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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 

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

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

ЗМІСТ 
 

 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямками 
 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 
громад  
 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД  
 
[1.3.]  Децентралізація системи надання БПД  
 
[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій  
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інформаційна довідка за ІІІ квартал 2017 року 

- 2 - 
 

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 
 

Правопросвітницька діяльність є однією із пріоритетних напрямків роботи 
Олександрійського місцевого центру з надання БВПД. З метою роз’яснення про діяльність 
системи БПД, інформування про функції центрів правової допомоги та бюро, а також для 
розповсюдження інформаційних матеріалів про можливість отримання безоплатної 
первинної та вторинної правової допомоги, працівники Олександрійського місцевого 
центру з надання БВПД та Знам’янського, Олександрівського, Онуфріївського, 
Петрівського та Світловодського бюро правової допомоги приймають участь в  
інформаційних бесідах, семінарах, форумах, круглих столах, зустрічах, та проводять 
заходи з вуличного інформування населення.  

 
Зважаючи на розширення системи безоплатної правової допомоги, а саме 

відкриття бюро правової допомоги, правопросвітництво у громадах має нові напрями 
реалізації. Це пояснюється тим, що виховання свідомого громадянина держави завжди 
було і залишається проблемою, яка потребує постійної уваги та роботи. 

 
Проводячи правопросвітницькі заходи, фахівці Олександрійського місцевого 

центру з надання БВПД та Знам’янського, Олександрівського, Онуфріївського, 
Петрівського та Світловодського бюро правової допомоги орієнтуються на різні цільові 
категорії громадян. 

 
Варто зауважити, що першочергово правопросвітницькі заходи проводяться для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які 
можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, дітей з обмеженими можливостями, 
для підлітків, учнів середньоосвітніх шкіл, студентів технікумів, коледжів та училищ. 

 
Важливим є те, що під час таких правопросвітницьких заходів діти дізнаються не 

лише корисну для себе інформацію, а й мають змогу отримати відповіді на актуальні та 
хвилюючі питання сьогодення. 

 
«Подалання проблеми домашнього насильства. Сім’я має бути взірцем людяності, 
доброти та любові» 

 
Заступник начальника відділу 

«Онуфріївське бюро правової допомоги» 
Трепачова Л.С. в приміщенні Онуфріївської 
районної бібліотеки в рамках проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!» для дітей, провела правопросвітницький 
захід на тему: «Ти та я маємо рівні права». В кінці 
заходу діти отримали в подарунок дитячі 
Конституції. 
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Начальник Світловодського бюро правової 
допомоги Мирошник А.Г. провела 
правопросвітницький захід зі студентами 
Світловодського політехнічного коледжу 
Кіровоградського національно - технічного 
університету. Захід проведено в рамках проекту «Я 
МАЮ ПРАВО!», завдання якого забезпечити 
українців інформацією про права, які гарантовані 
їм Конституцією і законами, навчити ці права 
реалізовувати та захищати,  тому захід проведений 
на тему: «Я маю право».  

При проведенні заходу  висвітлені такі  питання: права громадян у сфері 
правосуддя; захист права власності; формування вмінь протистояння побутовій корупції, 
зокрема - у вищих навчальних закладах.   
 
«Проведення інформаційно-правопросвітницьких заходів в державних установах, для 
підвищення рівня правової поінформованості населення» 
 

Начальник Олександрівського бюро 
правової допомоги Чорний І.В. та головний 
спеціаліст цього ж відділу Кузнєцова А.В. провели 
правоосвітній захід в Олександрівському 
районному центрі зайнятості для осіб які тільки 
стали та перебувають на обліку в даному Центрі 
на тему: «Права неповнолітніх у трудових 
правовідносинах».  
 
 

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

Начальник Світловодського бюро правової 
допомоги Мирошник А.Г. відвідала Миронівську 
сільську раду Світловодського району 
Кіровоградської області. На заході були присутні: 
представники місцевого самоврядування  
Миронівської сільської ради, представники 
фермерського господарства та місцеві жителі. В 
ході заходу Мирошник А.Г. розповіла присутнім про 
роботу Світловодського бюро правової допомоги та 
провела правопросвітницький захід на тему: «Протидія рейдерству», також 
висвітлювалися такі питання, як: найпопулярніші рейдерські схеми, які використовують в 
аграрному секторі; спроби боротьби з рейдерством; порядок оскарження дій або 
бездіяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав та протидія 
рейдерству.  
 

Головний спеціаліст Онуфріївського бюро правової допомоги Малолітко А. П. 
провів інформування громадян на сесії Камбурліївської селищної ради, щодо 
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попередження рейдерських захоплень, висвітлені питання щодо схем захоплення врожаю 
і земельних ділянок рейдерами та способи протидії і запобігання рейдерським 
захопленням. Також присутні  ознайомлені з прикладом скарги до Міністерства Юстиції 
України на незаконні дії осіб, щодо земельної ділянки, що правомірно належить їм, а 
також на неправомірні дії державних реєстраторів. 

На виконання доручення Міністра Юстиції 
України від 09.08.2017р. № 102/1/4817 та в 
рамках графіку роботи мобільних точок доступу 
до системи безоплатної правової допомоги з 
питань роз’яснення вимог чинного 
законодавства щодо захисту прав 
землевласників та землекористувачів від 
рейдерського захвату земельних ділянок в 
приміщенні Бірківської сільської ради начальник 
Олександрівського бюро правової допомоги 

Чорний І.В. за участю представника Олександрівського районного ВДВС ГТУЮ у 
Кіровоградській обл. Максименка С.В. прийняв участь у зустрічі з метою роз’яснення 
антирейдерського законодавства мешканцям села та району під час якої обговорено 
проблемні питання захисту права власності та заходів протидії рейдерським захопленням 
земель. 
 
«Порядок створення ОСББ»  

Начальник Світловодського бюро 
правової допомоги Мирошник А.Г. провела 
робочу зустріч з представниками від громади 
м. Світловодськ, мешканці міста звернулися 
для отримання консультування щодо порядку 
та перших кроків до об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків. В ході зустрічі 
представникам роз’яснено основні кроки 
відповідно до Закону України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку», а 
саме: формування ініціативної групи; 
проведення підготовчої роботи; скликання установчих зборів та державна реєстрація 
ОСББ.  
«Учасники АТО мають бути обізнані про гарантовані для них державою пільги». 

З метою співпраці в наданні правової допомоги військовослужбовцям, ветеранам, 
учасникам АТО, директор Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Анатолій Руденко та начальник відділу правопросвітництва 
 взаємодії з суб’єктами надання БППД Володимир Світановський провели робочу зустріч з 
військовим комісаром Олександрійського об’єднаного міського військового комісаріату 
Олександром Балабухою. 

Під час зустрічі Анатолій Руденко 
ознайомив комісара з основними 
положеннями Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу», звернув увагу на категорії 
осіб, які мають право на таку допомогу та 
зосередив особливу увагу на порядок 
звернення до місцевого центру учасників АТО, 
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яким правова допомога надається у разі порушення їхнього права на пільги та гарантії 
соціального захисту, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту». 
 

Володимир Світановський звернув увагу комісара на ті проблемні питання, з якими 
звертаються учасники бойових дій до Олександрійського місцевого центру з надання 
БВПД,  а це в більшості  питання виділення земельних ділянок та виплати разової грошової 
допомоги. Володимир Світановський також повідомив про співпрацю  з ГО «Українці 
разом» щодо оформлення заявок на отримання соціальних карток учасника АТО, які 
вручають учасникам АТО фахівці  місцевого центру. 
 
«Налагодження партнерських стосунків з провайдерами послуг соціального захисту 
задля проведення спільних заходів (УПСЗН, Територіальні центри соціального 
обслуговування, ЦНАПи, УПФУ, Центри зайнятості тощо) з метою спрощення доступу до 
БВПД соціально вразливих категорій громадян»  
 

 з міськрайонними та районними судами 
нашого регіону 

Начальник Знам’янського бюро правової 
допомоги Большаков Р.В. провів робочу зустріч з 
заступником керівника апарату Знам’янського 
міськрайонного суду Кіровоградській області 
Калюжною Т.І. На зустрічі до присутніх  доведено 
інформацію про  зміни в законодавстві щодо 
надання безоплатної правової допомоги у 2017 
році, порядок призначення адвокатів тощо. З 

метою покращення якості надання послуг та з метою спрощення доступу до безоплатної 
правової допомоги та задоволення потреб у правових послугах, зокрема для соціально-
вразливих соціальних груп населення, заступник керівника апарату суду завірила у 
підтримці і подальшій тісній співпраці. 
 
 з центрами зайнятості 

Головний спеціаліст  відділу право-
просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги 
Олександрійського МЦ з надання БВПД  Лунга А.О. 
та  заступник начальника відділу правової інфор-
мації та консультації Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Дегтярьов М.В. прийняли участь у 
ярмарку вакансій, яку проводив Олександрійський 
міськрайонний центр зайнятості для безробітних 
громадян, котрі перебувають на обліку. 

 
Начальник Олександрівського бюро 

правової допомоги Чорний І.В. та головний 
спеціаліст цього ж відділу Кузнєцова А.В. провели 
правопросвітницький захід в Олександрівському 
районному центрі зайнятості, для осіб які тільки 
стали та перебувають на обліку в даному Центрі по 
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роз’ясненню Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та провели право 
просвітницький захід на тему: «Протидія насильству та дискримінації в сім’ї». 

 
Начальник Петрівського бюро правової 

допомоги Турбаєвський  Ю.В. провів 
правопросвітницький захід в Петрівському центрі 
зайнятості для осіб, які стоять на обліку, як 
безробітні на тему: «Поновлення на роботі у разі 
незаконного звільнення». 
 
 

  з відділенням поштового зв’язку ДП «Укрпошта» 
Начальник відділу правопросвітництва та 

взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Олександрійського 
МЦ з надання БВПД  Світановський В.А. та 
головний спеціаліст цього ж відділу Лунга А.О. 
провели робочу зустріч з директором відділення 
поштового зв’язку № 8 м. Олександрія Цеху 
обслуговування споживачів № 11 м. Олександрія 
Кіровоградської дирекції Публічного 

акціонерного товариства «Укрпошта», Величко Світланою Анатоліївною.  
В ході зустрічі досягнуто домовленість про 

розміщення інформаційних листівок про систему 
БПД у відділеннях «Укрпошти» Олександрій-
ського та Петрівського районів, а також 
розповсюдження буклетів про систему БПД 
працівниками пошти серед населення. Наприкінці 
зустрічі інформаційні листівки були розміщені в 
приміщенні даного відділення «Укрпошти» та 
присутнім вручені інформаційні буклети. 
 
  з громадськими організаціями 

Директор Олександрійського МЦ з надання 
БВПД Руденко А.М., начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги 
Олександрійського МЦ з надання БВПД  
Світановський В.А. та головний спеціаліст цього ж 
відділу Лунга А.О. провели робочу зустріч з 
головою громадської організації «матерів дітей 
інвалідів та інвалідів Олександрії «Серце матері» 

Левандовською Ю.І. В ході зустрічі обговорені питання  щодо співпраці та надання 
правової допомоги дітям з інвалідністю та малозабезпеченим сім’ям. 
 
Інформаційно-комунікативні заходи 
 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД, в т.ч. діяльності 
Олександрійського МЦ здійснюється постійна співпраця з місцевими ЗМІ, зокрема для 
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розповсюдження публікацій в друкованих виданнях, виступах на місцевих радіо та 
телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет.  

 
Так, протягом ІІІ кварталу 2017 року Олександрійський МЦ та його структурні 

підрозділи розмістили 3 публікації на офіційних сайтах районних державних 
адміністрацій, 5 публікацій в самостійних інтернет ЗМІ, 6 публікацій розміщено на сайті 
Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області, 7 публікацій в друкованій 
пресі, здійснено 2 виступи на місцевому радіо і 1 виступ на місцевому телебаченні ТРК 
КТМ «Олександрія». 

 
Головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги 
Олександрійського МЦ з надання БВПД Лунга А.О. 
виступила  на радіопередачі «Інформаційний випуск» 
місцевого радіо комунальної установи «Редакція 
Олександрійського міського радіомовлення» на тему: 
«Зміни до законодавства по стягненню аліментів». 

 
 

Ранній доступ до правової допомоги є одним із найбільш важливих позитивних 
елементів системи БПД на сьогоднішній день, а також сприяє забезпеченню рівного 
доступу до правосуддя. Дієвою формою поширення інформації про систему БВПД є 
вуличне інформування громадян. 

 
06.07.2017 р. начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги 
Олександрійського МЦ з надання БВПД  
Світановський В.А., головний спеціаліст цього ж 
відділу Лунга А.О., начальник відділу організаційної 
роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Олександрійського МЦ з надання БВПД 
Слободянюк П.В. та начальник відділу правової 
інформації та консультації Боровський В.А.  в рамках 
всеукраїнського проекту «Я маю право» провели вуличне інформування населення м. 
Олександрії, щодо роботи Олександрійського МЦ з надання БВПД та бюро правової 
допомоги, також громадянам вручені інформаційні буклети про систему БПД. 

 
«Проведення публічних презентацій» 

10.07.2017 р. директор Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Руденко А.М. ініціював підведення 
підсумків роботи Олександрійського МЦ з надання 
БВПД та бюро правової допомоги за перше 
півріччя 2017 року, за участі кореспондентів 
телерадіокомпанії «Кабельні телевізійні мережі» 
м. Олександрії. В ході підведення підсумків, 
начальники відділів а саме: В.А. Світановський, 
В.А.Боровський, С.А.Петушков, В.А.Бесараб та 
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П.В.Слободянюк прозвітували про проведену роботу свого відділу за перше півріччя. 
 
Відеоролик про захід розміщений на Youtube: https://youtu.be/SglXsvqXQYQ 

 
«Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян)» 

 
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної так і вторинної правової 
допомоги у цивільних та адміністративних справах, Олександрійським місцевим центром 
з надання БВПД передбачено розвиток мережі діючих дистанційних та мобільних 
консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-
вразливих верств населення, зокрема таких як: малозабезпечені особи, інваліди, клієнти 
які не здатні самостійно відвідати МЦ або бюро правової допомоги, внутрішньо-
переміщені особи, громадяни які проживають у віддалених населених пунктах та інші.  

 
Протягом звітного періоду в рамках роботи діючих дистанційних пунктів доступу до 

БВПД, працівниками Олександрійського МЦ було здійснено 20 заходів з прийому 
громадян під час роботи дистанційних пунктів доступу; за допомогою skype-зв’язку та за 
допомогою viber проконсультували − 4 громадян; кількість осіб, яким було надано 
безоплатну правовому допомогу в рамках роботи діючих дистанційних консультаційних 
пунктів доступу − 68 громадян. 

 
Загальна кількість виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян) за звітних період – 11, з них адресна правова допомога за місцем проживання 
клієнтів – 5; кількість осіб, яким було надано безоплатну правовому допомогу під час 
виїздів мобільних консультаційних пунктів доступу − 16 громадян. 
 
«Організація роботи мобільних консультаційних пунктів в приміщеннях сільських та 
селищних рад» 

Начальник Знам’янського бюро правової 
допомоги Большаков Р.В. спільно з головою 
сільської ради с. Дмитрівка Знам’янського району 
Кіровоградської області Стиркуль Наталією 
Євстафіївною та іншими працівниками сільської 
ради, провів спільний прийом громадян з метою 
розширення доступу до БПД. Жителів села 
цікавила інформація про те, як можна 
скористатись послугами адвоката за рахунок 
держави: необхідні документи, субֹ’єкти права на 

безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її надання. З метою покращення якості 
надання послуг та з метою спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та 
задоволення потреб у правових послугах, зокрема для соціально вразливих соціальних 
груп населення голова сільської ради Стиркуль Н.Є. завірила у підтримці і допомозі. 

 

https://youtu.be/SglXsvqXQYQ
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Головний спеціаліст Світловодського бюро 
правової допомоги Ільченко М.О. провів дистанційне 
консультування громадян на базі дистанційного 
пункту в приміщенні Власівської селищної ради смт. 
Власівка Світловодського району Кіровоградської 
області. На консультування звернулося 3 громадян 
по правовим питання різних категорій, а саме: 
житлові, цивільні та інші, в ході консультування 
громадянам надавалися інформаційні буклети про 
систему БПД та розміщалися інформаційні листівки 

про роботу Олександрійського МЦ з надання БВПД та бюро правової допомоги.  
 

Заступник начальника ГТУЮ у 
Кіоровоградській обл. Потьомкін О., спільно з 
директором Олександрійського МЦ з надання 
БВПД Руденко А.М., начальником відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги Олександрійського МЦ з надання БВПД  
Світановським В.А. та начальником 
міськрайонного відділу ДВС Кошеленко В., 
проведено консультацію для мешканців с. Нової 
Праги в рамках роботи мобільної точки доступу до системи безоплатної правової 
допомоги, у ході якої анонсували створення оперативного анти рейдерського штабу та 
робочий візит заступника Міністра юстиції України  Сукманової О. на Кіровоградщину. 
 
«Організація роботи мобільних консультаційних пунктів в територіальних центрах 
соціального обслуговування» 

Начальник Петрівського бюро правової 
допомоги» Турбаєвський Ю.В. та головний 
спеціаліст цього ж відділу Сидоренко Т.І. на базі 
Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Петрівського району, за участі директора установи 
Лук’янової І.О. провели семінар на тему: «Захист 
прав пенсіонерів та інвалідів, їх соціальний 
захист». Також до уваги присутніх доведено 
основні положення ЗУ «Про безоплатну правову 
допомогу». У свою чергу директор 
Територіального центру Лук’янова І.О. наголосила на подальшу співпрацю. 

 
Заступник начальника Онуфріївського бюро 

правової допомоги Трепачова Л.С. та головний 
спеціаліст цього ж відділу Малолітко А.П. в 
приміщенні  територіального  центру соціального 
обслуговування Онуфріївського району, де створено 
дистанційно – консультаційний пункт, провели  
правопросвітницький захід  для працівників Центру 
на тему: «Право на соціальний захист в Україні»,  
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також доведена інформація про запущення проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!», доведені 
його основні завдання та напрями. 

 
«Організація роботи мобільних консультаційних пунктів для інвалідів усіх груп у спілках 
інвалідів, УТОГах, УТОСах» 

Начальник відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Олександрійського МЦ з надання 
БВПД Слободянюк П.В. та головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Олександрійського МЦ з 
надання БВПД  Лунга А.О. за участі працівників 
Олександрійської центральної міської 
бібліотеки, провели захід  для осіб з 
інвалідністю міського громадського об’єднання 

інвалідів дитинства, загального захворювання, інвалідів праці «Віра», на тему: «Торгівля 
людьми, небезпечні наслідки, шляхи потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та 10 
основних правил для того щоб не стати жертвою рабства».  
 
«Організація роботи мобільних дистанційних пунктів доступу до БПД для безробітних 
осіб у приміщеннях районних центрів зайнятості» 
 

Начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Олександрійського МЦ з надання 
БВПД  Світановський В.А., головний спеціаліст цього ж 
відділу Лунга А.О. та начальник відділу правової 
інформації та консультації Боровський В.А., в рамках 
роботи мобільної точки доступу до системи 
безоплатної правової допомоги, проконсультували 
громадян з обмеженими фізичними можливостями в  
Олександрійському  міськрайонному центрі 
зайнятості. 
 
«Організація роботи дистанційних консультаційних пунктів в бібліотеках» 
 

Головний спеціаліст Петрівського бюро 
правової допомоги Сидоренко Т.І. провела  
дистанційне консультування громадян на базі 
дистанційного пункту Петрівської районної 
центральної бібліотеки та надано консультування з 
правових питань  2 громадянам щодо оформлення 
спадкових прав. 
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«Організація роботи мобільних пунктів за місцем проживання клієнтів» 
Начальник Світловодського бюро правової 

допомоги Мирошник А.Г. здійснила виїзне 
консультування за місцем проживання 
громадянки, яка не здатна самостійно 
пересуватися, Семенко Л.Г. 19.06.1940 року 
народження, яка звернулася для отримання 
консультування з правового питання щодо поряду 
отримання субсидії після купівлі-продажу 
квартири. По закінченню громадянці Семенко Л.Г. 
вручені інформаційні буклети про систему БПД.  

 
Заступник начальника Онуфріївського бюро правової 

допомоги Трепачова Л.С. здійснила виїзне консультування 
громадянки Воскобойнік Л.О. 1950 року в Онуфріївську 
центральну  районну лікарню, котра звернулася з проханням 
надати правову допомогу у складанні процесуальних 
документів та представництва її інтересів в суді щодо 
стягнення аліментів з дітей на своє утримання.  
 
«Робота у сфері державної реєстрації громадських 
формувань в Олександрійському МЦ продовжується» 
 

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

 
Протягом звітного періоду Олександрійський МЦ як фронт-офіс надав 2 (дві) 

консультації для представників громадських організацій.  
 
 
Це громадські організації: 
 

1. Громадська організація «Войнівська громадська 
організація рибалок»; 

2. Громадська організація «Петрівська районна 
організація Української спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів)». 

 
 
 

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

Протягом ІІI-го кварталу, за ініціативи Олександрійського МЦ проводились  
різноманітні заходи для налагодження партнерських взаємовідносин: 
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 з Головним територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області 
В приміщенні Олександрійського МЦ з 

надання БВПД проведено спільний прийом 
громадян за участі директора 
Олександрійського МЦ з надання БВПД 
Руденка А.М., начальника відділу правової 
інформації та консультації Боровського В.А. та 
начальника Головного територіального 
управління юстиції в Кіровоградській області 
Гуцул В.В. На прийом звернулося 4 громадян 
для отримання консультацій з правових питань 
різних категорій. 

 
 з секторами з питань пробації 

Начальник Олександрівського бюро 
правової допомоги Чорний І.В. та головний 
спеціаліст цього ж відділу Кузнєцова А.В.в 
рамках всеукраїнського проекту « Я маю право» 
провели правопросвітницький захід в 
Олександрівському районному секторі з питань  
пробації Південного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції, для 
клієнтів пробації на тему: «Роз’яснення 
положень Конвенції ООН про права дитини та 
положень КВК України щодо дотримання прав неповнолітніх при виконані покарання». 

 
«Проведення дистанційних он-лайн навчань для бюро правової допомоги (надання 
БППД та БВП» 

У ІІІ кварталі 2017 року, працівники відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Олександрійського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги пройшли курс дистанційного 
навчання «Правова допомога потерпілим від насильства в сім’ї», який розроблений для 
адвокатів, працівників центрів та бюро правової допомоги, а також для інших 
зацікавлених сторін, які працюють з людьми, котрі зазнають насильства в сім’ї. Курс є не 
обов’язковим для проходження.  

Цей курс створений громадською 
організацією «Центр „Жіночі 
перспективи” за підтримки проекту 
«Доступна та якісна правова допомога в 
Україні», який впроваджується 
Канадським бюро міжнародної освіти у 
партнерстві з Координаційним центром 
з надання правової допомоги та 
фінансується Міністерством 
міжнародних справ Канади.  

Курс містить теоретичну інформацію, 
практичні кейси, тести для перевірки 
знань, а також перелік додаткових 

http://women.lviv.ua/
http://women.lviv.ua/
http://women.lviv.ua/
http://qala.org.ua/uk/
http://qala.org.ua/uk/
http://qala.org.ua/uk/
http://www.legalaid.gov.ua/ua/
http://www.legalaid.gov.ua/ua/
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матеріалів, та складається з 9 модулів: 
1. Насильство в сім’ї: поняття, ознаки та особливості 
2. Насильство в сім’ї : наслідки для потерпілих 
3. Насильство в сім’ї як гендерна дискримінація 
4. Тенденції розвитку законодавства у сфері попередження насильства в сім’ї та 

забезпечення захисту прав жінок 
5. Насильство в сім’ї та діти  
6. Особливості роботи з потерпілими від насильства в сім’ї 
7. Судова практика – аналіз правових та процесуальних аспектів кримінальних справ, 

пов’язаних із насильством в сім’ї 
8. Судова практика – аналіз правових та процесуальних аспектів цивільних справ, 

пов’язаних із насильством в сім’ї 
9. Практика Європейського Суду з прав людини щодо справ, пов’язаних із 

насильством у сім’ї 
 

«Наповнення платформи «WikiLegalAid» правовими консультаціями» 
 

З метою забезпечення змiстовного наповнення довiдково-iнформацiйної 
платформи правових консультацiй «WikiLegalAid» (далi – WikiLegalAid) та на виконання 
наказу Координацiйного центру надання правової допомоги вiд 09 листопада 2016 року 
№ 190, Олександрійський МЦ доопрацьовує розміщені у платформі «WikiLegalAid» 
правові консультації та забезпечує 
підтримання їх в актуальному стані, а саме:  

«Присвоєння почесного звання «мати-
героїня»;  

«Встановлення фактів проживання без 
шлюбу»;  

«Порядок прийняття на роботу. Випробувальний термін»;  
«Застосування дисциплінарних стягнень та їх оскарження»;  
«Встановлення меж земельної ділянки»;  
 «Виплата разової грошової допомоги (компенсації) колишнім радянським 

військовослужбовцям (військовополоненим)»; 
«Оподаткування фізичними особами грошових переказів отриманих із-за кордону»; 
Протягом звітного періоду була написана стаття «Порядок отримання дозволу на 

в’їзд громадян Росії в Україну». 
 

[1.3.]  Децентралізація системи надання БПД 
22 серпня 2017 року в приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у 

Кіровоградській області під головуванням Кропліса Л.В. відбулася Керівна рада з 
директорами Місцевих центрів регіону із застосуванням Skype-зв’язку. 

На нараді були розглянуті питання щодо управління та перерозподілу бюджетних 
коштів, ефективне та цільове їх використання. 
«Перевірка роботи підпорядкованих МЦ з надання БВПД» 

04 серпня 2017 року начальник відділу підтримки та розвитку інфраструктури 
Олександрійського МЦ Манаков С.М. здійснив перевірку діяльності Петрівського бюро 
правової допомоги. Перевірці підлягало питання підготовки до роботи в осінньо-зимовий 
опалювальний період, забезпечення належного температурного режиму в Петрівському 
бюро та порядку переукладання договору на теплопостачання.  
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[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій 

Працівниками відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з адвокатами, відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги та відділу правової інформації та 
консультацій проводиться аналіз звітної документації адвокатів для узагальнення  
успішних практик надання БВПД, аналіз та узагальнення типових питань, з якими 
звертаються клієнти до Центру та Бюро правової допомоги. Щомісяця відділ 
представництва МЦ та відділ організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з адвокатами проводить аналітику розподілу справ між адвокатами та 
працівниками відділу представництва/бюро.  
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
За період з 03.07.2017 по 30.09.2017 року (звітний період — ІІІ квартал 2017 року) 

Олександрійським МЦ та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 2139 звернень клієнтів, 1856 осіб 
отримали правову консультацію, 283 — написали письмову заяву про надання БВПД. В 
результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 282 рішення про 
надання БВПД, по 4 письмовим зверненням було надано рішення про відмову у наданні 
БВПД. Видано 259 доручень про призначення адвоката, в тому числі по замінам та 33 
накази штатним працівниками (наказів працівникам відділу представництва/бюро).  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів  

№ 
з/п 

Назва відділу/ 
бюро правової 

допомоги 

Кількість 
нових 

клієнтів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 
клієнтів 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про надання 
БВПД 

1 
Відділ правової інфор-
мації та консультацій 

302 445 300 145 

2 Знам`янське БПД 310 336 300 36 

3 Олександрівське БПД 219 279 272 7 

4 Онуфріївське БПД 216 288 269 19 

5 Петрівське БПД 303 346 333 13 

6 Світловодське БПД 371 445 382 63 

Разом по МЦ 1721 2139 1856 283 

Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за статтю  

 
Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за віком 
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Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за категорією питань 

 
В звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: соціального забезпечення 

— 267 (12,48 %), спадкового — 250 (11,69 %), сімейного — 345 (16,13 %), трудового —97 
(4,53 %), адміністративного — 81 (3,79 %), земельного — 189 (8,84 %), договірного — 285 
(13,32 %), житлового — 139 (6,50 %), іншого цивільного права — 265 (12,39 %), з питань 
виконання судових рішень — 49 (2,29 %), з неправових питань — 13 (0,61 %) та з інших 
питань — 159 (7,43 %).  

 
Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за категорією осіб, яким надано БВПД 
За звітний період, в результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД, 

належність до суб’єктів права на БВПД підтвердили 232 клієнта. Олександрійським МЦ 
прийнято 232 рішення про надання БВПД для таких категорії: малозабезпечені особи — 
232 (82,27 %), ветерани війни — 28 (9,93 %), інваліди — 10 (3,55 %), внутрішньо-
переміщені особи — 6 (2,13 %), діти, позбавлені батьківського піклування — 4 (1,72 %),  
діти-сироти — 1 (0,35 %),  біженці  — 1 (0,35 %).  

 
 Крім цього, Олександрійським місцевим центром, в тому числі його структурними 

підрозділами, за звітний період було: 
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 здійснено 11 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 20 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 84 
осіб, з них 16 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 68 осіб − до дистанційних пунктів доступу до БПД;   

 31-му ОМС надано методичну допомогу; 

 прийнято 179 актів надання БВПД, що були здані адвокатами до МЦ по виданим 
дорученням; 

 проведено 114 правопросвітницьких заходів (семінари, правопросвітницькі 
заходи, огляд-конкурси); 

 розміщено у ЗМІ 15 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД (ТБ; радіо;  
Facebook; інтернет веб-сайти організацій − самостійні інтернет − ЗМІ, інформаційні 
портали; блоги; друкована преса − газети, журнали; зовнішня реклама − борди, сіті-лайти, 
лайт-бокси). 
 

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

№ 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ/Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість ОМС, 
яким надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів 
БПД, з якими 
налагоджено 

співпрацю 

Кількість 
проведени

х право- 
просвітниц

ьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронни

х сервісів 
МЮ 

 Разом по 
Олександрійськ
ому МЦ, в тому 
числі: 

11/16 20/68 31 114 0 

1 

Відділ право-
просвітництва та 
відділ правової 
інформації та 
консультацій 

3/3 11/24 3 24 0 

2 Знам’янське БПД 2/3 0/0 9 13 0 

3 
Олександрівське 
БПД 

1/2 1/8 4 17 0 

4 
Онуфріївське 
БПД 

1/3 3/10 3 19 0 

5 Петрівське БПД 2/1 2/13 4 25 0 

6 
Світловодське 
БПД 

2/4 3/15 8 16 0 

 


