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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

[1.1.] Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
12 вересня 2016 року Кристина Познаховська, начальник 

Новоукраїнського бюро правової допомоги (далі - Бюро)  провела 
презентацію  новоствореного Бюро перед педагогічним  колективом 
Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40 
м. Новоукраїнка».  
 Під час виступу Кристина Познаховська  роз'яснила, які саме 
послуги надає Бюро, відмінність між первинною та вторинною 
правовою допомогою, та які соціально-незахищені категорії осіб мають 
доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. 
 Також працівник Бюро зазначила адресу розташування та графік 
роботи Бюро.  Наприкінці виступу розпочав роботу мобільний 
консультаційний пункт  для персоналу закладу. Всі особи, які 
звернулись до консультаційного пункту отримали вичерпні відповіді на 

поставлені питання. 
21 вересня 2016 року Денис Ніколаєнко, 

начальник відділу “Бобринецьке бюро 
правової допомоги” Голованівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги провів 
презентацію бюро правової допомоги в 
Бобринецькому професійно-технічному 
училищі №32. 

Під час  виступу Денис Ніколаєнко 
розповів про систему БВПД, бюро правової 
допомоги, завдання та цілі роботи бюро. 

По закінченню заходу діяв мобільний 
консультаційний пункт  для персоналу 
закладу. Всі особи, які звернулись до консультаційного пункту отримали вичерпні відповіді на 
поставлені питання. 

 28 вересня 2016 року, з метою 
інформування молоді про відзначення 40-ї 
річниці створення Української Громадської Групи 
сприяння виконанню Гельсінських угод, 
представники Голованівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги організували захід для учнів старших 
класів  Таужненської ЗОШ Гайворонського 
району. 

Наприкінці зустрічі у приміщенні ЗОШ 
Гайворонського району працював мобільний 
консультаційний пункт. Працівники місцевого 
центру надали консультації викладачам та 
працівникам навчального закладу з питань, які 

їх цікавили. 
13 липня 2016 року, на базі відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської РДА  

працював мобільний консультаційний пункт. Михайло Коломійчук, начальник відділу правової 
консультації та інформації Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги надав консультації викладачам та працівникам шкіл Новоархангельского 
району  з правових питань. 



12 вересня 2016 року Денис 

Ніколаєнко, начальник відділу 

“Бобринецьке бюро правової допомоги” 

Голованівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Центрі соціальних служб для 

дітей, сім’ї та молоді Бобринецької 

районної державної адміністрації провів 

зустріч з громадянами та надав юридичні 

консультації, положень чинного 

законодавства, щодо спільного 

проживання, порядку нарахування субсидій, прав та обов’язків власників будинку та осіб, що 

проживають в будинку, прав малолітніх дітей та гарантії  їх захисту. 

 28 вересня 2016 року, з метою інформування молоді про відзначення 40-ї річниці 

створення Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод, представники 

Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організували захід для учнів старших класів  Таужненської ЗОШ Гайворонського району. 

    Лекцію на тему “Українській Громадській Групі сприяння виконанню Гельсінських угод — 40 

років!” провели Олександр Лісовий, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги та Михайло Коломійчук, начальник відділу 

правової консультації та інформації. 

 Фахівці місцевого центру роздали учасникам 

заходу інформаційні буклети «Українській Громадській 

Групі сприяння виконанню Гельсінських угод — 40 

років!». 

Наприкінці зустрічі у приміщенні ЗОШ 

Гайворонського району працював мобільний 

консультаційний пункт. Працівники місцевого центру 

надали консультації викладачам та працівникам 

навчального закладу з питань, які їх цікавили. 

29 вересня 2016 року, Наталія Радоуцька, головний спеціаліст відділу «Благовіщенське 

бюро правової допомоги»   в актовому залі Благовіщенського професійно-технічного училища № 

11 провела зустріч із студентами навчальному закладу. Наталія Радоуцька під час зустрічі 

організувала та провела бесіду про права, обов'язки та свободи дітей та гарантії їх захисту. 

02 вересня головний спеціаліст Новархангельського бюро правової допомоги Михайло 

Філіпенко разом з військовим комісаром та Кальниболотським сільським головою взяв участь у 

роботі виїзного консультаційного пункту для військовослужбовців та учасників АТО, який діяв у 

приміщенні Кальниболотської сільської ради Новоархангельського району. Михайло Філіпенко 

надавав роз’яснення з приводу вирішення питання надання земельних ділянок учасникам АТО.  

08 вересня 2016 року Руслан Наконечний, заступник начальника Гайворонського бюро 

правової допомоги організував роботу мобільного консультаційного пункту, який діяв у 

приміщенні Берестягівської сільської ради Гайворонського району. Руслан Наконечний надавав 

роз’яснення з приводу вирішення питання надання земельних ділянок громадянам для ведення 



особистого селянського господарства та з приводу соціального забезпечення (отримання 

житлової субсидії). 

15 вересня 2016 року, в приміщенні 

Помічненської міської ради Добровеличківського 

району працював мобільний консультаційний пункт для 

військовослужбовців, учасників АТО та членів їхніх 

сімей. 

Роботу консультаційного пункту забезпечували 
фахівці Голованівського місцевого центру з надання 
БВПД – Олена Горщак, начальник відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
роботи з адвокатами і Олександр Лісовий, начальник 
відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги. 

15 вересня 2016 року   у приміщенні Побузької селищної ради працював дистанційний 
пункт доступу до безоплатної правової допомоги. Роботу дистанційного пункту забезпечували 
фахівці місцевого центру Михайло Коломійчук та Микола Рудий.  

26 вересня 2016 року у приміщенні Паліївської сільської ради    працівники Маловисківського 
бюро правової допомоги організували роботу мобільного консультаційного пункту, де всі бажаючі 
отримали роз'яснення та консультації. 

 07 вересня 2016 року, працівники Бобринецького 

бюро правової допомоги провели тематичний семінар 

для громадян, що перебувають на обліку у 

Бобринецькому районному центрі зайнятості «Легальна 

зайнятість». Денис Ніколаєнко, начальник бюро правової 

допомоги нагадав,   що завданнями новостворених 

бюро правової допомоги є надання юридичних 

консультацій, правопросвітництво, забезпечення 

доступу до безоплатної вторинної правової допомоги та 

забезпечення доступу до електронних сервісів 

Міністерства юстиції. 

Наприкінці виступу громадянам були надані 
консультації та роз’яснення з правових питань, які стосуються оформлення трудових відносин, 
шляхом укладення трудового договору, визнання неправомірними дій директора установи, 
вимоги для отримання допомоги з безробіття та про причини зняття з обліку в районному центрі 
зайнятості. 

 
21 вересня 2016 року Денис Ніколаєнко, начальник 

відділу “Бобринецьке бюро правової допомоги” 
Голованівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги спільно з працівниками 
Бобринецького районного центру зайнятості (далі - 
Бобринецький РЦЗ) провів семінар на тему: “Загальні 
питання працевлаштування” для осіб, що перебувають на 
обліку. 
 

 
18 серпня 2016 року в приміщенні  районного військового комісаріату працював мобільний 

консультаційний пункт для учасників бойових дій та бійців АТО Новоархангельського району. 



Роботу консультаційного пункту забезпечували фахівці Голованівського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Лісовий, Михайло Коломійчук, 

Микола Рудий та Михайло Філіпенко. 

Звертаючись до військовослужбовців, начальник 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги 

Олександр Лісовий нагадав, які саме права та гарантії 

мають ветерани війни, учасники бойових дій, бійці АТО та 

члени сімей загиблих військовослужбовців. Зокрема, 

право на безоплатну вторинну правову допомогу мають 

особи, на яких поширюється дія Закону України «Про 

статус ветерана війни та гарантії їх соціального захисту». 

Олександр Лісовий детально роз’яснив, яким чином 

можна звернутись до місцевого центру та які документи необхідно при цьому подати. 

Працівники місцевого центру Микола Рудий та Михайло Коломійчук надали консультації 

військовослужбовцям з питань, які їх цікавили. Переважно вони стосувалися санаторно-

курортного лікування, отримання пільгових ліків, отримання субсидій та питання виділення 

непридатних для обробітку земельних ділянок. 

15 вересня 2016 року в приміщенні Помічненської міської ради Добровеличківського 

району працював мобільний консультаційний пункт для військовослужбовців, учасників АТО та 

членів їхніх сімей. 

    Роботу консультаційного пункту забезпечували фахівці Голованівського місцевого центру з 

надання БВПД – Олена Горщак, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами і Олександр Лісовий, начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги. 

У роботі консультаційного пункту приймали участь Любов Лінник, радник голови 

Добровеличківської РДА з питань АТО, а також Інна Милютіна, директор районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 14 вересня 2016 року, Ірина Кузьменя, головний спеціаліст Гайворонського бюро правової 

допомоги здійснила виїзд до місця проживання  громадянки Т.Б., яка є інвалідом І групи, в 

результаті чого клієнтці було надано правову допомогу та призначено адвоката для вирішення 

питання щодо розподілу майна в судовому порядку. 

 28 вересня 2016 року, Наталія Радоуцька, головний спеціаліст відділу «Благовіщенське 

бюро правової допомоги»  відвідала громадян, що перебувають на обліку у територіальному 

центрі соціального обслуговування громадян Благовіщенського району, та надала їм безоплатну 

правову допомогу, а також провела бесіду з працівниками центру на тему функцій бюро та 

доступу до безоплатної правової допомоги людей похилого віку, інвалідів та людей з 

обмеженими фізичними можливостями.  

 30 серпня 2016 року, працівники Голованівського 

МЦ взяли участь у засіданні сесії Вільшанської селищної 

ради, під час якого представили новопризначених 

працівників відділу Вільшанського бюро правової 

допомоги, надали роз’яснення про роботу та місію Бюро 

та відповіли на всі питання присутніх. 

 



16 вересня 2016 року  Михайло Філіпенко, головний спеціаліст Новархангельського бюро 
правової допомоги прийняв участь у засіданні  7 сесії Кальниболотської сільської ради. Головним 
питанням порядку денного було  забезпечення першочергового виділення земельних ділянок 
соціальної сфери учасникам АТО. 
       Так, у січні 2017 року закінчується договір оренди земельної ділянки площею 90 га, що 
віднесена до земель соціальної сфери з ФГ «Момот». Голова вказаного фермерського 
господарства  погодився на виділення частини ділянки, для розподілу її та надання учасникам 
АТО. Крім того він запропонував останнім, за власні кошти оформити документи на земельні 
ділянки, якщо вони передадуть їх у користування його господарству. 
      Голова організації ветеранів АТО с. Кальниболота С. Погосян, який повністю підтримав такий 
шлях розв’язання конфлікту.  
         Сторони дійшли згоди, питання вирішено позитивно. 
  Усі присутні на сесії учасники бойових дій в зоні АТО є клієнтами Новоархангельського бюро 
правової допомоги, яким Михайло Філіпенко надав роз'яснення та правові консультації. 

28 вересня 2016 року Кристина Познаховська, начальник відділу Новоукраїнського бюро 
правової допомоги  прийняла участь у черговому засіданні Громадської ради при Новоукраїнській 
районній державній адміністрації. 

На засіданні були присутні члени Громадської ради та Микола Марченко, керівник апарату 
Новоукраїнської районної державної адміністрації. 
 На порядку денному одним з питань було «Безоплатна правова допомога у 
Новоукраїнському районі».  

Кристина Познаховська у межах даного питання представила Новоукраїнське бюро правової 
допомоги, яке відкрилося 1 вересня 2016 року. Основними завданнями якого є: 
правопросвітництво, надання первинної правової допомоги, забезпечення доступу до вторинної 
правової допомоги та доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України.  

Також начальник Бюро наголосила на важливості тісної співпраці громадських організацій з 
системою безоплатної правової допомоги з метою покращення правової обізнаності населення. 
 З метою інформування щодо пілотного проекту у сфері державної реєстрації  громадських 
формувань працівники Голованівського МЦ з надання БВПД  оголошення та інформаційні 
матеріали щодо пілотного проекту розмістили  в приміщеннях органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та на інформаційних стендах міста на територіях районів, які 
підпадають під юрисдикцію Голованівського МЦ з надання БВПД. 
  Протягом 3 кварталу працівники місцевого центру розробили інформаційні буклети на 
теми: “Як отримати правову допомогу в громадах?”, “Мобільні та дистанційні пункти 
консультування”,  Бюро правової допомоги: крок до захисту прав територіальних громад”, “ 
Українській Громадській групі сприяння виконанню Гельсінських угод-40 років”. 
  Вказані інформаційні матеріали розповсюджуються серед жителів районів, в органах 
місцевого самоврядування, органах державної влади, навчальних закладах тощо. 
  З метою інформування про безоплатну правову допомогу фахівці Голованівського МЦ з 
надання БВПД проводять “Вуличне інформування”, під час якого всім прохожим громадянам 
роздавали інформаційні матеріали про безоплатну правову допомогу. 
      

 

6 вересня 2016 року Руслан Наконечний, заступник 

начальника Гайворонського бюро правової допомоги  провів 

робочу з працівниками кримінально-виконавчої інспекції. 

 

 

 

 

 



 

6 вересня 2016 року Руслан Наконечний, 
заступник начальника Гайворонського бюро правової 
допомоги провів робочу зустріч з працівниками 
Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої 
прокуратури Кіровоградської області. 
     Під час зустрічі працівник Гайворонського бюро 
правової допомоги  розповів про роботу бюро та 
порядок звернення для отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги у кримінальних, цивільних 
та адміністративних процесах. 
 

19 вересня 2016 року в приміщенні Новоукраїнського 
районного відділу кримінально- виконавчої інспекції відбулась 
робоча зустріч Володимира Зінченка, головного спеціаліста 
Новоукраїнського бюро правової допомоги з представниками 
кримінально-виконавчої інспекції. 

Під час зустрічі працівник Новоукраїнського бюро правової 

допомоги  розповів про роботу бюро та порядок звернення для 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальних, цивільних та адміністративних процесах. 

На заході було обговорено принципи  взаємодії та співпраці між 

установами. 

  

23 вересня 2016 року начальник відділу Новоукраїнського бюро правової 
допомоги  Кристина Познаховська взяла участь у засіданні круглого столу «Соціальна адаптація 
інвалідів, взаємодія з суспільством та захист прав інвалідів АТО». 

На заході також були присутні: Віктор Самойленко, голова Новоукраїнської районної 

державної адміністрації, Валерій Савенко, голова Новоукраїнської районної ради, Сергій 

Подорожний, голова Кіровоградської обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації 

інвалідів «Союз організацій інвалідів України», 

Людмила Вишневецька, секретар Новоукраїнської 

міської ради, Тетяна Олефіренко, начальник 

управління соціального захисту населення 

Новоукраїнської райдержадміністрації, Ігор 

Шилінський, головний лікар Новоукраїнської 

центральної районної лікарні, Сергій Тараненко, 

голова Новоукраїнської міської організації інвалідів 

та активісти міської організації інвалідів. 

Кристина Познаховська проінформувала 

учасників зустрічі про те, що 1вересня 2016 року 

відкрилось Новоукраїнське бюро правової допомоги. 

Основними завданнями бюро є:правопросвітництво, надання первинної правової допомоги, 

забезпечення доступу до вторинної правової допомоги та доступ до електронних сервісів 

Міністерства юстиції України тощо. 

Під час засідання круглого столу обговорювались питання взаємодії інвалідів із  суспільством, 
їхньої соціальної адаптації, а також захист прав інвалідів - учасників АТО. 
 У ІІІ кварталі Голованівський МЦ з надання БВПД налагодив співпрацю з 4 правозахисними 
громадськими організаціями. Результатом чого стало підписання Меморандумів про співпрацю. 
 
 



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

 Станом на 30 вересня 2016 року Голованівським МЦ з надання БВПД розроблено 18 
Програм надання безоплатної правової допомоги на 2016-2017 рр. З них затверджено на сесіях 
районних та селищних рад — 5. 

 В липні 2016 року працівниками місцевого центру оновлено паспорти 9 територіальних 
громад. 

 Протягом звітного періоду налагоджено партнерські стосунки з  4 провайдерами послуг 
громадського захисту. 

 

[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним 
центром з надання БВПД. 
  З 05 по 07 липня 2016 року  директор  Голованівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги   взяла участь 3-й етапі конкурсу з відбору  керівників 
бюро правової допомоги, що проходив у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області.  
 11 липня 2016 року працівники Голованівського місцевого центру з надання БВПД 
М.Коломійчук та О.Горщак  взяли участь у навчанні для працівників місцевих центрів з надання 
БВПД щодо державної реєстрації громадських формувань. 
 11 серпня 2016 року в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області відбувся установчий семінар для новопризначених 
працівників бюро правової допомоги. 
 У роботі навчального заходу взяли участь 
представники Координаційного центру з 
правової допомоги, Регіональних центрів з 
надання БВПД, а також представники місцевих 
центрів. 
 Метою семінару було обговорення 
першочергових кроків з організації роботи 
бюро напередодні їх відкриття цього року. 
  Представники Голованівського місцевого 
центру з надання БВПД представили ознайомчі 
презентації, під час перегляду яких учасники 
мали змогу обговорити місію та бачення системи надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, а також цінності, які сповідує її команда. Також говорили про місце бюро в системі 
безоплатної правової допомоги, їхню роль для громадян та основні, у тому числі, першочергові 
завдання, що постають перед працівниками бюро.  
 31 серпня 2016 року директор  Голованівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги   взяла участь у засіданні Керівної ради, що проходила в приміщенні 
Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області. 

 16 вересня 2016 року працівники 
відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Голованівського 
місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги   взяли участь 
у тренінгу для начальників та головних 
спеціалістів відділів правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Голованівського, Кіровоградського та 



Олександрійського місцевих центрів, що проходив в приміщенні Регіонального центру з надання 
БВПД у Кіровоградській області. 

Мета зустрічі – вдосконалення навичок написання статей, обговорення інструментів та 
способів залучення ЗМІ, обмін досвідом. 
 16 вересня 2016 року працівники  Голованівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги О.Горщак, М.Коломійчук, К.Познаховська,  М.Кучеренко, Н.Яворська  
взяли участь у навчальному семінарів з питань державної реєстрації громадських формувань, що 
проходив у приміщенні Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області. 

 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до 
виконання його функцій. 
  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 Фейсбук. 
За липень-вересень 2016 року   розміщено інформаційних матеріалів: 

- на офіційній сторінці Голованівського МЦ з надання БВПД у Фейсбук — 21; 
- на сайтах органів державної влади — 4;  
- публікацій у ЗМІ — 12. 

 Голованівським МЦ з надання БВПД  підготовлено роз'яснення з  питань порядку 
повернення судового збору та звільнення учасників бойових дій  від обов'язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності. 
 Станом на 31 серпня 2016 року затверджено 5 Програм надання безоплатної правової 
допомоги населенню на 2016-2017 роки на загальну суму   72,0 тис. гривень. 

 
[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації. 
 

Протягом ІІІ кварталу 2016 року Голованівським МЦ з надання БВПД висвітлено інформацію 
про доступ до безоплатної правової допомоги у 12 районних друкованих засобах масової 
інформації. Також   працівники місцевого центру взяли   участь у зйомках телепрограми “Лінія 
захисту”, сюжетом якої стали   підсумки роботи Голованівського місцевого центру з надання БВПД 
за перший рік діяльності.  
 

31 серпня 2016 року директор місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги О.Рибак взяла участь в 
прямому ефірі телерадіопередачі 
«Радіомайдан», де говорили  про розширення 
системи безоплатної правової допомоги з 1 
вересня 2016 року через відкриття бюро 
правової допомоги.     

 

 

 

Протягом звітного періоду підготовлено 3 звіти про інформаційну діяльність місцевого центру. 

 

 

http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/pro-rozshyrennia-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-rozpovily-dyrektory-mistsevykh-tsentriv-kirovohradshchyny
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/pro-rozshyrennia-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-rozpovily-dyrektory-mistsevykh-tsentriv-kirovohradshchyny
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/pro-rozshyrennia-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-rozpovily-dyrektory-mistsevykh-tsentriv-kirovohradshchyny
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/pro-rozshyrennia-systemy-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-rozpovily-dyrektory-mistsevykh-tsentriv-kirovohradshchyny


Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.07 по 30.09.2016 року Голованівським місцевим центром з надання БВПД та 
бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 1031 звернення клієнтів, 952 особам було надано правову консультацію,  
82 із них написали письмову заяву про надання БВПД, 1 клієнта було перенаправлено до інших 
провайдерів надання БПД. 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 74 рішення про 
надання БВПД та надано 74 доручення адвокатам та  0 штатним працівниками (представництво 
клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 4 письмовим зверненням було 
надано відмову у наданні БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про надання 
БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів 

БПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 

403 348 56 1 

2 Відділ“Благовіщенське бюро 
правової допомоги 

 

» 

78 77 1 0 

3 Відділ“Бобринецьке бюро 
правової допомоги 

Бобринецьке бюро правової 
допомоги»  

129 120 9 0 

4 Відділ “Вільшанське бюро  

правової допомоги” 

29 24 5 0 

5 Відділ “Гайворонське  

бюро правової допомоги” 

127 123 4 0 

6 Відді “Добровеличківське бюро  

правової допомоги”  

36 36 0 0 

7 Відділ “Маловисківське  

бюро правової допомоги” 

105 105 2 0 

8 Відділ“Новоархангельське бюро 
правової допомоги”  

 

62 60 2 0 

9 Відділ “Новоукраїнське бюро 
правової допомоги” 

 

62 59 3 0 

…. Разом по МЦ 1031 952 82 1 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: договірного 161 (15.6%), 
соціального забезпечення  139 (13.5%),  сімейного 136 (13.2%), земельного 135 (13.1%), іншого 
цивільного 115 (11.1%) права, спадкового 89(8.6%), трудового 76 (7.4%), адміністративного 61 
(5.9%),  житлового 46 (4.5%), з інших питань 39 (3.8%), з питань виконання судових рішень 14 
(1.3%), медичного 13(1.3%),  та з неправових питань 7 (0,7%).  

Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією питань  
 

 
 



Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних рішень 
було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий 
суми прожиткового мінімуму) 47 (63,5%), інвалідам  21 (28,4%),  та ветеранам війни 6 (8,1%).  

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 
 



Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період було: 

 здійснено 20 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 під час 
виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 72 особи, в тому 
числі 63 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 9 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 3-м органам місцевого самоврядування надано методичну допомогу та 4-м установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

 опрацьовано 141 акт надання БВПД, що були подані адвокатами; 

 проведено 82 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 12 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

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

№ 
з/п 

Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 

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-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 

надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

20 2 3/4 82 0 

2 Благовіщенське БПД 4 - - 9 0 

3 Бобринецьке БПД 4 - - 13 0 

4 Вільшанське БПД 1 - - 8 0 

5 Гайворонське БПД 1 - - 5 0 

6 Добровеличківське БПД  1 - - 13 0 

7 Новоархангельске БПД 2 - - 5 0 

8 Новоукраїнське БПД 2 - - 5 0 

9 Маловисківське БПД 1 - - 3 0 
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