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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 

щодо виконання Олександрійським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги квартального плану заходів діяльності Олександрійського 

місцевого центру з надання БВПД у Кіровоградській області на ІІ квартал 2017 року 
 

ЗМІСТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ І. 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  
 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД  
 
[1.3.]  Децентралізація системи надання БПД  
 
[1.4.] Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex-officio до моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних провадженнях  
 
[1.5.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій  
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ І. 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 

Фахівцями Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області (надалі – Олександрійський МЦ) протягом 
звітного періоду (ІІ квартал 2017 року) проведено правопросвітницькі заходи у навчальних 
закладах для учнів та студентів щодо підвищення рівня правової свідомості та правової 
культури, подолання проблем домашнього насильства та дискримінації. 
Огляд-конкурс на краще знання положень Конституції України.  
«Діти повинні знати свої права» 

04.04.2017 р. головний спеціаліст 
Знам’янського бюро правової допомоги 
Іванова А.С. прийняла участь у складі 
організаційного комітету та журі для  
проведення першого (відбіркового) етапу 
обласного огляду-конкурсу на  краще знання 
положень Конституції України серед учнів 11 
класів ЗНЗ  Знам’янського району, який 
проходив в залі районної  бібліотеки відділу 
культури і туризму Знам’янської 
райдержадміністрації (Фото № 1). 

 
 

«Питання протидії домашньому насильству та дискримінації в сім’ї».  

Фото № 1 
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Сім’я має бути взірцем людяності, доброти та любові 
 10.04.2017 р.  начальник Світловодського бюро 
правової допомоги Мирошник А.Г. провела 
правопросвітницький захід  з учнями 8-класу та 
педагогічним колективом  санаторної школи-інтернат 
№2, на тему: «Насильство в сім’ї та протидія 
насильству в сім’ї» (фото № 2). Під час заходу  
присутнім продемонстровано документальний фільм 
«Протидія насильству в сім’ї», після перегляду якого 
Мирошник А.Н. надавалися правові коментарі  та 
висвітлені такі питання, як: гендерна рівність, види 
домашнього насильства, ЗУ «Про попередження насильства в  
с сім’ї» та відповідальність за здійснення насильства в сім’ї. 

 
18.04.2017 р. головний спеціаліст 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД  Лунга А.О. провела виховний урок 
для учнів 7-класу ЗНЗ № 10 (1-3 ступенів) м. 
Олександрії, на тему: «Сім’я для дитини має бути 
взірцем людяності, доброти, любові. Має бути? А 
чи є вона такою», а також «Насильство в сім’ї, 
протидія насильству та дискримінації», в ході 

виховного уроку учням  представлено 
для перегляду відео файл із записом  вчинення самогубства неповнолітніми під впливом 
соціальних мереж під назвою: «Павутина смерті з соціальних сітей «Синій кит» (Фото № 
3). 
 
27.04.2017 р. головним спеціалістом Петрівського 
бюро правової допомоги Сидоренко Т.І. проведено 
лекцію для учнів  8-А класу Петрівського НВО на тему: 
«Протидія насильству та дискримінація серед 
підлітків», також учням та педагогічному колективу 
доведено інформацію про систему БПД та роботу 
бюро правової допомоги (Фото № 4).  
 

03.05.2017 р. заступником начальника 
Онуфріївського бюро правової допомоги 
Трепачовою Л.С. в приміщенні Онуфріївської 
загальноосвітньої школи прочитано лекцію для 
учнів 10 класу на тему: «Насильство в сім’ї: його 
види та попередження» (Фото № 5).  
 
  

 

Фото № 4 

Фото № 2 

Фото № 3 

Фото № 5 
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25.05.2017 р. начальник Олександрівського бюро правової допомоги Чорний І.В. та 
головний спеціаліст Кузнєцова А.В. прочитали лекцію в Олександрівському районному 
центрі зайнятості для осіб які тільки стали та перебувають на обліку в даному Центрі як 
безробітні на тему: «Протидія насильству та дискримінації»,  а також  роз’яснили Закон 
України «Про безоплатну правову 
допомогу» (Фото № 6 

01.06.2017 р. 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 Лунгою 
А.О. проведено лекцію для двох груп студентів 1 курсу 
факультету «Медсистринське відділення» 
Олександрійського медичного училища, на тему: 

«Насильство в сім’ї, протидія насильству та дискримінації». 
(Фото № 7). В ході лекції студентам також представлено для перегляду відео файл із 
записом  вчинення самогубства неповнолітніми під впливом соціальних мереж під 
назвою: «Павутина смерті з соціальних сітей «Синій кит».  
 
«Важливе для вимушених переселенців: отримати безкоштовні або пільгові ліки, 
відстояти отримання щомісячної адресної грошової допомоги та залишитись з дахом 
над головою». 

07.04.2017 р. начальник Світловодського бюро 
правової допомоги Мирошник А.Г., взяла участь у 
загальноміському заході «круглий стіл» для 
внутрішньо переміщених осіб, який проводився в  
Світловодській міській центральній бібліотеці. На 
заході були присутні представники Управління 
соціального захисту населення, громадськість та 

представник від Світловодської міської ради. Захід 
проводився з метою вирішення проблем внутрішньо 

переміщених осіб: отримання порад, підтримки для їх вирішення.(Фото № 8) 
 

20.04.2017 р. начальник Олександрівського бюро правової допомоги Чорний І.В. та 
головний спеціаліст Кузнєцова А.В. провели правоосвітній захід в Олександрівському 
районному центрі зайнятості на тему: «Конфлікти гендерно - зумовленого насильства та 
допомоги постраждалим від такого насильства», для громадян котрі перебувають на 
обліку як безробітні. 
 

«Проведення постійно-діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з 
найактуальніших питань життя громад» 
«Запобігання недопущення рейдерського захвату майна є на сьогодні актуальним» 

 
18.05.2017 р. начальником відділу «Петрівське бюро 
правової допомоги» Турбаєвським Ю.В.  спільно з 
працівниками Головного територіального управління 
юстиції у Кіровоградській області проведено зустріч з 
представниками ПСП «Богнер», яке постраждало від 

Фото №  6 

Фото №  7 

Фото №  8 
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рейдерського захоплення та надано правову допомогу подальших діях щодо відновлення 
прав на дане підприємство (Фото № 9). 
 
 

05.04.2017 р. заступником начальника 
Онуфріївського бюро правової допомоги 
Трепачовою Л.С. в приміщенні Онуфріївської 
районної бібліотеки для підопічних та працівників 
територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Онуфріївського району, 
прочитано лекцію на тему: «Право власності на 
нерухоме майно, порядок набуття та державної 
реєстрації». В ході лекції висвітлені питання щодо 
права власності на землю, на житлові приміщення, 
державна реєстрація права власності на об'єкти 

нерухомого майна в БТІ та ін. (Фото № 10). 
 

11.04.2017 р. головним спеціалістом Петрівського 
бюро правової допомоги Сидоренко Т.І. 
проведено зустріч в пологовому відділенні КЗ 
«Петрівська центральна районна лікарня» по 
роз'ясненню онлайн - послуг Міністерства юстиції 
України, ознайомлено присутніх з роботою 
Петрівського бюро правової допомоги та роздано 
інформаційні буклети  по безоплатній правовій 
допомозі (Фото № 11). 

 
 

11.05.2017 р. начальник Олександрівського бюро 
правової допомоги Чорний І.В. та головний 
спеціаліст Кузнєцова А.В. прочитали 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 «Робочий час» (Фото 
№ 12). 

 
«Учасники АТО мають бути обізнані про гарантовані для них державою пільги». 

 
28.05.2017 р. начальник Олександрівського 

бюро правової допомоги Чорний І.В. та головний 
спеціаліст Кузнєцова А.В. провели робочу зустріч з 
учасниками АТО по роз’ясненню ЗУ «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та 
Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» за участю представників  Спілки 

Фото № 9 

Фото №  10 

Фото №  11 

Фото № 12 
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ветеранів АТО Олександрівського району «Патріот» (Фото № 13).   
 

 

13.06.2017 р. заступником директора 
Олександрійського МЦ з надання БВПД 
Безлюдьком В.І., начальником відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги 
Олександрійського МЦ з надання БВПД  
Світановським В.А. та головним спеціалістом 
Лунгою А.О. проведено робочу зустріч з головою 
громадської організації «Олександрійського 

осередку всеукраїнського об’єднання учасників АТО» 
Мусулегою О.І. В ході зустрічі обговорювалися такі 

питання, як захист прав учасників бойових дій та учасників АТО, а також вирішення їх 
проблемних питань за допомогою Олександрійського МЦ з надання БВПД (фото № 14).  
 
«Проведення спільних заходів з провайдерами послуг соціального захисту (УПСЗН, 
Територіальні центри соціального обслуговування, ЦНАПи, УПФУ, Центри зайнятості 
тощо) з метою спрощення доступу до БВПД соціально вразливих категорій громадян»  
 
18.04.2017 р. головним спеціалістом 
Знам’янського бюро правової 
допомоги Івановою А.С., з метою 
розширення доступу до безоплатної 
правової допомоги, в приміщенні 
абонентного відділу ЗВКГ ОКВП 
«Дніпро-Кіровоград» проведено робочу 
зустріч з працівниками абонентного 
відділу, та споживачами (абонентами) 
водопостачання м. Знам’янки, в ході 
якої присутнім також надавалися 
консультації з різних правових питань. 

(фото № 15). 

11.05.2017 р. начальник відділу правової інформації та 
консультацій Боровський В.А. та  начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги 
Олександрійського МЦ з надання БВПД  Світановський В.А. 
взяли участь у виїзному прийомі громадян, який проходив у 
приміщенні Олександрійського міськрайонного відділу 
державної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Кіровоградській області, за участі 
заступника начальника Головного територіального 

управління юстиції з питань державної виконавчої служби – 
начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції у Кіровоградській області Касімової М. Під час особистого прийому, 

 

Фото № 13 

Фото № 14 

Фото № 15 

Фото № 16 
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громадянам надано змістовні консультації та роз’яснення з питань віднесених до 
компетенції органів державної виконавчої служби, також присутнім доведена інформація 
про роботу Олександрійського МЦ з надання БВПД та вручено інформаційні буклети. 
(фото № 16)  

 
19.06.2017 р. головний спеціаліст   Світловодського 

бюро правової допомоги Ільченко М.О. провів спільний 
прийом громадян з працівниками Головного територіального 
управління юстиції в Кіровоградській області в приміщенні 
Державної виконавчої служби Світловодського 
міськрайонного управління юстиції, метою даного прийому 
стало надання мешканцям м. Світловодськ та 
Світловодського району безоплатної первинної правової 
допомоги (фото № 17) 
  

 
20.06.2017р. начальником 

Знам’янського бюро правової допомоги 
Большаковим Р.В. та головним спеціалістом 
Івановою А.С., спільно з начальником 
Знам’янського міського відділу Державної 
реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у 
Кіровоградській обл. Литвин І.І. здійснено 
особистий прийом громадян. Також,  

присутнім доведені зміни в законодавстві щодо надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та вручені інформаційні буклети (Фото № 18). 
 
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 16 публікацій на офіційних сайтах, а саме 
Олександрівської, Олександрійської, Петрівської, Онуфріївської, Знам’янської РДА, сайтах 
Світловодської та Знам’янської міських рад,  в самостійних інтернет ЗМІ, 5 публікації 
розміщено на сайті Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області, 10 
публікацій в друкованій пресі, здійснено 4 виступи на місцевому радіо і 3 виступи на 
місцевому телебаченні ТРК КТМ «Олександрія». 

Окрім роботи Олександрійського місцевого центру з надання БВПД та його 
структурних підрозділів по інформаційно-комунікативним заходам, протягом звітного 
періоду проводились заходи «вуличного інформування населення». 

 
21.04.2017 р. начальник Знам’янського бюро 
правової допомоги Большаков Р.В. та головний 
спеціаліст Іванова А.С. провели вуличне 
інформування щодо права на безоплатну 
правову допомогу на вулицях Героїв Крут та 

Фото №  17 

Фото № 18 

Фото № 19 
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Віктора Голого м. Знам’янка. В ході проведення якого громадянам доведена інформація 
про роботу бюро правової допомоги, вручено інформаційні буклети.(Фото № 19) 
 
18.05.2017 р. на день «Вишиванки», 
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 Лунга А.О. 
провели вуличне інформування, щодо 
права громадян на безоплатну правову 
допомогу  (Фото № 20). 

 
12.06.2017 р. в період часу з 10.00 год. до 10.40 
год. начальником Знам’янського бюро правової 
допомоги Большаковим Р.В. та головним 
спеціалістом Івановою А.С. проведено вуличне 
інформування для жителів м. Знам’янки щодо 
головних правил безвізового режиму з ЄС. 
Громадян цікавили питання, чи надаватиме 
безвізовий режим право на роботу, навчання 

тощо; які документи потрібно мати при собі для 
подорожі з дитиною, чи обов’язкова згода одного з батьків на виїзд дитини за межі 
України, а також громадянам вручалися інформаційні буклети (Фото № 21). 
 
«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 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, працівниками Олександрійського МЦ було здійснено 21 прийом громадян під час 
роботи дистанційних пунктів доступу; за допомогою skype-зв’язку та за допомогою viber 
проконсультували − 4 громадян; кількість осіб, яким було надано безоплатну правовому 
допомогу в рамках роботи діючих дистанційних пунктів доступу − 61 громадян. 

Загальна кількість виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян) за звітних період – 9, з них адресна правова допомога за місцем проживання 
клієнтів – 9; кількість осіб, яким було надано безоплатну правовому допомогу під час 
виїздів мобільних консультаційних пунктів доступу − 9 громадян. 

 
«Організація роботи мобільного консультаційного пункту в приміщеннях сільських та 
селищних рад» 

Фото № 20 

Фото № 21 
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Так, зокрема, 12.04.2017 р. заступником начальника Онуфріївського 
бюро правової допомоги Трепачовою Л.С. в приміщенні 
Вишнівцівської сільської ради Онуфріївського району 
Кіровоградської області, проведено виїзний прийом громадян. 
Правову консультацію надано трьом  громадянам (Фото № 22).  
 
 
 
 

20.04.2017 р.  головний спеціаліст відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Ільченко М.О. взяв участь в виїзному прийомі по 
наданню правових консультацій жителям с. 
Велика Скельова, Миронівка, Озера 
Світловодського району Кіровоградської області, 
котрий організований головою Світловодської 
райдержадміністрації Твардовським С.С., в якому 
також приймали участь спеціалісти від 
структурних підрозділів Світловодської 

райдержадміністрації. Усім бажаючим надавалися правові 
консультації з правових питань  різних категорій, а саме: соціальні, сімейні та земельні 
питання, та вручено інформаційні буклети,  на прийом всього звернулося 6 громадян 
(Фото № 23) 
«Організація роботи мобільного консультаційного пункту в територіальних центрах 
соціального обслуговування» 
05.05.2017 р. начальником відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
БППД Олександрійського МЦ з надання  БВПД Світановським В.А., головним спеціалістом 

цього ж відділу Лунгою А.О., та головним 
спеціалістом відділу правової інформації та 
консультації Поповичем В.С. прийнято участь у 
заході дня відкритих дверей проведеного з 
нагоди 72 річниці Перемоги для ветеранів 
війни та праці, дітей війни, людей похилого віку 
на базі територіального центру соціального 
обслуговування  (надання соціальних послуг) 
м.Олександрії. В ході заходу до присутніх 
доведена інформація про роботу 

Олександрійського МЦ з надання БВПД, та вручено 
інформаційні буклети. Також працівниками центру проведено прийом громадян та 
надано консультування з різних правових питань, здебільшого громадяни зверталися з 
таких питань, як: оформлення спадщини, погашення кредитної заборгованості, отримання 
пенсії по втраті годувальника (Фото № 24). 
 
 
«Організація роботи дистанційного консультаційного пункту в бібліотеках» 

25.05.2017 р. головний спеціаліст  відділу «Світловодське бюро правової 
допомоги» Ільченко М.О. провів прийом громадян в приміщенні дистанційного 
консультаційного пункту на базі Світловодської центральної міської бібліотеки, в ході 

Фото № 23 

Фото №  24 
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якого присутнім громадянам надавалася безоплатна 
первинна правова допомога. Також в ході прийому 
громадянам надано кваліфіковані правові консультації  по 
правовим питанням різних категорій, більш за все 
громадяни зверталися по таким питанням, як: договірні 
питання, а саме договір дарування – порядок укладення, 
дії, розірвання. Всього на прийом звернулося 4 громадян 
(Фото № 25). 
 
«Організація роботи мобільних пунктів за місцем проживання 
клієнтів» 

12.04.2017 р.  головним спеціалістом 
відділу  правової інформації та 
консультацій Олександрійського МЦ 
Дегтярьовим М.В. та головним 
спеціалістом відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами  надання БППД 
Олександрійського МЦ Лунгою А.О. 
здійснено виїзне консультування за 
місцем проживання громадянки с. 

Войнівки,  1927 року народження, учасника війни, котра звернулася з проханням надати 
правову допомогу у складанні процесуальних документів та представництва її інтересів в 
суді щодо розірвання договору дарування на домоволодіння (фото № 26).  

04.05.2017 р.  заступником 
начальника відділу  правової інформації 
та консультацій Олександрійського МЦ 
Дегтярьовим М.В. 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,  1935 року народження, 
котра звернулася з проханням 

призначення їй адвоката за фактом складання документів 
процесуального характеру та представництва її інтересів у суді, щодо визнання особи 
такою, що втратила право користування житлом. Також   громадянці та членам її родини 
доведено про систему БВПД, порядок її отримання та вручено спеціально підготовлені 
буклети з інформацією про БВПД (Фото № 27). 
 
«Робота у сфері державної реєстрації громадських формувань в Олександрійському МЦ 
продовжується» 

На виконання наказу Міністерства юстиції України № 
1717/5 від 17.06.2016 року «Про запровадження пілотного 
проекту у сфері державної реєстрації громадських 
формувань» Олександрійський МЦ продовжує здійснювати 
функцію прийняття та видачі документів щодо державної 
реєстрації громадських формувань, як фронт-офіс. Протягом 

Фото № 25 

Фото № 26 

Фото № 27 
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звітного періоду Олександрійським МЦ як фронт-офісом, прийнято документи від 4-х 
громадських організацій (далі - ГО) для проведення реєстраційних дій: «Державна 
реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», у зв’язку з приведенням 
установчих документів ГО до вимог Податкового кодексу України (включення до реєстру 
неприбуткових організацій) та «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування 
нової юридичної особи».  

Це громадські організації: 
1. Громадська організація «матерів дітей інвалідів та інвалідів Олександрії «Серце 

матері»; 

2. Громадська організація «За справедливість»; 

3. Громадська організація «Об’єднання підприємців «Приват-Транс»; 

4. Громадська організація «Олександрійський спортивний клуб «Спарта-17». 

[1.2.]  Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД 

Протягом ІI-го кварталу, за ініціативи 
Олександрійського МЦ проводились  різноманітні 
заходи для налагодження партнерських відносин. 
Серед таких: 

31.05.2017 р., директор Олександрійського 
МЦ з надання БВПД Руденко А.М. спільно з 
колективом центру провели робочу зустріч з 
працівниками Олександрійського міськрайонного 
відділу з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції, а саме: старшим інспектором Рудь К.П., 
старшим інспектором Тяглим В.П., фахівцем з питань пробації Євдокімовою Т.А. та 
психологом Костюковою А.О. (фото № 28). Метою даної зустрічі стало налагодження 
взаємодії між органом з питань пробації та Олександрійського МЦ з надання БВПД, у 
сфері захисту прав людини та громадянина, підвищення ефективності діяльності, 
спрямованої на впровадження норм чинного законодавства України. Під час зустрічі 
визначено основні напрямки співпраці, коло питань, які можуть бути спільно вирішенні, а 
також, обмін інформацією.  
 

29.06.2017 р. начальником Знам’янського бюро 
правової допомоги Большаковим Р.В. та головним 
спеціалістом Івановою А.С.  спільно  з начальником  
Знам’янського відділу ДВС Головного 
територіального управління юстиції у 
Кіровоградській області Хмель Р.Г., та заступником 
начальника відділу організації за виконанням 

рішень управління ДВС Головного територіального 
управління юстиції у Кіровоградській обл. Секмедін Ю.П., 

в службовому кабінеті ДВС здійснено особистий прийом громадян (фото № 30). 
 

«Налагодження взаємодії працівників Олександрійського МЦ з адвокатами, які 
включені до реєстру відбувається шляхом проведення робочих зустрічей» 

 

Фото № 28 

Фото № 30 
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20.05.2017, в приміщенні Олександрійського місцевого центру з надання 
БВПД відбулась робоча зустріч з адвокатами системи надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, які співпрацюють з Місцевим центром. 

У заході взяли участь директор Місцевого центру Анатолій Руденко,  начальник відділу 
організації надання БВПД та роботи з адвокатами Володимир Бесараб та адвокати 
системи БВПД Богдан Тимченко, Роман Горбунов та Надія Шлякова. 

З вітальним словом до присутніх звернувся директор Місцевого центру Анатолій 
Руденко, який звернув увагу на важливість співпраці місцевого центру з адвокатами, які 
забезпечують виконання доручень з надання БВПД суб’єктам відповідного права, а також 
поінформував присутніх про результати роботи місцевого центру за І півріччя 2017 року та 
плани діяльності місцевого центру на ІІІ квартал 2017 року. 

Директор Місцевого центру Анатолій Руденко доповів присутнім, що за I півріччя 
2017 року центром оплачено послуги адвокатам, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу по зданим актам на суму 81 413 грн 67 коп. Крім того, місцевим 
центром видано 26 наказів про уповноваження працівників центру та бюро правової 
допомоги на надання БВПД. 

Після завершення зустрічі були підведені підсумки заходу та окреслені подальші 
шляхи співпраці. 

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 Олександрійським МЦ заключено короткострокові угоди 
з ДВНЗ «Олександрійський політехнічний коледж» та Дніпровським Національним 
університетом імені Олеся Гончара на проведення практики студентів вищих навчальних 
закладів. 

Так, з 19 по 30 червня в Олександрійському МЦ з надання БВПД проходила 
навчальну практику студентка 2 курсу Дніпровського Національного університету імені 
Олеся Гончара, яка детально ознайомилася з кожним відділом МЦ, прийняла участь у 
судових засіданнях по ЦАС за участі адвокатів системи БВПД. 
 
«Працівники Дніпровської міжрегіональної ресурсно-комунікаційної платформи 
завітали до Олександрійського МЦ» 

19.06.2017 р., директор 
Олександрійького МЦ з надання БВПД 
Руденко А.М. спільно з колективом 
центру, начальниками та працівниками 
підпорядкованих бюро правової 
допомоги провели робочу зустріч з 
представниками Дніпровської 
міжрегіональної ресурсно-комуніка-
ційної платформи – Олексієм 
Тертишним та Яною Тарасовою (Фото № 
31).  

В ході зустрічі обговорювалося 
безліч питань стосовно пріоритетних 
напрямів розвитку роботи Олександрій-

ського МЦ з надання БВПД, отриманий досвід, власні розробки, актуальні питання, 
проблеми, потреби у додатковому навчанні та приорітетні теми, тощо. Наприкінці зустрічі 

Фото № 31 
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представникам Дніпропетровської МРКП надано інформаційні буклети та методичні 
рекомендації. 
Наповнення платформи «WikiLegalAid» правовими консультаціями 

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 МЦ доопрацьовує розміщені у платформі «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»  
 «Виплата разової грошової допомоги (компенсації) 

колишнім радянським військовослужбовцям (військово-
полоненим)». 

Протягом звітного періоду була написана стаття 
«Оподаткування фізичними особами грошових переказів отриманих із-за кордону». 

[1.3.]  Децентралізація системи надання БПД 

 13 червня 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 щодо 
управління бюджетними коштами, ефективне 
та цільове їх використання, узагальнення 
питань для проведення інтерв’ювань 

працівників Дніпровською місією міжрегіональної ресурсно-
комунікаційної платформи (Фото № 32). 

[1.4.]  Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних провадженнях  

Під час проведення робочої зустрічі з адвокатами системи надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, які співпрацюють з місцевим центром, яка відбулася 20 
травня п.р. в приміщенні Олександрійського МЦ, начальник відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Володимир Бесараб 
довів до відома присутніх інформацію про модель офісів громадського захисту у 
кримінальних провадженнях, ознайомив з умовами контракту, який заключається між РЦ 
та адвокатом.  

[1.5.]  Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій 
 

З метою належного функціонування та наповнення системи КІАС було внесено 
пропозицію до РЦ у Кіровоградській області щодо включення до системи КІАС відомостей 

Фото № 32 
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про працівників центру та бюро правової допомоги, які здійснюють представництво 
інтересів клієнтів МЦ в судах.  

Щомісяця відділ представництва МЦ та відділ організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами проводить аналітику розподілу 
справ між адвокатами та працівниками відділу представництва/бюро.  

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 03.04.2017 по 30.06.2017 року (звітний період — ІІ квартал 2017 року) 
Олександрійським МЦ та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 2009 звернень клієнтів, 1671 особі було 
надано правову консультацію, 338 — із них написали письмову заяву про надання БВПД. В 
результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 320 рішень про 
надання БВПД та надано 298 доручень про призначення адвоката, 28 наказів штатним 
працівниками (наказів працівникам відділу представництва/бюро). По 7 письмовим 
зверненням було надано рішення про 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 

293 476 340 136 

2 
Знам`янське 
бюро правової 
допомоги 

301 391 269 122 

3 
Олександрівське 
бюро правової 
допомоги 

182 244 237 7 

4 
Онуфріївське 
бюро правової 
допомоги 

167 215 212 3 

5 
Петрівське бюро 
правової 
допомоги 

241 271 260 11 

6 

Світловодське 
бюро правової 
допомоги 

341 412 353 59 

Разом по МЦ 1525 2009 1671 338 
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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 
— 338 (19,31 %), спадкового — 211 (10,50 %), сімейного — 282 (14,04 %), трудового — 119 
(5,92 %), адміністративного — 93 (4,63 %), земельного — 180 (8,96 %), договірного — 238 
(11,85 %), житлового — 130 (6,47 %),  іншого цивільного права — 150 (7,47 %), з питань 
виконання судових рішень — 55 (2,74 %), з неправових питань — 14 (0,70 %) та з інших 
питань — 149 (7,42 %).  
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Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за категорією осіб, яким надано БВПД 

За звітний період, в результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД, 
належність до суб’єктів права на БВПД підтвердили 320 клієнтів. Олександрійським МЦ 
прийнято 320 рішень про надання БВПД для таких категорії: малозабезпечені особи — 191 
(59,69 %), інваліди — 19 (5,94 %), внутрішньо-переміщені особи — 3 (0,94%), ветерани 
війни — 104 (32,50 %), особи, які звернулася до МЦ для отримання статусу УБД  — 3 
(0,94%).  

 
Крім цього, Олександрійським місцевим центром в тому числі його структурними 

підрозділами за звітний період було: 

 здійснено 9 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 21 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 70 
осіб, в тому числі 9 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень 
до мобільних консультаційних пунктів та 61 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;   

 11-м ОМС надано методичну допомогу, у вигляді методичних рекомендацій на 
тему: «Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги»; 

 прийнято 106 актів надання БВПД, що були здані адвокатами до МЦ по виданим 
дорученням; 

 проведено 96 правопросвітницьких заходів (семінари, правопросвітницькі заходи, 
огляд-конкурси); 

 розміщено у ЗМІ 43 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД (ТБ; радіо;  
Facebook; 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 
відділу 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 
електронни

х сервісів 
МЮ 

 Разом по 9/9 21/61 11 96 0 
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Олександрійськ
ому МЦ, в тому 
числі: 

1 

Відділ 
правопросвітниц
тва та відділ 
правової 
інформації та 
консультацій 

3/3 3/9 3 22 0 

2 
Знам’янське 
бюро правової 
допомоги 

2/1 4/11 2 11 0 

3 
Олександрівське 
бюро пра-вової 
допомо-ги 

1/1 3/10 1 17 0 

4 
Онуфріївське 
бюро правової 
допомоги 

1/1 2/8 1 14 0 

5 
Петрівське бю-
ро правової 
допомоги 

2/1 4/10 2 14 0 

6 
 Світловодське 
бюро правової 
допомоги 

2/1 5/13 2 18 0 

 
 

 


