
 

 

Інформаційна довідка щодо виконання Голованівським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги річного плану діяльності 

на 2017 рік у ІІ кварталі 
 

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 
системи БПД. 
 
*1.3.+ Децентралізація системи 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. 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
громад.  

Голованівським місцевим  центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  (надалі – Місцевий центр) протягом ІІ кварталу 2017 року з метою посилення 
правової обізнаності громадян, недопущення порушення їхніх прав проведено низку 
правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, державних установах, на яких 
представники Місцевого центру розповідали про систему безоплатної  правової допомоги, 
основні права та обов’язки громадян, новації у законодавстві тощо.  

 
Так, 13 квітня 2017 року, Кристина Познаховська, 

начальник відділу Новоукраїнського бюро  провела 
інформаційно-просвітницький захід на тему: «Подолання 
проблеми домашнього насильства» для учнів 
Новомиколаївської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новоукраїнського району. Фахівець Бюро детально 
розповіла учням про основні засади Закону України «Про 
попередження насильства в сім'ї», які види домашнього 
насильства існують, дали поради, як діяти у випадках 
жорстокого поводження з дітьми  та куди в першу чергу 
звертатися у подібних ситуаціях.  

13 квітня 2017 року, в  приміщенні Побузької 
загальноосвітньої школи I-III ступенів  працівники 
Голованівського МЦ провели  правопросвітницький захід  
на теми: «Поняття злочину та правопорушення. 
Відповідальність неповнолітніх за їх скоєння» та 
«Протидія насильству» . Наприкінці заходу команда 
Голованівського МЦ з надання БВПД поповнила 
бібліотечний фонд Побузької ЗОШ двома примірниками 
збірки «ПРОти НАСильства», яка створена та 

опублікована в рамках проекту «Протидія насильству в родині» 
21 квітня 2017 року, Марина Кучеренко, начальник Маловисківського бюро правової 

допомоги  серед учнів Маловисківської ЗОШ №3 провела правопросвітницький семінар на 
тему: Проблеми подолання домашнього насильства». 

20 квітня 2017 року, в Бобринецькій школі-
інтернаті Денис Ніколаєнко, начальник Бобринецького 
бюро провів лекцію на тему “Протидія насильству” для 
вихованців інтернату. В межах лекції було показано 
презентацію по темі та надано інформацію щодо 
сімейного насильства, його проявів та видів, способів 
протидії та запобігання, компетенцію та контактні дані 
органів до яких можна звернутися за допомогою, 
роз’яснено поняття “віктимної поведінки”.  

28 квітня 2017 року, Наталія Радоуцька та  Діана 
Мелєзгінова, працівники Благовіщенського бюро провели інформаційно-просвітницький 
захід для учнів десятих та одинадцятого класів Шамраївської ЗОШ  на тему: «Насильство в 
сім’ї та його подолання». 



01 червня 2017 року, команда Голованівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги , як і всі українці, долучилась до відзначення Дня 
захисту дітей.  Саме про шляхи захисту прав дітей говорили представники системи БВПД  під 
час проведення ними правопросвітницьких заходів у всіх районах, які входять до юрисдикції 
Голованівського Місцевого центру. 

*** 
Під час виконання плану роботи Місцевим центром соблива увага приділяється 

проведенню інформаційно-просвітницьких заходів та забезпечення доступу до безоплатної 
правової допомоги для людей похилого віку, інвалідів, осіб з обмеженими можливостями. 

Протягом кварталу працівники Голованівського МЦ забезпечували роботу 
консультаційних  доступу до БПД для даної категорії населення у територіальних центрах 
соціального обслуговування. 

Так, 13 квітня 2017 року, Олександр Лісовий, начальник відділу правопрсвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги здійснив робочу 
поїзду з метою інформування про роботу Голованівського МЦ, налагодження співпраці та 
забезпечення мобільного консультаційного пункту прийому громадян, які перебувають на 
утриманні у Територіальному центрі соціального обслуговування (Побузька філія). Наприкінці 
заходу сторони уклали Меморандум про співпрацю. 

13 квітня 2017 року, в приміщенні Бобринецького 
бюро правової допомоги була проведена робоча зустріч з 
директором Територіального центру соціального 
обслуговування та надання соціальних послуг 
Бобринецької ОТГ та заступником голови Бобринецької 
ОТГ щодо захисту прав соціально незахищених верств 
населення. Під час зустрічі фахівець Бюро довела 
інформацію про бюро, його завдання і цілі діяльності, 
перелік осіб, які мають право на БВПД та порядок 
звернення за отриманням БВПД. Наприкінці учасники зустрічі досягли домовленостей щодо 
подальшої співпраці.  



18 травня 2017 року, Наталія Радоуцька начальник 
Благовіщенського бюро правової допомоги та Діана 
Мелізгінова, головний спеціаліст організували роботу 
мобільного консультаційного пункту доступу до БВПД у 
приміщенні Благовіщенського територіального центру 
соціального обслуговування для громадян, які знаходяться 
на утриманні та трудового колективу. На заході надані 
консультації та роз’яснення з усіх поставлених запитань. 

 
У разі необхідності  працівниками Голованівського місцевого центру  здійснюється 

надання адресної правової допомоги. 
Так, 21 квітня 2017 року, Вікторія Грінченко, начальник 

Добровеличківського БПД надала адресну правову допомогу 
громадянин Б., жителю с.Карбівка Добровеличківського району 
щодо отримання пільг, а також роз’яснила, що крім пільг 
багатодітним сім’ям вони можуть отримати всі види матеріальної 
допомоги, передбачені законом для сімей з дітьми: допомоги по 
народженню дитини, по догляду за дитиною до трьох років, 
малозабезпеченим сім’ям, якщо сім’я, відноситься до цієї 
категорії.  

27 квітня 2017 року, Наталія Радоуцька надала адресну 
правову допомогу громадянину Г., жителю міста Благовіщенське. 
Пенсіонер звернувся до фахівців Бюро  з проханням надати 
роз’яснення з питання правильного оформлення та складання 
заповіту, тому працівник Бюро надала вичерпну відповідь з цікавлячого запитання.  

 
*** 

Для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 
ветеранів війни…» (в тому числі учасників АТО) протягом ІІ кварталу 2017 року фахівці 
Голованівського МЦ проводили інформаційно-правопрсвітницькі заходи. 

Так, 07 квітня 2017 року та 19 травня 2017 року, заступник начальника Гайворонського 
БПД Руслан  Наконечний, в приміщенні Гайворонського районного центру зайнятості   провів 
інформаційно-просвітницький захід з учасниками АТО, внутрішньо переміщеними особами  
стосовно їхнього права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу та соціальний 
захист, а також організував роботу консультаційному пункті, на якому бажаючі отримали 
кваліфіковані юридичні роз’яснення на поставлені питання.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

19 квітня 2017 року, у приміщенні Новоархангельського бюро правової допомоги 
Голованівського організовано та проведено роботу консультаційного пункту для учасників 
АТО. У роботі консультаційного пункту брали участь Михайло Філіпенко, головний спеціаліст 
Новоархангельського БПД, Антон Красов, голова ГО «Штаб юридичної допомоги військовим» 



та представник Новоархангельського РВК Сергій Черновол. Протягом дня до 
консультаційного пункту звернулося 7 осіб (6 з яких є часниками АТО).  

07 червня 2017 року в приміщенні Бобринецького районного центру зайнятості 
начальник Бобринецького бюро правової допомоги провів робочу зустріч з представниками 
Бобринецької РДА, Бобринецького районного центру зайнятості, військового комісаріату, 
громадських організацій, голів сільських рад, представників роботодавців району та 
представників громадськості, щодо працевлаштування демобілізованих учасників АТО. В 
ході робочої зустрічі учасники обговорили рішення координаційної ради з питань 
працевлаштування демобілізованих учасників АТО прийняті на її засіданні від 31.05.2017 
року.  

*** 
З метою розвитку мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 

налагодження співпраці з ними та удосконалення надання ними безоплатної правової 
допомоги протягом кварталу фахівці Голованівського МЦ провели ряд робочих зустрічей  з 
працівниками Служб у справах дітей районних державних адміністрацій, Центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управлінь праць та соціального захисту 
населення РДА та  проведено ряд правопросвітницьких заходів. 

Так, 04, 11, 18,  та 25 квітня 2017 року, в Бобринецькому районному центрі зайнятості 
населення Бобринецьким бюро правової допомоги спільно з працівниками Бобринецького 
РЦЗ  проведено семінари на тему: “Загальні питання зайнятості” та “Легальна зайнятість” для 
осіб, що перебувають на обліку центру. 

На семінарі працівником бюро висвітлено питання юридичного оформлення трудових 
відносин, їх форми та основні відмінності між ними.  

Також в межах семінару присутнім було доведено інформацію про діяльність бюро 
правової допомоги, його завдання та цілі, а також надано контактні дані для звернення за 
допомогою. 

Після завершення семінарів присутнім надавались консультації з цікавлячих їх питань. 
З метою розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, Михайло 

Філіпенко  головний спеціаліст Новоархангельського бюро правової допомоги здійснив ряд  
заходів, а саме: 

5 квітня та 25 квітня 2017 року проведено консультування громадян спільно з 
фахівцем Новоархангельського районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді  

26 квітня 2017 року проведено консультування громадян спільно з начальником 
Новоархангельського відділу ДРАЦС  

27 квітня 2017 року проведено проведено консультування громадян  спільно з 
головним спеціалістом служби у справах дітей Новоархангельської РДА.  

 Як результат всі громадяни, що звернулися за консультацією до Новоархангельського 
бюро правової допомоги, служби у справах дітей Новоархангельської РДА, 
Новоархангельського районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді а також 
Новоархангельського відділу ДРАЦС мали змогу отримати фахові консультації у різного виду 
питаннях правового та неправового характеру.  

26 квітня 2017 року,  Руслан Наконечний провів 
робочу зустріч з працівниками Гайворонського районного 
центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді, на якій 
учасники обговорили нагальні питання щодо покращення 
співпраці, проведення спільних заходів для соціально 
незахищених категорій населення і т.п. Також фахівець 
Гайворонського БПД організував мобільний консультаційний 
пункт на якому проконсультував та надав роз’яснення 

громадянам, які звернулись на прийом з  приводу вирішення питання соціального 
забезпечення громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. 



12 та 22 травня 2017 року, Наталія Радоуцька, 
начальник Благовіщенського бюро правової допомоги 
прийняла участь у проведенні семінару для безробітних в 
Благовіщенському центрі зайнятості. На семінарі фахівець 
Благовіщенського БПД довела присутнім про роботу, 
завдання та види послуг, які надає бюро. Наприкінці семінару 
діяв консультаційний пункт.  

16, 23 та 30 травня 2017 року, в Бобринецькому 
районному центрі зайнятості населення Денис Ніколаєнко провів семінари на тему: “Загальні 
питання зайнятості” та “Легальна зайнятість” для осіб, що перебувають на обліку центру. 

На семінарах працівником бюро висвітлено питання юридичного оформлення 
трудових відносин, їх форми та основні відмінності між ними.  

Також в межах семінару присутнім було доведено інформацію про діяльність бюро 
правової допомоги, його завдання та цілі, а також надано контактні дані для звернення за 
допомогою. 

Після завершення семінарів присутнім надавались консультації з цікавлячих їх питань. 
17 травня 2017 року, Олександр Лісовий провів семінар на тему: «Легальна 

зайнятість» для осіб, які перебувають на обліку в Голованіському РЦЗ. Фахівець 
Голованівського МЦ розповів присутнім про роботу центру, його завдання та цілі.  

Після семінару діяв консультаційний пункт, під час якого всі бажаючі отримали 
правові консультації та роз’яснення. 

 29 травня 2017 року, Наталія Радоуцька провела 
робочу зустріч з працівниками Служби у справах дітей 
Благовіщенської РДА, на якій обговорили напрямки 
подальшої співпраці. Після цього діяв дистанційний 
консультаційний пункт. 

 
 06  та 13 червня 2017 року, в Бобринецькому 

районному центрі зайнятості населення Бобринецьким бюро правової допомоги спільно з 
працівниками Бобринецького РЦЗ проведено семінари на тему: “Загальні питання 
зайнятості” та “Легальна зайнятість” для осіб, що перебувають на обліку центру. 

На семінарі працівником бюро висвітлено питання юридичного оформлення трудових 
відносин, їх форми та основні відмінності між ними. 

9 червня 2017 року, Сергій Шеремет та Юлія Парахонько, 
з метою підвищення рівня правової поінформованості 
безробітних, провели право-просвітницький семінар на тему: 
«Запровадження безвізового режиму для України: 
найактуальніші питання» в приміщенні Голованівського 
районного  
центру зайнятості. Також під час семінару присутні дискутували з 
різних соціальних питань, а саме: як не стати жертвою 
телефонного шахрая, як відповідати злочинцю та що робити, якщо ви стали такою жертвою і 
т.п. Після завершення заходу, діяв мобільний консультаційний пункт, тому всі бажаючі мали 
можливість отримати правову допомогу.  

      16 червня 2017 року,  Світлана Марущак,  начальник 
Гайворонського бюро правової допомоги провела спільний 
семінар за участю представника Гайворонського воєнного 
комісаріату, в приміщенні Гайворонського центру зайнятості. 
Учасникам семінару була проведена коротка презентація 
Бюро, його функції та завдання. Також присутнім  семінару  
були роздані інформаційні  буклети та «Соціальна газета». 



*** 
З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги соціально 

незахищених категорій населення, протягом кварталу працівники організовували та 
забезпечували роботу дистанційних та мобільних пунктів консультувань громадян. 

Мобільні консультаційні та дистанційні пункти у ІІ кварталі 2017 року  
№  
з/п 

Дата  
проведення 

Місце проведення Кількість осіб, які 
звернулися на 

прийом 

 

Мобільні консультаційні пункти  
Голованівський МЦ   

1 13.04.2017 Побузька ЗШ І-ІІ ст.. 8  
2 13.04.2017 Територіальний центр соціального 

обслуговування (Побузька філія) 
1  

3 14.04.2017 Голованіський РЦЗ 2  
4 11.05.2017 Голованівський РС з питань апробації ПМУ з 

питань виконання покарань та апробації 
Мінюста України 

3  

5 07.05.2017 Голованіський РЦЗ 4  
6 01.06.2017 Піщанобрідський професійний аграрний ліцей 3  
7 01.06.2017 Добровеличківський районний краєзнавчий 

музей 
8  

8 09.06.2017 Голованіський РЦЗ 2  
Всього: 31  

Дистанційний пункт  
1 13.04.2017 Побузька селищна рада 4  
2 18.05.2017 Побузька селищна рада 5  
3 08.06.2017 По бузька селищна рада 4  

Всього: 13  

Мобільні консультаційні пункти бюро правової допомоги 

Благовіщенське бюро правової допомоги 

1 12.04.2017  Благовіщенський РЦЗ 3 

2 28.04.2017  
 

Шамраївська ЗОШ І – ІІІ ступенів 
Благовіщенського району 

4 

3 18.05.2017  Благовіщенський територіальний центр 
соціального обслуговування громадян  

3 

4 29.05.2017  Служба у справах дітей Благовіщенської РДА  1 

5 12.05.2017  Благовіщенський РЦЗ  2 

6 16.06.2017  Розношенська сільська рада 
Благовіщенського району  

2 

Всього: 15 

Бобринецьке бюро правової допомоги 

1 04.04.2017 Бобринецький РЦЗ 3 

2 04.04.2017 Бобринецький районна бібліотека для 
дорослих 

2 

3 11.04.2017 Бобринецький РЦЗ 3 

4 04.04.2017 Бобринецький районна бібліотека для 
дорослих 

2 

5 18.04.2017. о  Бобринецький РЦЗ 2 



6 20.04.2017  Бобринецька школа-інтернат 5 

7 25.04.2017 Бобринецький РЦЗ 1 

8 25.04.2017  Бобринецьке ПТУ №32 7 

9 05.05.2017  Бобринецька районна бібліотека для дітей 3 

10 16.05.2017  Бобринецький РЦЗ 3 

11 23.05.2017  Бобринецький РЦЗ 2 

12 30.05.2017  Бобринецький РЦЗ 3 

13 06.06.2017  Бобринецький РЦЗ 3 

14 12.06.2017  Володимиро-Іллінська сільська рада 3 

15 13.06.2017  Бобринецький РЦЗ 2 

16 14.06.2017  Бобринецька районна бібліотека для 
дорослих 

2 

17 15.06.2017  Тарасівська сільська рада 4 

18 20.06.2017  Бобринецький РЦЗ 5 

19 22.06.2017  Бобринківська сільська рада 5 

20 23.06.2017  Чарівнянська сільська рада 2 

21 26.06.2017  Златопільська сільська рада 3 

22 26.06.2017  Куйбишевська сільська рада 2 

23 26.06.2017  Витязівська сільська рада 6 

24 27.06.2017  Бобринецький РЦЗ 2 

Всього:  73 

Вільшанське бюро правової допомоги 

1 18.05.2017 
 

Сухоташлицька сільська рада Вільшанського 
району 

2 

2 25.05.2017 
 

Куцобалківська сільська рада Вільшанського 
району 

2 

3 13.06.2017 Вільшанський РЦЗ 1 

4 29.06.2017 Сухоташлицька сільська рада Вільшанського 
району 

2 

5 30.06.2017 Куцобалківська сільська рада Вільшанського 
району 

2 

Всього: 9 

Гайворонське бюро правової допомоги 

1 07.04.2017 Гайворонський РЦЗ 3 

2 26.04.2017 Гайворонський РЦЗ 2 

3 11.05.2017 Гайворонський РС з питань апробації ПМУ з 
питань виконання покарань та апробації 

Міню ста України 

1 

4 19.05.2017 Управління соціального захисту населення в 
Гайворонському районі 

3 

5 16.06.2017 Гайворонський РЦЗ 2 

Всього: 11 

Добровеличківське бюро правової допомоги 

1 05.04.2017 Добровеличківський районний сектор 
пробації Південного МРУ з питань 

10 



виконання кримінальних покарань та 
пробації Мінюста. 

2 11.04.2017 Липнязька сільська рада 5 

3 11.04.2017 Липнязький дошкільний навчальний заклад 5 

4 19.04.2017 Добровеличківський міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат 

10 

5 20.04.2017 
 

Любомирський фельдшерський пункт 11 

6 20.04.2017 Любомирський навчально-виховний 
комплекс 

5 

7 21.04.2017 Карбівська сільська рада 4 

8 24.04.2017 Піщанобрідська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини 

3 

9 03.05.2017 Тишківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 10 

10 16.05.2017 Тернівська сільська рада 6 

11 01.06.2017 Добровеличківський районний краєзнавчий 
музей 

8 

12 09.06.2017 Добровеличківське БПД та Громадська 
організацією «Бойове братство 

Добровеличківщини 

9 

13 12.06.2017 Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 

Добровеличківського району 

6 

14 27.06.2017 Добровеличківський РЦЗ 10 

Всього: 103 

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 05.05.2017 Новоархангельський районний сектору з 
питань пробації 

7 

2 01.06.2017 Новоархангельська РДА 4 

3 27.06.2017 Кам’янецька сільська рада 
Новоархангельського району 

3 

Всього: 14 

Новоукраїнське бюро правової допомоги 

1 26.04.207 Новоукраїнський РЦЗ  3 

2 30.05.2017 Комишуватська сільська рада 
Новоукраїнського району 

5 

3 14.06.20178 Новоукраїнська центральна районна 
бібліотека 

2 

Всього: 10 

Разом: 287 

 
 
 



*** 
Протягом звітного періоду працівники Голованівського МЦ, з метою підвищення 

правової обізнаності мешканців територіальних громад та надання їм правових послуг, 
спрямованих на забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини систематично 
проводили  вуличне інформування жителів районів щодо роботи системи безоплатної 
правової допомоги.  Разом із цим громадянам роздаються друковані матеріали, які містять 
інформацію щодо правових послуг, які надають бюро та центри правової допомоги, випадків 
відмов у наданні безоплатної вторинної правової допомоги та деяких інших питань. Всього 
поширено понад  140 друкованих матеріалів. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
З метою  виконання плану роботи, 30 травня 2017 року, на засіданні виконавчого 

комітету місцевого самоврядування у приміщенні Вільшанської селищної ради відбулося 
проведення  публічного звіту Голованівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та Вільшанського бюро правової допомоги за результатами 
діяльності у  2017 році. 

Перед присутніми на заході представниками 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
громадських організацій та засобів масової інформації 
Вільшанського району виступив Володимир Соколик, 
начальник Вільшанського БПД. 

Фахівець бюро довів присутнім  статистичну 
інформацію про діяльність місцевого центру за 
звітний період 2017 року. Також навів присутнім 

приклади успішного захисту клієнтів системи БВПД.  
 

*** 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД та інформування 

громадян про можливості отримання безоплатної правової допомоги регулярно 
здійснюється тісна співпраця з із місцевими ЗМІ, зокрема: 

 опубліковано понад 24 правових консультацій та висвітлено результативну 
діяльність щодо роботи Голованівського місцевого центру на сайтах ОДВ, ОМС, установ, 
інформаційних порталах та блогах тощо, районів, які підпадають під юрисдикцію 
Голованівського МЦ; 

 поширено  приклади успішного захисту клієнтів системи БВПД на сайті 
Регіонального центру з надання БВПД та на соціальній сторінці в мережі Фейсбук 
Голованівського МЦ, а також дані приклади були наведенні під час участі Дениса Ніколаєнко, 



начальника Бобринецького БПД на засіданні Координаційної ради Бобринецького РДА з 
питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання насильства у сім’ї та протидії торгівлі людьми; 

 розміщується інформація у друкованих ЗМІ: 

 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
В рамках виконання квартального плану роботи Місцевого центру працівники 

Голованівського МЦ провели зустрічі з  працівниками відділів з питань пробації Південного 
міжрегіонального Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 
Міністерства Юстиції України на тему «Права та обов’язки осіб, засуджених до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі», а саме: 

04 квітня 2017 року, Олександр Лісовий, фахівець Голованівського МЦ провів робочу 
зустріч з працівниками Голованівського РС пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мін’юсту України; 
             05 квітня 2017 року працівники Добровеличківського БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Добровеличківського РС пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мін’юсту України; 
            05 травня 2017 року  працівники Новоархангельського БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Новоархангельського  РС з питань пробації Південного МРУ з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту України; 
            11 травня 2017 року  працівники Вільшанського БПД робочу зустріч з працівниками 
Вільшанського РС з питань пробації Південного МРУ з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Мін’юсту України; 
             11 травня 2017 року  працівники Гайворонського БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Гайворонського РС з питань пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мін’юсту України; 
             18 травня 2017 року  працівники Маловисківського БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Маловисківського РС з питань пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мін’юсту України; 

№ 
п/
п 

Назва ЗМІ/ дата публікації Посилання 

1 Бобринецька районна газета “Честь 
хлібороба”, публікація від 01.04.2017 

року, №25(10999) 

https://drive.google.com/file/d/0Bxw9VM9jRMZiYl
d3eV9FN3BEWTg/view?usp=sharing 

 

2 Голованівська районна газета 
“Вісник Голованівщини”,  публікація 

від 03.06.2017 

https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRM
ZiRGRBcVhSbUdLNFU 

 

3 Новоархангельська районна газета 
“Колос”, публікація від 15.06.2017 

року 

https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRM
ZiSzRnWjNDV2FMcFU 

 

4 Голованівська районна газета 
“Вісник Голованівщини”,  публікація 

від 17.06.2017 

https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRM
ZiajlzcmtsTVJCSkk 

 

5 РКП “Редакційне видавниче 
об’єднання ”Слово і час”, публікація 

від 24.06.2017  

https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRM
ZiRVBwdDFXc2tzRWc 

 

6 Гайворонська районна газета 
“Гайворонські вісті”, публікація від 

24.06.2017 

https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRM
ZiQlZxSEQ5NlUyYmM 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bxw9VM9jRMZiYld3eV9FN3BEWTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxw9VM9jRMZiYld3eV9FN3BEWTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRMZiRGRBcVhSbUdLNFU
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRMZiRGRBcVhSbUdLNFU
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRMZiSzRnWjNDV2FMcFU
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRMZiSzRnWjNDV2FMcFU
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRMZiajlzcmtsTVJCSkk
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRMZiajlzcmtsTVJCSkk
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRMZiRVBwdDFXc2tzRWc
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRMZiRVBwdDFXc2tzRWc
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRMZiQlZxSEQ5NlUyYmM
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9VM9jRMZiQlZxSEQ5NlUyYmM


             26 травня 2017 року  працівники Новоукраїнського БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Новоукраїнського РС з питань пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мін’юсту України;              

15 червня 2017 року Благовіщенське бюро правової допомоги провели робочу зустріч 
з працівниками Благовіщенського РС пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мін’юсту України; 
            21 червня 2017 року працівники Бобринецького БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Бобринецького районного відділу з питань пробації Південного МРУ з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту України. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

*** 
23 червня 2017 року працівники Благовіщенського бюро правової допомоги 

Н.Радоуцька та Д.Мелєзгінова  пройшли стажування у адвоката Т.Забуранного з питань 
ведення клієнтського досьє, участі у судових засіданнях по ЦАС, підстави та терміни 
заявлення клопотань у цивільному процесі щодо забезпечення позову та забезпечення 
доказів тощо. 

*** 
15 червня 2017 року відбулася чергова зустріч 

працівників Голованівського місцевого центру з надання 
БВПД  з адвокатом системи безоплатної вторинної 
правової допомоги, організована з метою покращення 
якості  надання правових консультацій та роз’яснень 
клієнтам у цивільних та адміністративних справах. 
Учасниками заходу стали працівники відділів правової 
інформації та консультацій, представництва та організації 
надання безоплатної вторинної правової інформації та 
роботи з адвокатами місцевого центру і адвокат системи 

БВПД Оксана Задорожнюк. 
Під час години адвокатської практики  представники системи БПД обговорили 

проблеми правового характеру з питань факту встановлення факту спільного проживання, 
поновлення строків позовної давності, умови введення фермерського господарства та 
відповідальність за порушення здійснення господарської діяльності та ін. 

*** 
21 червня 2017 року в приміщенні Голованівського місцевого центру з надання БВПД 

відбулася зустріч працівників Місцевого центру та Благовіщенського бюро правової 
допомоги з представниками Дніпровської міжрегіональної ресурсно-комунікаційної 
платформи Я.Тарасовою та О.Тертишним. Під час місії фахівці МРКП разом із 
представниками місцевого центру вивчили позитивні результати з практики центру та бюро  
правової допомоги щодо роботи з клієнтами; співпраці з адвокатами, органами місцевого 
самоврядування та державної влади, громадським організаціями, ЗМІ тощо; управлінні 
персоналом та його навчанні.  

 
 



[1.3.+ Децентралізація системи БПД 
13 червня 2017 року директор Місцевого центру Ольга Рибак взяла участь у   засіданні 

Керівної ради, що пройшло під головуванням директора Регіонального центру Леоніда 
Кропліса та за участі директорів місцевих центрів. На нараді обговорювались питання щодо 
управління бюджетними коштами, ефективне та цільове їх використання та результати 
проведеного моніторингу діяльності місцевих центрів та бюро правової допомоги. 

З метою покращення якості роботи місцевого центру, за звітний період 
Голованівським місцевим центром з надання БВПД проведено моніторинги діяльності 
Гайворонського та Благовіщенського бюро правової допомоги. 

20 червня 2017 Голованівським місцевим центром з надання БВПД підготовлено та 
направлено до Регіонального центру інформацію до бюджетного запиту для формування 
Паспортів бюджетних програм на 2018 рік по КПКВК 3603020 по КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2270, 
2282, 2800. 

 
*1.4.+ Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях. 
З метою розвитку мережі провайдерів громадського захисту наразі проводиться 

організаційні заходи, спрямовані на створення офісів громадського захисту у кримінальних 
провадженнях. Зокрема, для залучення адвокатів до роботи у таких офісах, наразі 
проводиться інформаційна кампанія серед адвокатів системи безоплатної вторинної 
правової допомоги. Протягом звітного періоду директором Місцевого центру проведено дві 
робочі зустрічі з адвокатами М.Волошиним та О.Задорожнюк з метою залучення їх до роботи 
у громадському офісі. 
 

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

З метою поширення напрацьованого досвіду, вмінь та навичок та для посилення 
ефективності діяльності Місцевого центру та бюро правової допомоги фахівцями Місцевого 
центру проводяться навчання працівників бюро правової допомоги з метою освоєння 
автоматизації процесів в системі.  

Так, 20.06.2017 та 29.06.2017 начальник відділу представництва Сергій Шеремет та 
заступник начальника відділу правової інформації та консультацій Тетяна Бойко провели 
відповідні навчання працівників Гайворонського бюро правової допомоги щодо роботи у 
системі КІАС. 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01.04 по 30.06.2017 року Голованівським місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було зареєстровано 2242 звернення клієнтів, 2124 особам було надано правову 
консультацію, 119 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 консуль-
тацій 

Кількість отри-
маних письмових 
звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 

303 280 23 

2 Відділ «Бобринецьке бюро 
правової допомоги» 

437 410 27 



3 Відділ «Вільшанське бюро 
правової допомоги» 

229 221 8 

4… Відділ «Гайворонське бюро 148 138 10 

5 Відділ «Благовіщенське бюро 
правової допомоги» 

199 191 8 

6. Відділ «Маловисківське бюро 
правової допомоги» 

189 186 3 

7. Відділ «Новоукраїнське бюро 
правової допомоги» 

316 297 19 

8. Відділ «Новоархангельське 
бюро правової допомоги» 

219 215 4 

9. Відділ «Добровеличківське 
бюро правової допомоги» 

202 186 17 

…. Разом по МЦ 2242 2124 119 

 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 115 рішень 

про надання БВПД та надано 89 доручень адвокатам та 26 наказів штатним працівникам 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). Наказів про 
відмову у наданні БВПД не було. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 386 ( 
17,2%), іншого цивільного 287 (12,8%) права, соціального забезпечення 278 (12,4%), 
земельного 270 ( 12%), з інших питань 247 (11,0%), спадкового 206 (9,2%), житлового 135 
(6,0%), договірного 128 (5,7%), трудового 102 (4,5%), адміністративного 90 (4,0%), з питань 
виконання судових рішень 54 (2,4%), з неправових питань 39 (1,8%) та медичного 20 (1,0%).  
 

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 
категорією питань 
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Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

584

751

чоловіки

жінки

 
 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

9
360

710

256

до 18 років

від 18 до 35 років включно

від 35 до 60 років включно

понад 60 років

 
 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за ІІ квартал 2017 року найбільше 
позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід 
не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 87 ( 75,6 %), інвалідам 16 (14%), 
ветеранам війни 9 ( 7,8%), внутрішньо переміщеним особам 2 ( 1,7%) та дітям, позбавленим 
батьківського піклування 1 ( 0,9%) 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 71  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 287 осіб, в 
тому числі 274 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 13 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 178 правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ  інформаційних матеріалів з питань надання БПД - 30. 
 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 
здійснени
х виїздів 
мобільних 
пунктів/ос
іб, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 
дистанційни
х 
пунктів/осіб, 
що отри-
мали право-
ву допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 
провайде
рів БПД, 
яким на-
дано ме-
тодичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 
право-про-
світницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 
яким 
надано 
доступ до 
електронн
их сервісів 
МЮ 

Кількість 
інформацій
них 
матеріалів, 
розміщених 
у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 

71/274 3/13 1 178 0 30 

2 Благовіщенськ
е БПД 

6/15 0 0 16 0 3 

3 Бобринецьке 
БПД 

24/73 0 0 38 0 4 

4 Вільшанське 
БПД 

5/9 0 0 16 0 1 

5 Гайворонське 
БПД 

5/11 0 0 10 0 5 

6 Добровеличкі
вське БПД 

14/103 0 0 21 0 8 

7 Маловисківсь
ке БПД 

3/8 0 0 14 0 0 

8 Новоархангел
ьське БПД 

3/14 0 0 24 0 1 

9 Новукраїнське 
БПД 

3/10 0 1 19 0 6 

 


