
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання Кропивницьким місцевим центром  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2017 рік 
 у ІІІ кварталі 

 
 

Зміст 
Розділ І Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 
1. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад.  
[1.1.] Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться Урядом 
України 

[1.2.] Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 
співпраці із ними та надання методичної допомоги 

[1.3.] Інформаційно-комунікативні заходи 
[1.4.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян) 

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

[2.1.] Розвиток людських ресурсів зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи 
представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва, адвокатів 

[2.2.] Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ 
[2.3.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» 
Розділ ІІ Результативні показники діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 
розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової допомоги у 
цивільних та адміністративних справах, передбачено утворення та розвиток мережі дистанційних 
та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих 
категорій громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з особливими 
потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо 
переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених населених пунктах. 

Так, протягом третього кварталу 2017 року Кропивницьким місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 12 виїздів до мобільних пунктів та 
забезпечено діяльність 23 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, 
зокрема у Територіальному центрі соціального обслуговування Фортечного району, 
Кіровоградському обласному госпіталі для інвалідів Вітчизняної війни, Кіровоградському НВП 
“УТОГ”, Кіровоградській міській раді, Устинівському координаційному пункті допомоги учасникам 
АТО, Служба у справах дітей Новгородківської РДА, Долинському районному центрі зайнятості, 
Новомиргородському центрі зайнятості, Новомиргородський Будинок пристарілих, 
Компаніївському центрі зайнятості, Новогродківському центрі зайнятості, Устинівському центрі 
зайнятості, також є виїзди за потреби до дітей-сиріт, внутрішньо-переміщених осіб, осіб з 
особливими потребами та адресна правова допомога громадянам, які обмежені в пересуванні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ І Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 
[1.1.]. Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться 
Урядом України 

[1.1.1.]. Організація та проведення у навчальних закладах заходів інформаційного 
характеру для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які стали або 
можуть стати жертвами насильства у сім'ї,  у дитячих будинках, школах-інтернатах, учням, 
студентам з метою інформування про бюро правової допомоги, про розширення кола суб’єктів 
права на БПД (уроків правових знань, дискусій, бесід тощо): подолання проблеми домашнього 
насильства, право на спадкове майно та стягнення коштів на утримання дітей, права та 
обов'язки неповнолітніх, адміністративна та кримінальна 
відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень) 

12 вересня правники Кропивницького місцевого центру з 
надання БВПД  провели роз’яснювальний правопросвітницький 
захід для студентів та магістрів Центральноукраїнського 
національного технічного університету. 

19 вересня правопросвітній захід на тему «Права 
студентів» фахівці центру провели в Кіровоградському інституті 
Міжрегіональної академії управління персоналом. Упродовж 
двогодинної лекції Олена Морозова, начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги Кропивницького місцевого центру з надання БВПД 
розповіла студентам про основні етапи формування системи 
безоплатної правової допомоги та її сучасний стан; пояснила, 
чим відрізняється первинна правова допомога від вторинної; 
розповіла про приклади успіху системи у забезпеченні 
захисту і представництва інтересів в судах та наданні 
правової інформації та консультацій.  

 
 

Фахівцями бюро правової допомоги центру було проведено низку правопросвітніх заходів 
в загальноосвітніх закладах районів. 

 
 
[1.1.2.]. Організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів в державних 

установах (Центрі зайнятості, управлінні праці та соціального захисту населення тощо), 
спрямованих на підвищення рівня правової про інформованості безробітних, внутрішньо 
переміщених осіб, учасників бойових дій, АТО, інвалідів та ветеранів війни щодо захисту своїх 
прав, зокрема права на БПД та соціальний захист. 
 



Протягом звітного періоду фахівці центру провели 16 інформаційно-просвітницьких 
заходів в центрах зайнятості, соціального захисту населення тощо. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
[1.1.3.]. Проведення постійнодіючих правопросвітницьких семінарів/форумів з 

найактуальніших питань життя громад, зокрема щодо недопущення рейдерського захвату 
земельних ділянок, захисту прав споживачів, комунальних послуг, організації ОСББ із 
залученням партнерів МЦ 

 
4 вересня в.о. начальника Компаніївського бюро – Тетяна 

Гольфіндер провела семінар в Компаніївському відділі 
ДРАЦСу Головного територіального управління юстиції в 
Кіровоградській області для секретарів сільських рад району з 
найактуальніших питань життя громад, зокрема земельного 
та сімейного права. 
 
 

 
[1.2.] Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання методичної допомоги 
 

[1.2.1.] Проведення зустрічей, круглих столів, підписання меморандумів із 
правозахисними громадськими  організаціями, які забезпечують надання правової допомоги 
ВПО, учасникам АТО, категоріям населення, що перебувають у складних життєвих обставинах з 
метою спрямування спільних зусиль на підвищення правової культури громадян 

17 липня відбувся тренінг для представників інститутів 
громадянського суспільства, органів державної влади та 
місцевого самоврядування Кіровоградської області, 
дотичних до теми ВПО. В цьому заході взяли участь 
працівники Кропивницького місцевого центру з надання 
БВПД, зокрема очільники бюро та фахівці відділу правової 
інформації та консультацій. 

З метою забезпечення захисту прав учасників 
антитерористичної операції, 13 вересня 2017 року, в 
Новгородківському бюро правової допомоги, відбулася 
зустріч з представником ГО «Юридична Сотня». 

 
[1.2.2.] 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 



7 липня задля налагодження партнерських 
відносин з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування відбулась робоча зустріч 
начальника відділу правопросвітництва та взаємодії 
з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олени Морозової з начальником відділу 

– головним державним соціальним інспектором Управління соціального захисту населення 
виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради Станіславом Ткаченком. 

Ряд консультувань фахівці центру та бюро здійснили в установах ДВС. Громадян 
переважно цікавили питання щодо нарахування та виплати аліментів. 

 
 
 
 
 
 
 

[1.2.3.] Розроблення та поширення методичних рекомендацій для органів місцевого 
самоврядування щодо створення ними спеціалізованих установ з надання БПД 

Розроблено методичні рекомендації на тему: «Основні відмінності між трудовим та 
цивільно-правовим договором» 

https://drive.google.com/file/d/0B7-TybJab9JAWmJxQl91VHloVDA/view?usp=sharing 
 
[1.2.4.] Проведення робочих зустрічей з представниками органів державної влади та 

місцевого самоврядування щодо виділення субвенцій з місцевого бюджету 
 

 

Проведена активна робота щодо виділення субвенцій з місцевого бюджету, зокрема в 
Соколівській, Володимирівській та Олексіївській сільських радах Кіровоградського району 
відбулися робочі зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування. В Компаніївській 
селищній та Новомиргородській і Долинській міських радах відбулись зустрічі з очільниками 
районних рад щодо затвердження «Програм надання безоплатної допомоги в територіальних 
громадах». 

 
[1.3.] Інформаційно-комунікативні заходи 
[1.3.1.] Висвітлення в друкованих місцевих ЗМІ роботи центру з надання БВПД 

1) Для тих, хто навчається і працює : право студентів, яким варто скористатися 
2) З’явилися зміни в правилах реєстрації місця проживання 
3) У Новгородківському бюро правової допомоги прозвітували про зроблене за рік 
4) Помилка в документах, що робити? 
5) Правова допомога: роз’яснення правових аспектів дійсності державного акту на право 

https://drive.google.com/file/d/0B7-TybJab9JAWmJxQl91VHloVDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5OywGOTEZv3SEFleWtSWlNZUjg
https://drive.google.com/open?id=0B5OywGOTEZv3WExnbFFpV2ZrN2s
https://drive.google.com/open?id=0B7ync0wS1ZN_N1pGUmI2cGc5Vm8
https://drive.google.com/file/d/0B8YD5-nYMl54czhLY1JQT0NDNEE/view?usp=sharing
https://gre4ka.info/suspilstvo/37470-aktyvisty-kirovohradshchyny-mozhut-vziaty-uchast-u-shkoli-hromadskykh-radnykiv


власності на земельну ділянку 
6) "Прописка" по-новому 
 

[1.3.2.] Виступи на місцевих радіо 
1) Про роботу Долинського бюро правової допомоги за І півріччя 2017 року 
2) Правові аспекти укладання заповіту 
3) Оголошення про бюро правової допомоги 
4) Виправлення помилки в документах 
 

[1.3.3.] Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ 
1) "Правові новини та юридичні консультації" 
 

[1.3.4.] Публікації в Інтернет виданнях про систему БПД у регіоні 
1) Правова допомога Кропивничанам: як виправити помилку в документах 
2) Що треба знати кропивничанам про вступ у спадщину 
3) Кропивницький: зміни в правилах реєстрації місця проживання 
4) Адвокат з Кропивницького захистила права жінки з особливими потребами 
5) Що важливо знати про опіку та піклування над дітьми 
6) Для тих, хто навчається і працює: право студентів, яким варто скористатися 
та інших електронних виданнях. 
 

[1.3.5.] Проведення публічної презентації діяльності Місцевого центру разом з бюро 
правової допомоги для громад, партнерів та ЗМІ 
1) Про роботу Долинського бюро правової допомоги за І півріччя 2017 року 
2) Про роботу Новгородківського бюро правової допомоги за І півріччя 2017 року 
3) У Новгородківському бюро правової допомоги прозвітували про зроблене за рік 
 

[1.3.6.] Поширення інформаційних матеріалів про систему БПД, зокрема розміщення в 
громадському транспорті, закладах охорони здоров’я, приміщеннях органів державної влади та 
місцевого самоврядування, громадських організаціях і формуваннях, а також «вуличне 
інформування» 

 
З метою правопросвітництва жителів міста 

Кропивницький, 4 серпня, фахівці системи безоплатної 
вторинної правової допомоги Кіровоградщини провели 
інформаційний флешмоб з соціально-правових питань. 
 

Напередодні 
Міжнародного дня 
молоді, 11 серпня, у 

Дендропарку, представники Кропивницького місцевого 
центру з надання БВПД провели тематичний флешмоб. 

23 серпня, 
фахівці 
Кропивницького місцевого центру з надання БВПД, під час 
святкування Дня Прапора України, провели «вуличне 
інформування» та консультування громадян з правових 
питань. 

https://gre4ka.info/suspilstvo/37470-aktyvisty-kirovohradshchyny-mozhut-vziaty-uchast-u-shkoli-hromadskykh-radnykiv
https://drive.google.com/open?id=0B5OywGOTEZv3Zmt5azc1V04yY0k
https://drive.google.com/file/d/0B74xegkYhQDGbDlWQl9VQXloNzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74xegkYhQDGUl9UYWYxVG1JMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B74xegkYhQDGRVdzWUZNMmRtcTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B74xegkYhQDGV2wzV0kzT3dUWFE
https://drive.google.com/file/d/0B7-TybJab9JASFRTeEQ1cHY2ZnM/view?usp=sharing
http://mandarin-news.kr.ua/pravova-dopomoga-kropivnichanam-yak-vipraviti-pomilku-u-dokumentax/
http://mandarin-news.kr.ua/shho-treba-znati-kropivnichanam-pro-vstup-u-spadshhinu/
http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/kropivnitskiy-zmini-v-pravilah-restratsiyi-mistsya-prozhivannya.html
https://mandarin-news.kr.ua/news/advokat-z-kropyvnytskoho-zakhystyla-prava-zhinky-z-osoblyvymy-potrebamy
http://www.ugorod.kr.ua/news/2017-09-14-60243.html
http://www.fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/dlya-tih-hto-navchatsya-i-pratsyu-pravo-studentiv-yakim-varto-skoristatisya.html
https://drive.google.com/file/d/0B74xegkYhQDGNjMxb0w3SmZPYm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7ync0wS1ZN_ay1zMXlTSy1iWTA
https://drive.google.com/open?id=0B7ync0wS1ZN_OEJGUFFHckJXQjQ


 

«Вуличне інформування» про систему БПД провели фахівці бюро правової допомоги в 
підпорядкованих їм районах та селах. 
 

[1.3.7.] Поширення прикладів успішного захисту клієнтів системи БВПД на соціальній 
сторінці в мережі facebook, на зборах, конференціях, в ЗМІ 
1) Адвокат з Кропивницького захистила права жінки з особливими потребами 
2) Адвокат з Кіровоградщини допомогла клієнту зняти арешт з особистого майна 
3) Адвокат з Кропивницького захистила права жінки з особливими потребами 
4) Адвокат з Кропивницького захистила права жінки з особливими потребами 

[1.4.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян) 

[1.4.1.] Забезпечення функціонування та подальший  розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів у приміщеннях служб у справах дітей, центрах соціальних служб для 
дітей, сім’ї та молоді, відділах у справах сім’ї, молоді та спорту РДА 

 
В Новгородківському бюро правової допомоги проведено 

інформування зацікавлених сторін, які працюють з людьми на тему: 
«Про відкриття курсу дистанційного навчання «Правова допомога 
потерпілим від насильства в сім’ї». 

 
 

11-12 вересня, начальник відділу правопросвітництва  
взаємодії з суб’єктами надання БППД Кропивницького місцевого 
центру з надання БВПД Олена Морозова взяла участь у тренінгу 
на тему «Моніторинг порушень та захист прав підлітків груп 
ризику». 
 

 [1.4.2.] Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 
стали або можуть стати жертвами насильства у сім’ї у дитячих будинках, школах-інтернатах та ін. 
навчальних закладах 

21 вересня поточного року в приміщенні Новомиргородської загальноосвітньої школи-
інтернат І-ІІІ ступенів для глухих дітей фахівці бюро правової допомоги провели лекцію на тему 
«Я маю право». 

20 вересня задля забезпечення функціонування та 
подальшого розвитку мережі виїзних консультаційних пунктів 
для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування в 
«Кіровоградському обласному будинок дитини нового типу»  
робоча зустріч начальника відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами надання БППД Кропивницького 

http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/advokat-z-kropyvnytskoho-zakhystyla-prava-zhinky-z-osoblyvymy-potrebamy
https://drive.google.com/file/d/0B8YD5-nYMl54MGVYcmJ1YW5kYTg/view?usp=sharing
https://mandarin-news.kr.ua/news/advokat-z-kropyvnytskoho-zakhystyla-prava-zhinky-z-osoblyvymy-potrebamy
http://www.ugorod.kr.ua/news/2017-09-16-60269.html


місцевого центру з надання БВПД Олени Морозової з директором Комунального закладу 
«Кіровоградський обласний будинок дитини нового типу» Петром Пастухом. 
 

[1.4.3.] Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів всіх категорій громадян у приміщеннях сільських, селищних та міських 
рад 

18 липня в.о. директора Кропивницького місцевого центру з надання БВПД  С.Березніченко,  
начальник відділу підтримки та розвитку інфраструктури С.Ткаченко та начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
Олена Морозова з метою налагодження співпраці провели робочу зустріч з головою Соколівської 
сільської ради Кіровоградського району Інною Завірюхою та юрисконсультом Сергієм Черновим.  

5 вересня в.о. директора Кропивницького місцевого 

центру з надання БВПД Станіслав Березніченко та начальник 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Олена Морозова 

провели робочу зустріч з головою Володимирівської сільської 

ради Кіровоградського району Сергієм Євенко щодо питання 

прийняття в громаді «Програми безоплатної правової 

допомоги населенню». 

12 вересня в.о. начальника «Компаніївського бюро правової 

допомоги» Тетяна Гольфіндер, разом з начальником 

Компаніївського районного відділу ДВС Головного територіального 

управління юстиції в Кіровоградській області Миколою 

Скоробрухом надавали консультації з правових питань жителям 

Червоновершківської громади.  

 

15 вересня в.о. директора Кропивницького місцевого центру з 
надання БВПД Станіслав Березніченко та начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Олена Морозова з метою 
налагодження співпраці провели робочу зустріч в Олексіївській 
сільській раді  Кіровоградського району з секретарем ради 
Наталією Новіковою. 
 

[1.4.4.] Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів для осіб, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» спільно з громадськими організаціями, спілками учасниками АТО 

13 липня в.о. директора Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Станіслав Березніченко та начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги Олена Морозова  
зустрілися із заступником військового комісара 
Кіровоградського міського військового комісаріату Анатолієм 
Лимаренко та військовослужбовцем Наталією Дорошенко. 

 
 



[1.4.5.] Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів для людей похилого віку у територіальних центрах соціального 
обслуговування 

За ІIІ квартал 2017 року Кропивницьким місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги забезпечено діяльність дистанційного пункту консультування у 
Територіальному центрі соціального обслуговування Фортечного району. За вказаний період за 
консультуваннями звернулось 8 осіб. 
 

[1.4.6.] Забезпечення функціонування та подальший розвиток консультаційних пунктів для 
інвалідів усіх груп у спілках інвалідів, УТОГах, УТОСах 

7 вересня відбулася робоча зустріч начальника відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Олени 
Морозової з начальником Кропивницького навчально-виробничого 
підприємства Українського товариства глухих Геннадієм Колодько. 

 
[1.4.7.] Організація роботи дистанційних пунктів доступу до БПД для безробітних осіб у 

приміщеннях районних центрів зайнятості 
 
 
 
 
 
 
 
 
На базі районних центрів зайнятості працюють дистанційні пункти доступу до БПД, де 

кожен безробітній може отримати правову допомогу. 
 
 [1.4.8.] Організація роботи мобільних пунктів у будинках пристарілих 
29 вересня в приміщенні Відділення стаціонарного догляду 

для постійного проживання міста Новомиргорода 

Новомиргородського територіального центру, очільниця Ново-

миргородського бюро правової допомоги Олена Смілянець 

провела навчальний семінар на тему «Я маю право». 

[1.4.9.] Адресна правова допомога, виїзд до місця 
проживання клієнтів МЦ 

До Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги звернулася 
жителька м. Кропивницького, 1948 року народження, 
одинока пенсіонерка, інвалід І групи, яка не має 
можливості самостійно відвідати місцевий центр у 
зв'язку зі станом здоров'я, з проханням надати їй 
правову допомогу за місцем проживанням.  

 27 липня працівники Кропивницького місцевого 
центру з надання БВПД Олена Морозова та Юлія Гула 
надали адресну правову допомогу клієнтці з 



обмеженими фізичними можливостями. 
 
[2.1.] Розвиток людських ресурсів зокрема пулу юристів місцевих центрів (відділи 

представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва, адвокатів 
[2.1.1.] Проведення інтерв’ювань, анкетувань персоналу, адвокатів з метою узагальнення 

побажань та типових питань для вдосконалення та покращення роботи 
4 вересня в Кропивницькому МЦ було проведено інтерв’ювання персоналу та адвокатів з 

метою узагальнення побажань та типових питань вдосконалення та покращення роботи центру. В 
ході даного інтерв’ювання було обговорено такі питання:  

- щодо більш швидкого та якісного консультування громадян відділом інформації та консу-

льтації; 

- про залучення до роботи центру нових адвокатів (адже така велика кількість звернень, яку 

отримує щодня відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 

адвокатами іноді уповільнює ефективність виконання роботи).  

[2.1.2.] Проведення зустрічей з працівниками правоохоронних органів, судів, прокуратури, 
КВІ та ін.: «Права та обов'язки осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням 
волі». 

20 вересня для правників Кропивницького місцевого 
центру з надання БВПД начальник відділу ювенальної юстиції 
прокуратури області Алла Мороз провела роз’яснювальний 
семінар на тему «Неповнолітні потерпілі як учасники 
кримінального процесу». 
 

 
[2.1.5.] Організувати проведення години адвокатської практики для працівників місцевого 

центру та бюро правової допомоги, на яких покладено функції представництва у ЦАС 
11 липня в.о. директора Кропивницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Станіслав Березніченко спільно з в.о. начальника 
відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами 
Мар’яною Побережник провели робочу зустріч з 
адвокатом Іриною Троянською, під час якої обговорили 
проблеми, що виникають у захисників при наданні 
безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та 

адміністративних справах. 
 

[2.2.] Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ 
18 липня в.о. директора Кропивницького місцевого 

центру з надання БВПД Станіслав Березніченко,  начальник 
відділу підтримки та розвитку інфраструктури Сергій 
Ткаченко та начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Олена Морозова з метою налагодження 
співпраці провели робочу зустріч з головою Соколівської 
сільської ради Кіровоградського району Інною Завірюхою та 
юрисконсультом Сергієм Черновим. 
 



[2.2.2.] Проведення заходів з вивчення потреб у послугах міжрегіональних ресурсно-
комунікаційних платформ та формування переліку потенційних організацій партнерів для них 
(ВНЗ, ГО, лідери громадської думки, благодійні фонди, експерти тощо) 

Фахівці Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 19 липня 2017 року провели навчальний семінар для цих студентів «Університету 
третього віку «НАТХНЕННЯ» на тему «Безоплатна правова допомога».  

 
[2.3.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» 
[2.3.1.] Узагальнення найбільш актуальних питань, з якими заявники звертаються до 

центрів з надання БВПД з метою розроблення стандартизованих консультацій та  
З метою забезпечення змістовного наповнення довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalAid» та на виконання наказу Координаційного центру надання 
правової допомоги від 09 листопада 2016 року №190, Кропивницький місцевий центр з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги доопрацьовує розміщення у «WikiLegalAid» 
правові консультації та забезпечує підтримання їх у актуальному стані, а саме: 

- Нотаріальне посвідчення правочинів; 
- Порядок подання та розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо 

пенсійного забезпечення;  
- Нещасний випадок на виробництві; Створення безпечних і нешкідливих умов праці. 

Державний нагляд за охороною праці;  
- Дії особи у випадку виявлення у платіжному документі енергопостачальника помилкових 

показань приладу обліку (лічильника);  
- Порядок присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру); 
- Порядок ввезення та розмитнення товарів із-за кордону. 
Також протягом звітного періоду була написана стаття «Митні пільги». 

 
Розділ ІІ Результативні показники діяльності. 

За період з 01 липня по 30 вересня 2017 року (звітний період — ІІI квартал 2017 року) 
Кропивницьким МЦ з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1850 звернень клієнтів, 1498 особам було 
надано правову консультацію, 352 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу 
МЦ 

 
Кількість 

нових 
клієнтів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1. Відділ правової інфор-
мації та консультацій 

734 809 599 210 

2. Долинське БПД 182 197 109 88 



3. Компаніївське БПД 236 242 239 3 

4. Новгородківське БПД 116 156 141 15 

5. Новомиргородське БПД 246 308 283 25 

6. Устинівське БПД 136 138 127 11 

 Разом по МЦ 1650 1850 1498 352 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 442 рішення про 
надання БВПД та надано 385 доручень адвокатам та 60 наказів штатним працівникам 
(представництво клієнтів в суді або оформлення процесуальних документів).  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 394 (22%), 
іншого цивільного 359 (19%), земельного 307 (17%), спадкового 199 (11%), житлового 119 (7%), 
соціального забезпечення 110 (6%), трудового 101 (6%), з інших питань 98 (5%),  договірного 
права 89 (4%), адміністративного 74 (3%). 

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за категорією питань 

 

Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

 
 
 
 
 
Чоловіки – 751 (45%) 
Жінки – 899 (55%) 

 

 

 

 

 

 



Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за віком 

До 18 років – 3 (1%),  
від 18 до 35 років – 549 
(33%), 
від 35 до 60 років – 874 
(53%),  
понад 60 років – 224 
(13%). 

 
 
 
 

 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за III квартал  найбільше позитивних рішень 
було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму) 276 (78%), інвалідам 37 (10%), ветеранам війни 34 (10%), 
внутрішньо переміщені особи 4 (1%), діти сироти 1 (1%). 

 
Крім цього Кропивницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в тому числі бюро правової допомоги за ІІІ квартал  було: 
здійснено 12 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  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 282 особи, в тому 
числі 48 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів; 

надано методичну допомогу 18 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

опрацьовано 138 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 



проведено 44 правопросвітницьких заходів; 
розміщено у ЗМІ 67 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
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 
та установ - 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до електронних 
сервісів МЮ 

1 
Разом по МЦ, в тому 
числі: 

12/48 23/184 18 44 2 

2 
Кропивницький 
місцевий центр з 
надання БПВП 

5/18 4/33 3 4  0 

3 
Новомиргородське 
БПД 

3/13 3/32 7 9 
2 

4 Устинівське БПД 0 3/23 0 6 0 
5 Компаніївське БПД 3/12 4/47 6 10 0 
6 Долинське БПД 1/5 6/16 0 4 0 
7 Новгородківське БПД 0/0 3/33 2 11 0 

 


