
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги Голованівським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
   у ІІ кварталі 2016 року  

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямками 

роботи: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
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, 
передбачено утворення та розвиток мережі дистанційних та мобільних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій 
громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з особливими 
потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, внутрішньо переміщені особи, а також для осіб, які проживають у 
віддалених населених пунктах..  
             Так, протягом другого кварталу 2016 року Голованівським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з метою 
виконання пункту 1.1 Плану надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у ІІ кварталі 2016 року (далі –План) було організовано роботу виїзних 
консультаційних пунктів та проведено інформаційно-просвітницькі заходи 
19.04.2016 року у Піщанобрідській загальноосвітній спеціалізованій школі-
інтернат та 16.06.2016 року у НВК «Пушківська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів» 

 

 



 
 
 
             Згідно пункту 1.2 Плану 03 червня 2016 року за підтримки директора 
навчального закладу Тетяни Ліщенюк відбулася зустріч працівників 
Голованівського МЦ з надання БВПД Михайла Коломійчука та Олександра 
Лісового з педагогічним колективом та учнями Піщанобрідського професійного 
аграрного ліцею. 
                Про право на безоплатну вторинну правову допомогу незахищених 
категорій населення, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами 
насильства у сім`ї  говорили фахівці місцевого центру з педагогами та учнями 
аграрного ліцею. Олександр Лісовий та Михайло Коломійчук пояснили 
присутнім, які категогорії громадян мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу, які документи необхідно подати для підтвердження 
належності до однієї з категорій осіб, що мають право на БВПД, надали 
учасникам заходу візитівки з контактними даними місцевого центру та 
інформаційні буклети. 
                Після проведеного заходу для всіх бажаючих працював мобільний 
консультаційний пункт. За допомогою до фахівців місцевого центру звернулось 
четверо осіб з питань виплати компенсації при виході на пенсію за роботу в 
органах місцевого самоврядування, умов виїзду за кордон, розлучення, 
прийняття спадщини. На  порушені питання клієнти отримали кваліфіковані 
роз’яснення фахівців. 
 
 



 
 
             З метою розширення доступу до БПД для малозабезпечених осіб та 
інвалідів 19 травня 2016 року Голованівським МЦ організовано роботу 
дистанційного пункту на базі Новоукраїнського районного управління юстиції 
(п.2.1 Плану). На прийом до фахівців місцевого центру Михайла Коломійчука 
та Миколи Рудого звернулися дві жительки міста Новоукраїнка з питань 
оскарження рішення апеляційного суду та поновлення виплати соціальної 
допомоги на дітей. Заявники отримали кваліфіковані роз`яснення з порушених 
питань. 



     

 
 
          Крім цього, у ІІ кварталі 2016 року виїзні консультаційні пункти 
Голованівського МЦ працювали і на базі органів місцевого самоврядування, а 
саме: 
        17.05.2016 у Торговицькій сільській раді Новоархангельського району; 
        19.05.2016 та 16.06.2016 у Побузькій селищній раді Голованівського 
району; 
         30.06.2016 у Грушківській сільській раді Ульяновського району. 
         Таким чином, жителі даних громад, які не мають змоги приїхати особисто 
до Голованіського району через відсутність транспортного сполучення, або 
інших причин, мали змогу отримати правову допомогу на місці. 
           



 

 
 
 
           Відповідно до п.2.3 Плану, з метою розширення доступу до БПД 
працівниками Голованівського МЦ було організовано та проведено 
інформаційно-просвітницькі заходи в державних установах,  а саме: 
           18.04.2016 в Ульяновському районному центрі зайнятості; 
             18.04.2016 у Відділі освіти Ульяновської РДА; 
             18.04.2016 у Гайворонському районному центрі зайнятості; 
             19.04.2016 у Новоукраїнському районному центрі зайнятості; 
             21.04.2016 у Бобринецькому районному центрі зайнятості; 
             22.04.2016 у Вільшанському районному центрі зайнятості; 
             22.04.2016 у Добровеличківському районному центрі зайнятості; 



             26.04.2016 у Маловисківському районному центрі зайнятості; 
             12.05.2016 з Територіально-первинною організацією УТОС 
Ульяновського району; 
             30.06.2016 у відділі освіти Ульяновської РДА. 

 
 



 
 
          З метою розширення доступу до БВПД ветеранів війни та осіб на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» (в тому числі учасників АТО) працівниками центру було 
проведено ряд заходів(п..3.1та 3.2 Плану), а саме: 
           18.04.2016 з ГО «Спілка учасників АТО Ульяновського району»; 
           17.05.2016 з ГО «Спілка учасників АТО Новоархангельського району»; 
           30.06.2016 з Голованівським РВК. 
 



 

 
 
            

        З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги для 
пристарілих громадян та людей з особливими потребами (п.4.1 Плану),  
працівниками центру, за потреби, надається адресна правова допомога з 
виїздом до місця проживання клієнтів МЦ. 
     З метою належного інформування жителів територіальних громад, які 
підпадають під юрисдикцію Голованівського МЦ, про безоплатну правову 
допомогу працівники центру постійно проводять відповідні заходи. 
     Наприклад, 3 червня 2016 року у пленарному засідання 
Добровеличківської районної ради взяли участь працівники Голованівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. (п.5.1 
Плану). 
           Виступаючи перед депутатами районної ради, сільськими та селищними  
головами, представниками  Помічнянської територіальної громади інтегратор 
місцевого центру Олександр Лісовий говорив про важливість розширення 



доступу до безоплатної правової допомоги незахищених категорій населення ( 
особливо внутрішньо переміщених осіб)  та покращення якості наданих їм 
послуг. Детально зупинився на видах правових послуг, які можна отримати в 
місцевому центрі та категоріях громадян, що мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу.  
             Також, постійно при проведенні публічних заходів протягом ІІ кварталу 
працівниками центру поширювались інформаційні матеріали та проводилося 
«Вуличне інформування» (п.5.3). 

 

      Задля налагодження та розвитку співпраці та забезпечення взаємодії щодо 
надання БВПД протягом ІІ кварталу Голованівським місцевим центром було 
проведено зустрічі з працівниками правоохоронних органів, судів, 
прокуратури, управління Державної пенітенціарної служби, КВІ та ін. (п.6.1), а 
саме: 



18.04.2016 Ульяновський районний суд; 
19.04.2016 Новоукраїнський районний суд; 
19.04.2016 Новоукраїнська місцева прокуратура; 
19.04.2016 Новоукраїнський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області; 
21.04.2016 Бобринецький районний суд; 
21.04.2016 Бобринецький відділ Новоукраїнської місцевої прокуратури; 
21.04.2016 Бобринецький відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області; 
22.04.2016 Вільшанський ВП ГУНП в Кіровоградській області 
22.04.2016 Добровеличківський ВП ГУНП в Кіровоградській області; 
22.04.2016 Добровеличківський районний суд; 
22.04.2016 Добровеличківський відділ Новоукраїнської місцевої прокуратури; 
26.04.2016 Маловисківська місцева прокуратура; 
26.04.2016 Маловисківський ВП ГУНП в Кіровоградській області; 
26.04.2016 Маловисківський районний суд; 
26.04.2016 Новоархангельський РВ КВІ; 
26.04.2016 Новоархангельський районний суд; 
26.04.2016 Новоархангельська місцева прокуратура. 
 

 
 



 
 
У ІІ кварталі Голованівським МЦ проводилась робота щодо 

налагодження співпраці із громадськими організаціями (п.6.2), у результаті 
чого 12 травня 2016 року підписано Меморандум про співпрацю з 
Територіально-первинною організацією УТОС Ульяновського району. 

28 травня 2016 року відбувся тренінг в рамках Програми по захисту прав 
внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю «Маленька Берта», що її виконує 
Громадська організація «Турбота» за ініціативи Фундації Прав Людини і за 
фінансування Посольства Німеччини в Україні.  Участь у заході взяли Євгеній 
Фомін керівник Фундації Прав Людини, Вікторія Талашкевич ГО «Турбота», 
Марина Нестеренко голова правління УТОС Ульяновського району та 
представники Голованівського місцевого центру з надання БВПД Олександр 
Лісовий та Михайло Коломійчук. Семінар зібрав півтора десятки громадських 
активістів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, що 
проживають на території Ульяновського району. Тема семінару «Інтеграція 
внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю в суспільство». Учасникам 
тренінгу були представлені різноманітні грандові пропозиціі міжнародних 
донорів, які напралені на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб в 
суспільство та їхню адаптацію. Також присутні навчилися презентувати 
послуги, які вони можуть надавати внутрішньо переміщеним особам  та 
обговорили багато актуальних та важливих для громади тем. Зокрема про право 
вразливих категорій населення на безоплатну правову допомогу йшлося у 
виступі інтегратора місцевого центру Олександра Лісового. 

 



 
 

  

  
 



 
 
 
          Отже, у ІІ кварталі 2016 року Голованівським МЦ було налагоджено 
роботу 8 виїзних мобільних пунктів та забезпечено діяльність 2-ох 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. У районних 
бібліотеках міст Гайворон та Новоукраїнка працюють  пункти скайп-
консультування.  
        

[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 

[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними. 

[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні 
територіальних громад. 

      У ІІ кварталі в результаті налагодженої співпраці з ОМС  працівниками 
Голованівського МЦ було внесено на розгляді сесії Новоукраїнської районної 
ради проект Програми безоплатної правової населенню на 2016-2017 роки. 
Рішенням сесії Новоукраїнської районної ради від 18 травня 2016 року № 65 
дану Програму було затверджено. 

       В рамках виконання даної Програми в Новоукраїнському районі діє 
дистанційний пункт доступу. 

       Задля подальшої інтеграції первинної та вторинної правової допомоги на 
рівні територіальних громад, працівниками центру проведено ряд зустрічей з 
керівництвом територіальних громад, у яких не прийняті Програми безоплатної 
правової допомоги населенню, з метою налагодження співпраці по їх 
прийняттю та затвердженню. Тому було проведено ряд зустрічей з метою 
прийняття та виділення субвенцій з місцевих бюджетів, а саме: 

      18.04.2016 з керівником апарату Ульяновської РДА; 
      18.04.2016 з головою Гайворонської районної ради; 
      26.04.2016 з головою Маловисківської РДА; 
      26.04.2016 року з заступником голови Новоархангельської районної ради 



      21.04.2016 року з головою Бобринецької районної ради 
 
 

 

    
 
 
  Задля налагодження партнерських стосунків з провайдерами послуг 

громадського захисту було проведено ряд робочих зустрічей та підписано 
Меморандуми про співпрацю, а саме: 
        Підписання Меморандумів: 
09.04.2016 служба у справах дітей Маловисківської РДА; 



12.05.2016 Територіально-первинна організація УТОС Ульяновського району; 
 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії МЦ з РЦ з надання БВПД. 

З метою налагодження інформаційної взаємодії Голованівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській 
області забезпечується щоденні, щотижневі, щомісячні, щоквартальні аналізи 
та узагальнення інформації. 

Задля спільного планування діяльності директор місцевого центру бере 
участь у засіданнях Керівної ради.  

 

14 червня 2016 року, в приміщенні Регіонального центру з  надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області, відбулось 
засідання Керівної ради. 

На нараді обговорювались робочі питання, пов’язані з формуванням штатних 
розписів місцевих центрів з надання БВПД, підготовкою звітної інформації про 
виконання планів надання БВПД у Кіровоградській області, станом виконання 
адвокатами доручень та подання актів надання БВПД. 

 

 

 

 

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів центрів до виконання його 
функцій. 



Працівниками Голованівського місцевого центру з надання БВПД 
розроблено та подано на розгляд сесій відповідних рад 18 програм надання 
безоплатної правової допомоги населенню. У звітному періоді проведено 5 
робочих зустрічей з  представниками органів місцевого самоврядування та 
органів державної влади, куди на затвердження були направлені дані програми 
з питань виділення субвенцій з місцевих бюджетів під реалізацію програм 
надання безоплатної правової допомоги населенню. 

Під час робочих поїздок у населені пункти, на які поширюється юрисдикція 
Голованівського 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, наповнення відповідною інформацією 
сторінки місцевого центру в мережі Facebook. 

 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 
Голованівський місцевий центр з надання БВПД  співпрацює з місцевими 

засобами масової інформації з метою висвітлення інформації про доступ до 
безоплатної правової допомоги. За квітень-червень 2016 року 17 інформаційних 
матеріалів розміщено в мережі Інтернет. 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

За період з 01.04 по 30.06.2016 року Голованівським  місцевим центром з 
надання БВПД в регіоні було опрацьовано 267 звернень клієнтів, з них 202 
нових клієнтів, що звернулися по правову допомогу.  

Найбільше звернень за ІІ квартал 2016 року  було зареєстровано від 
малозабезпечених осіб  22 (68,7%), інвалідів 7 (21,9%),  та ветеранів війни 3 
(9,4%).  

 
 
Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 
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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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В ІІ кварталі 2016 року до Голованівського місцевого центру клієнти 
зверталися з питань: сімейного 42 (15.8%),  земельного 42 (15.8%), соціального 
забезпечення 35(13.2%), спадкового 31 (11.7%), трудового 26 (9,7%), іншого 
цивільного 22(8,2%)права, договірного 19(7,1%), з інших питань  14 (5,2%),  
адміністративного 11 (4,1%), з неправових питань 9 (3,4%),  житлового 8 (3%) 
та   з питань виконання судових рішень  7 (2,7%). 
 

 
Діаграма 4 щодо  розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань.  
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Крім цього, Голованівським місцевим центром за ІІ квартал 2016 року 
було: 

 здійснено 8 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 2 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень з правових питань під час виїздів мобільних консультаційних 
пунктів склала 43 чоловік, в тому числі 14 осіб звернулися за отриманням 
правових консультацій та роз´яснень до дистанційних пунктів доступу до 
БПД та 29 осіб до мобільних консультаційних пунктів; 

 надано методичну допомогу 4  органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських 
рухів, юридичних осіб приватного права), з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 177 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
 розміщено у ЗМІ 17 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 

 


