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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
[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 в цивільних і адміністративних справах центром передбачено  утворення та 
розвиток мережі  дистанційних та мобільних консультаційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги для соціально – незахищених верств населення, таких як інваліди, люди 
похилого віку, люди з особливими потребами, діти - сироти, внутрішньо переміщені особи, а 
також для осіб, які проживають у віддалених пунктах. 

Так протягом другого кварталу  утворено 4 дистанційних пункти доступу до безоплатної 
правової допомоги і здійснено 12 виїздів. Мобільні дистанційні пункти створено в 
Олександрійському геріатричному пансіонаті, УВП УТОС, громадській організації ветеранів 
Олександрійського району, Новопразькій селищній раді, КП «Олександрійська психіатрична 
лікарня».  

Так, наприклад 18.05.2016р. здійснено виїзд в  Олександрійський геріатричний 
пансіонат, де проведено зустріч з персоналом  закладу по співпраці з надання безоплатної 



правової допомоги та підопічними. Проведено прийом громадян, створено консультаційний 
пункт.  

20.05.2016р. працівниками центру здійснено виїзд  в Новопразьську спеціалізовану 
загальноосвітню школу-інтернат, де провели зустріч з викладачами і вихователями закладу з 
питань захисту прав дітей. Проведено прийом. Створено консультаційний пункт. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
Протягом зазначеного звітного періоду відділ організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Олександрійського МЦ здійснював 
моніторинг виконання адвокатами, що включені до реєстру, своїх зобов’язань перед 
клієнтами по наданню БВПД. 

 Відділ організації надання БВПД та роботи з адвокатами здійснює моніторинг та 
узагальнення кращих практик адвокатської діяльності (матеріали для наповнення 
інформаційного дайджесту), звіт про який направляється до 10 числа щомісяця до відділу 
забезпечення якості РЦ з надання БВПД у Кіровоградській області. 

 
 [1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 
 
Адвокати, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в Олександрійському 

МЦ вважають, що на якість надання БВПД безпосередньо впливає можливість спілкування з 
колегами, обміну позитивним досвідом та думками. 

Так, 17 червня 2016 року в Олександрійському місцевому центрі з надання БВПД, за 
ініціативи Директора центру Анатолія Руденка було проведено черговий круглий стіл. 
Питання які розглядалися на круглому столі стосувалися порядку здавання актів, можливість 
поширення прикладів успішного захисту клієнтів системи БВПД на соціальній сторінці в 
мережі Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад 
На виконання плану Олександрійського МЦ за звітний період проведено зустрічі з 

представниками органів місцевого самоврядування, головами сільських та селищних рад, 
начальниками  управлінь соціального захисту населення, пенсійного фонду, центру 
зайнятості населення.  

З метою розвитку мережі суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги, 
Олександрійський МЦ з надання БВПД заключив меморандуми про співпрацю, а саме з: 

- 04.04.2016 року укладено меморандум про співпрацю між Олександрійським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Олександрійським 
міськрайонним відділом кримінальної виконавчої інспекції; 

- 05.04.2016 року укладено меморандум про співпрацю між Олександрійським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Петрівською 
виправною колонією управління ДПтС України у Кіровоградській області (№49); 

- 13.04.2016 року укладено меморандум про співпрацю між Олександрійським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Олександрійською 
міськрайонною організацією союзу юристів України. 

31.05.2016р. працівник Олександрійського МЦ  прийняли участь у засіданні розширеної колегії 

Знам’янської РДА. 

 

Відділом взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
розроблено та ведеться не рідше 1 разу в квартал оновлення паспортів територіальних 
громад Знам’янського, Олександрійського, Олександрівського, Онуфріївського, Петрівського, 
Світловодського районів, міст  Олександрія, Знам’янки, Світловодська. 
 06.06.2016р. в  залі  Управління пенсійного фонду  проведена зустріч з керівним складом 

управління з питань  подальшої співпраці з наданню правової допомоги  пенсіонерам м.Олександрії і 

Олександрійського району. 

 
 



15.06.2016р. працівниками центру взяли участь у семінарі голів сільських селищних рад за 

участі керівників Олександрійського району, де розглядались питання захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб, учасників АТО, дітей, що опинилися у складних життєвих умовах. 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

З метою налагодження ефективної взаємодії Олександрійського МЦ та РЦ з надання 
БВПД у Кіровоградській області, Директор Олександрійського МЦ Анатолій Руденко прийняв 
участь у засідання Керівної ради, яка проходила в приміщенні Регіонального центру 14 
червня 2016 року. 

Предметом обговорення на керівній раді стали питання підготовки звітної інформації 
про виконання планів надання БВПД у Кіровоградській області, про стан виконання 
адвокатами Олександрійського МЦ доручень, правильність заповнення та подання актів та 
вирішення актуальних проблемних питань, які виникають в процесі роботи центру. 

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

 
З метою узагальнення типових звернень громадян, Олександрійський місцевий центр, 

займається підготовкою юридичних консультацій для вирішення типових проблемних питань 
клієнтів, які в подальшому розповсюджуюся в засобах масової інформації на такі теми: 

«Реалізації права на безоплатну приватизацію землі учасниками АТО». 
Так, 27 травня 2016 року розроблено та поширено 50 примірників методичних 

рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо організації ними надання 
безоплатної первинної правової допомоги.   

Працівниками відділу взаємодії з суб'єктами надання первинної правової допомоги 
Олександрійського МЦ протягом звітного періоду розробили методичні рекомендації та 
інформаційні буклети на теми: 

«Методичні рекомендації щодо організації надання безоплатної первинної правової 
допомоги в органах місцевого самоврядування»; 

«Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 
 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД, в т.ч. діяльності 

Олександрійського МЦ здійснюється постійна співпраця та налагодження контактів з 
місцевими  ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах, виступах на місцевому 
телебаченні. Постійно розміщуються інформаційні матеріалів в мережі Інтернет.  

Так, протягом кварталу розміщено 16 публікацій в мережі Фейсбук, 8 публікацій на 
офіційних сайтах, а саме Олександрівської, Олександрійської, Петрівської, Онуфріївської, 
Знам’янської РДА, сайті «Моя Олександрія», сайті Регіонального центру, 9 публікацій в 
газетах «Сільський вісник», «Олександрійський тиждень», «Вільне слово», «Наша 
Знам’янщина», «Придніпров’я» під назвами : 



«Міністерство юстиції відкриє більше 400 бюро правової допомоги» - газета « Сільський 
вісник» від 01.04.16р.;  

 

«Створення бюро правової допомоги -  реальна можливість громадян до безоплатної 
правової допомоги» -  газета «Придніпров»я»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«У центрі правової допомоги» - газета «Сільський вісник» від 
23.04.16р.;

 
 

«Хто має право на отримання безоплатної правової допомоги» - газета «Вільне слово» 
від 27.04.16р; 

 
В газеті «Вільне слово» м. Олександрія відкрита рубрика в якій Олександрійський 

місцевий центр з надання БВПД надає інформацію по розповсюдженню позитивної практики 
центру. 



 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2016 по 30.06.2016 року (звітний період — ІІ квартал 2016 року) 
Олександрійським місцевим центром з надання БВПД в регіоні було опрацьовано — 523 звернення 
клієнтів, що звернулися по правову допомогу.  

Найбільше звернень за звітний період було зареєстровано від малозабезпечених осіб — 59 
(77,63 %), інвалідів — 13 (17,11 %) та ветеранів війни — 4 (5,26 %).  

 
Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за категорією осіб 

 

 

 



 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

У ІІ кварталі 2016 року клієнти зверталися з питань: соціального забезпечення — 52 (9,94 %), 

спадкового — 73 (13,96 %), сімейного — 82 (15,68 %), медичного — 2 (0,38 %),  трудового — 24 (4,59 

%), адміністративного — 30 (5,74 %), земельного — 28 (5,35 %), договірного — 89 (17,02 %), житлового 

— 51 (9,75 %),  іншого цивільного права — 50 (9,56 %), з питань виконання судових рішень — 22 (4,21 

%), з інших питань — 18 (3,44 %) та з неправових питань — 1 (0,19 %).  



Діаграма 4. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань. 

 

Крім цього, Олександрійським місцевим центром у ІІ кварталі 2016 року було: 

 здійснено 15 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 4 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 58 чоловік, в тому 
числі 27 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
дистанційних пунктів доступу до БПД та 31 осіб до мобільних консультаційних пунктів; 

 надано методичну допомогу 12 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 276  актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 розміщено у ЗМІ 22 інформаційних матеріали з питань надання БВПД. 
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