТО», «Забезпечення реалізації прав 
зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, 
загальнообов'язкове державне соціально страхування, соціально послуги, освіту»; 

         07 березня 2017 року інформаційно-просвітницький 
захід з учасниками АТО в приміщенні управлінні 
соціального захисту населення Гайворонського району  на 
тему:  «Перелік та порядок отримання пільг учасниками 
бойових дій»; 
        15 березня 2017 року 
семінар для громадян, що 
перебувають на обліку у 
Територіальному центрі 

соціального обслуговування Новоукраїнського району з 
теми: «Порядок отримання та оформлення земельної 
ділянки»; 
 
         Працівниками Голованівського МЦ проводились зустрічі з працівниками КВІ та 
особами, які перебувають на обліку на тему: «Права та обов’язки осіб, засуджених до 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі»: 
         20 лютого 2017 року зустріч з працівниками Голованівського відділу КВІ; 
         16 березня 2017 року зустріч з працівниками Новоукраїнського відділу КВІ; 
         17 березня 2017 року зустріч з працівниками Гайворонського відділу КВІ; 
         17 березня 2017 року зустріч з працівниками Добровеличківського відділу КВІ; 
         17 березня 2017 року зустріч з працівниками Новоархангельського відділу КВІ; 



         30 березня 2017 року зустріч з працівниками Благовіщенського відділу КВІ; 
         31 березня 2017 року зустріч з працівниками Голованівського відділу КВІ; 
          
31 березня 2017 року проведено робочу зустріч з працівниками Бобринецького відділу КВІ, 
досягнуто домовленостей про співпрацю; 
 

          Так, як на Кіровоградщині 
останнім часом досить пошире-
ною є проблема рейдерства і від 
рейдерських захватів вже пос-
траждали жителі Вільшансько-
го, Маловисківського, Голова-
нівського, Благовіщенського ра-
йонів, Голованівський МЦ про-

тягом І кварталу 2017 року проводив правопрос-вітницьці 
семінари з найактуальніших питань життя громад, зокрема щодо недопущення рейдерського 
захвату земель-них ділянок із залученням партнерів МЦ. 
          У звязку з цим проводились такі заходи: 
         27 січня 2017 року правопросвітницький семінар перед членами Новоукраїнської 
районної організації ветеранів України на тему: «Порядок прийняття спадщини»; 
         31 січня 2017 року, в приміщенні районної державної адміністрації м. Благовіщенське, 
відбулася робоча зустріч з питань врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із 
захистом прав на оренду земельних ділянок власників земельних паїв та виїзний прийом 
громадян в приміщенні сільської ради с. Данилова Балка Благовіщенського району; 

         16 березня 2017 року  захід з землевласниками 
с.Новолутківки в приміщенні Добровеличківської 
районної державної адміністрації щодо недопущення 
рейдерського захвату земельних ділянок, поновлення 
договорів оренди землі, укладення додаткової угоди до 
договору оренди землі; 
         20 березня 
2017 року семінар 
в приміщенні Тау-
жненської сільсь-

кої ради Гайворонського району із головами фермер-
ських господарств, одноосібниками на тему: "Недопу-
щення рейдерського захвату земельних ділянок, захи-
ст»; 
         28 березня 2017 року семінар серед жителів с. 
Хмельове Маловисківського району на тему: “Як не 
стати жертвою рейдерського захвату земельної ділянки” 
 

З метою проведення інформаційно-просвітниць-
кої роботи серед населення, 
формування правової куль-
тури, виховання громадян-
ської свідомості та поваги 
до Законів України, праців-
ники місцевого центру ре-
гулярно проводять вули-
чне інформування. Під час 
даних заходів громадяни 
мають право отримати ін-

формаційні матеріали на правову тематику з контактами органів 
системи БПД, а також дізнатися про те, що таке безоплатна 



первинна та вторинна правова допомога, які категорії громадян мають на неї право, куди 
потрібно звертатись для отримання такої допомоги та які правові послуги можна отримати в 
Голованівському місцевому центрі та Бюро правової допомоги, які входять до його складу. 

Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між 
ними; 
            Протягом кварталу працівники місцевого центру Сергій Шеремет та Володимир 
Соколик пройшли стажування у Оксани Задорожнюк, адвоката системи БВПД та Руслан 
Наконечний провів зустріч з приводу стажування з адвокатом системи БВПД Михайлом  
Волошином Гнатовичем. 
           Під час стажування представники центру та адвокати обговорили питання набуття 
досвіду ведення адвокатського досьє, участі у судових засіданнях у цивільних, 
адміністративних справах. 

      14 березня 2017 року, фахівці Голованівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги поглибили свої знання із спадкового та сімейного 
права під час першої із чотирьох запланованих годин адвокатської практики. 

Досвідом вирішення актуальних питань цивільних справ поділився адвокат системи 
безоплатної вторинної правової допомоги Тимур Зятковський. 
Учасники першої години адвокатської практики розглянули проблеми правового характеру з 
питань позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів, прийняття та відмову від 
спадщини. Адвокат Тимур Зятковський на прикладах успішних практик поділився досвідом з 
фахівцями місцевого центру 

Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 
територіальних громад; 

       Протягом звітного періоду Голованівським МЦ здійснювалася тісна співпраця заради 
посилення правових можливостей вразливих категорій громадян. 
       Тому, працівниками місцевого центру постійно проводиться інформування 
громадськості про систему БПД, напрямки роботи МЦ та бюро правової допомоги, ГО та 
інших суб’єктів надання БПД, проводяться робочі зустрічі, виїзні прийоми громадян, інші 
заходи. 
       Задля налагодження напрямків співпраці та покращення доступу до БПД працівники 
цетру провели ряд зустрічей з: 
       05 січня 2017 року з М. Татарченком, підполковником Добровеличківського РВК 
Кіровоградської області оперативного командування «Південь» 
       13 січня 2017 року з В. Орлом, заступником голови Гайворонської РДА та О. Каленчук, 
начальником відділу з питань надання адміністративних послуг; 
       13 січня 2017 року з Яніною Дорофєєвою, начальником Маловисківського 
територіального відділу державної виконавчої служби у Кіровоградській області; 
       16 січня 2017 року з Р. Штукою, слідчий Вільшанського відділення поліції; 
       16 січня 2017 року з та персоналом Добровеличківського РВК; 
       19 січня 2017 року з директорами шкіл Вільшанського району; 
       26 січня 2017 року з працівниками Центру професійної підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації класичного приватного університету; 
       27 січня 2017 року з С. Кіншою, Юріївським сільським головою (Добровеличківський 
район); 
       01 лютого 2017 року з працівниками  Гайворонського відділення Голованівського 
відділу Головного управління національної поліції у Кіровоградській області; 
       03 лютого 2017 року з працівниками Пушкінської сільської ради Голованівського 
району; 
       06 лютого 2017 року з працівниками  відділу освіти Вільшанської РДА; 



       07 лютого 2017 року з О. Циганенко, завідувачем Помічнянської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини; 
       11 лютого 2017 року з Приподобним О.П., головою Глинянської сільської ради Добро-
величківського району; 
       20 лютого 2017 року з Юрієм Вербовим, заступником  начальника управління 
соціального захисту населення Бобринецької РДА; 
       27 лютого 2017 року з М. Шевченком, Федорівським сільським головою Добровелич-
ківського району; 
       10 березня 2017 року з Т.В.Тернавською, директором Гаївського навчально-виховного 
комплексу загальноосвітньої школи I-III ступенів; 
       10 березня 2017 року з М.Коваленком, сільським головою Гаївської сільської ради 
Добровеличківського району; 
        16 березня 2017 року з  керівництвом Бобринецької РДА та керівники структурних 
підрозділі. 
       28 березня 2017 року  з представниками правозахисної громадської організації 
«Юридична Сотня», яка опікується правовим захистом та надає консультації учасникам 
АТО. 

     Під час вказаних заходів обговорено порядок 
надання жителям відповідних територіальних громад 
БПД. Повідомлено, що кожен з громадян має змогу 
отримати інформацію про права і свободи громадян, 
проконсультуватись з будь-яких питань в галузі 
цивільного, земельного, спадкового, трудового, сімей-
ного права чи захисту прав дітей, отримати доступ до 
електронних сервісів міністерства юстиції. А найбільш 
незахищені категорії громадян можуть також отримати 
послуги адвокатів зі складення процесуальних доку-
ментів та пред-
ставництва 

громадян в судах тощо. 
       Важливо, що всі правові послуги надаються 
кваліфі-кованими юристами та адвокатами, вони є 
безкоштовними для громадян, і отримати їх жителі 
територіальних громад можуть практично за місцем 
проживання, що є запорукою створення рівних умов 
для доступу до правосуддя.  
        Протягом кварталу працівники МЦ постійно 
оновлювали паспорти 9 територіальних громад. 
        Також налагоджено партнерські стосунки з 1 
провайдером послуг громадського захисту. 

 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
БПД; 
 

Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним 
центром з надання БВПД; 
      З метою покращення взаємодії МЦ та РЦ працівники центрів постійно співпрацюють з 
один з одним як в телефонному так і в електронному режимі. 
        Також працівниками МЦ забезпечено подання наступних звітів: 

- оперативна інформація по виданих дорученнях; 
- хроніка успішних справ за участі адвокатів системи БПД; 
- інформація стосовно звернень клієнтів до Європейського суду; 
- інформація по типових зверненнях клієнтів; 



       -     звіт про інформаційну діяльність місцевого центру та інші. 
Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до 

виконання його функцій; 
        З метою покращення результативності та ефективності діяльності МЦ постійно 
здійснюється робота над розвитком інституційної спроможності центру виконувати 
покладені на нього функції, зокрема через впровадження та використання сучасних 
інформаційних технологій та запровадженню нових підходів та рішень аналізу та 
представлення інформації широкому колу заінтересованих осіб, зокрема впровадження ІР-
телефонії, скайп-зв’язку, нових інтерактивних сервісів (карти, таблиці даних) та нових 
форм звітності з графічною та аналітичною частиною щодо функціонування та розвитку 
системи БПД в регіоні на офіційному веб-сайті регіонального центру тощо. 
      Під час робочих поїздок у населені пункти, на які поширюється юрисдикція Голованів-
ського МЦ з надання БВПД, працівниками центру поширюються різноманітні інформаційні 
матеріали про надання БВПД шляхом розклеювання матеріалів на дошках оголошень в 
державних установах, органах місцевого самоврядування, роздавання матеріалів на 
автобусних зупинках, в місцях перебування великої кількості людей. 

Взаємодія із засобами масової інформації. 
              За січень-березень 2017 року у ЗМІ розміщено інформаційних матеріалів: 
- на офіційній сторінці Голованівського МЦ з надання БВПД у Facebook — 10; 
- на сайтах органів державної влади та сайтах партнерів Голованівського МЦ — 32;  
- публікацій у друкованій пресі — 8. 
          Голованівським МЦ з надання БВПД підготовлено роз'яснення з таких питань: 

- стягнення аліментів з батьків на утримання неповнолітніх непрацездатних дітей; 
- як протидіяти рейдерству: покрокова інструкція; 
- порядок заповнення електронних декларацій; 
- порядок розподілу спільного сумісного майна подружжя та співмешканців. 

       Також працівники Голованівського МЦ розмістили правові консультації у 
«WikiLegalAid» з таких питань: 

- порядок оскарження дій державного реєстратора; 
- застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не 

досягли віку кримінальної відповідальності. 
      Протягом звітного періоду підготовлено 3 звіти про інформаційну діяльність місцевого 
центру. 
 

[1.3.] Децентралізаця системи надання БПД  
          Протягом І кварталу 2017 року Голованівським МЦ з надання БВПД укладено 3 
контракта та 15 договорів з адвокатами про надання БВПД у цивільних та адміністративних 
справах. 
          14 лютого 2017 року О. Рибак, директор Голованівського МЦ взяла участь у засіданні 
Керівної ради. 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. 

 
 
 
 
 
 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 03.01 по 31.03.2017 року (І кв.) місцевим центром з надання БВПД та 

бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 2251 звернення клієнтів, 2070 особам було надано правову консультацію,  
183 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 
Кількість 
зареєстрованих 
звернень 

Кількість наданих 
правових 
консультацій 

Кількість отриманих 
письмових звернень 
про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 

365 296 69 

2 Відділ «Бобринецьке Бюро » 313 295 18 

3 Відділ «Вільшанське Бюро » 202 192 11 

4 Відділ «Гайворонське Бюро 178 162 16 

5 Відділ «Благовіщенське Бюро » 237 227 10 

6. Відділ «Маловисківське Бюро » 251 228 24 

7. Відділ «Новоукраїнське Бюро » 289 265 24 

8. Відділ «Новоархангельське Бюро » 220 212 8 

9. Відділ «Добровеличківське Бюро » 196 193 3 

 Разом по МЦ 2251 2070 183 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 175 рішень 

про надання БВПД та надано 133 доручення адвокатам та 42 накази штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 1 
письмовому зверненні було надано відмову у наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: соціального 
забезпечення 398 (17,7%), сімейного 303 ( 13,5%), земельного 286 ( 12,7%), іншого 
цивільного 277 (12,3%) права, договірного 237 (10,5%), спадкового 221 (9,8%), з інших 
питань 157 (7%), трудового 151 (6,7%), житлового 126 (5,6 %), адміністративного 43 (1,9%), 
з питань виконання судових рішень 25 (1,1%), з неправових питань 20 (0,9%) та медичного 
7 (0,3% ).  

 
 
 

 
 
 

 
 



Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 
категорією питань.  
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Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за І квартал 2017 року найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід 
не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 127 (72,6%), інвалідам 23 (13,1%), 
ветеранам війни 22 (12,6%), внутрішньо переміщеним особам 2 (1,1%) та дітям, 
позбавленим батьківського піклування 1 (0,6%) тощо.  

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний 
квартал було: 

 здійснено 31 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 3 дистанційних 
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 
час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 
170 осіб, в тому числі 160 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та 
роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 10 осіб до дистанційних 
пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 1 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 
особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання 
безоплатної правової допомоги; 

 проведено 129 правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ  інформаційних матеріалів з питань надання БПД - 50. 
 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

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

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 
виїздів 
мобільних 
пунктів/осіб, 
що 
отримали 
правову 

Кількість 
діючих 
дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 
провайдерів 
БПД, яким 
надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 
право-
просвітницьки
х заходів 

Кількість 
клієнтів, 
яким надано 
доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційни
х матеріалів, 
розміщених у 
ЗМІ 



допомогу 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

31 2/10 1 129 0 50 

2 Благовіщенське 
БПД 

4 0 0 10 0 3 

3 Бобринецьке 
БПД 

4 0 0 19 0 2 

4 Вільшанське 
БПД 

2 0 0 10 0 3 

5 Гайворонське 
БПД 

3 0 0 13 0 8 

6 Добровеличківсь
ке БПД 

6 0 0 27 0 3 

7 Маловисківське 
БПД 

3 0 0 14 0 5 

8 Новоархангельсь
ке БПД 

2 0 0 14 0 6 

9 Новукраїнське 
БПД 

3 0 0 10 0 7 

 

 
           
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 


