
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 пара 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» 

3 Децентралізація системи надання БПД 

[3.1.]Робота Керівної ради 

Розділ ІІ Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 
            На сьогоднішній день питання посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад, як і раніше, залишається дуже актуальним. Для вирішення даного питання 
Голованівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - 
Центр), проводяться правопросвітницькі заходи для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей 
для вирішення правових питань, змісту основних реформ, що проводяться Урядом України. 
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 

            05 вересня 2017 року, Кристина Познаховська, начальник 
Новоукраїнського бюро правової допомоги спільно зі Петром 
Чепурно, старшим інспектором Новоукраїнського ВП ГУНП в 
Кіровоградській області та Ларисою Миронескул, начальником 
служби у справах дітей Новоукраїнської районної державної 
адміністрації провела правопросвітницький захід на тему: 
«Адміністративна та кримінальна відповідальність 
неповнолітніх» для учнів Рівнянської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів Новоукраїнського 
району. 

 Познаховська Кристина нагадала,  що у місті Новоукраїнці з 1 вересня 2016 року запрацювало 
бюро правової допомоги. Основними завданнями якого є: правопросвітництво, надання первинної 
правової допомоги, забезпечення доступу до вторинної правової допомоги та доступ до  електронних 
сервісів Міністерства юстиції України. 

Учням детально розповіли про основні засади адміністративної та кримінальної 
відповідальності неповнолітніх в Україні. Діти активно приймали участь у заході – ставили запитання 
та відповідали на поставлені. 

Також начальник Бюро розповіла хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу, 
куди звертатися для отримання правової допомоги та які правові послуги можна отримати в центрі 
правової допомоги. 

Окрім цього, забезпечено функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які 
стали або можуть стати жертвами насильства у сім"ї, у Рівнянській спеціальній загальноосвітній 
школі-інтернаті І-ІІ ступенів Новоукраїнського району.  

 
 19 вересня 2017 року, начальник 

Маловисківського бюро правової допомоги Марина 
Кучеренко провела правопросвітницький семінар на 
тему: “Проблеми подолання домашнього насильства» 
серед учнів Маловисківської ЗОШ №3.  

 
25 вересня 2017 

року, Валерія Аношкіна, 
головний спеціаліст 

Новоукраїнського бюро правової допомоги провела інформаційно-
просвітницькі заходи на теми: «Подолання проблеми домашнього 
насильства» та «Я маю право» для учнів Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8   

Фахівець бюро детально розповіла учням про основні засади 
Закону України «Про попередження насильства в сім'ї», які види 
домашнього насильства існують, дала поради, як діяти у випадках 
жорстокого поводження з дітьми  та куди в першу чергу звертатися у 
подібних ситуаціях. 



Валерія Аношкіна, з метою підвищення правової свідомості учнів та інформування громадян 
щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті у правовий спосіб проінформувала про 
старт загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!». Дітям було роздано листівки на відповідні теми.  
            25 вересня 2017 року,  Світлана Марущак, начальник Гайворонського бюро правової допомоги 
провела  правопросвітницький захід для учнів Гайворонського НВО № 1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» на тему «Я маю право» та «Проблеми подолання домашнього насильства». 
            На заході фахівець бюро розповіла дітям про основні види насильства, надала поради, які в 
майбутньому допоможуть уникнути складних життєвих ситуацій, та у випадку, жорстокого 
поводження куди потрібно негайно звернутися. 
            Світлана Марущак, наприкінці заходу, провела з учнями дискусію, під час якої відповіла на всі 
цікавлячі питання присутніх. 
           Невміння громадян орієнтуватися у чинному законодавстві є причиною порушень їхніх 
основних прав і свобод у повсякденному житті та серйозною перепоною реалізації конституційно 
закріплених норм. Особливо потерпають соціально-незахищені верстви населення, які не мають 
матеріальної змоги звернутися за одержанням платної правової допомоги до адвокатів або 
приватних юридичних консультацій. 
                     Тому, протягом кварталу команда Голованівського місцевого центру активно проводила 
інформаційно-просвітницькі заходи, які були спрямовані на підвищення рівня правової 
поінформованості безробітних, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, інвалідів та 
ветеранів війни щодо захисту своїх прав. 

       Так,  18 липня 2017  року, у 
Маловисківському РЦЗ  відбувся інформаційний семінар 
для безробітних на тему: "«Реалізація прав людини та 
легалізація праці» за участю Марини Кучеренко,  
очільниці Маловисківського бюро правової допомоги.  

На семінарі представник бюро разом з 
учасниками заходу обговорювали переваги офіційного 
працевлаштування, адже погоджуючись на нелегальну 
роботу, найманий працівник власноруч позбавляє себе 

права на гідні умови праці та відпочинку, матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або 
часткової втрати працездатності, настання безробіття майбутніх пенсійних виплат. Під час проведення 
семінару слухачі отримали правові роз'яснення на численні запитання. 

  Під час семінару Марина Кучеренко розповіла присутнім  про діяльність та послуги системи 
безоплатної правової допомоги, поінформувала  безробітних про їхні  конституційні права та 
обов’язки, в тому числі про право на захист та можливість представництва інтересів особи в судах, 
інших державних органах  місцевого самоврядування, перед іншими особами, про можливість 
отримання допомоги у складанні документів процесуального характеру. А також – про рівний доступ 
соціально незахищених категорій громадян до безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних 
та адміністративних справах.  

02 серпня 2017 року, Вікторія Грінченко, начальник 
Добровеличківського бюро правової допомоги, в приміщенні 
Добровеличківського районного центру зайнятості провела 
захід для громадян , які перебувають на обліку у центрі 
зайнятості на тему: «Торгівля людьми в Україні».  

Фахівець бюро розповіла присутнім про найголовніші 
порушення прав людини в сучасному світі, зокрема злочин, 
передбачений статтею 149 КК України, торгівля людьми або 
інша незаконна угода щодо людини. Складна економічна 
ситуація в Україні, високий рівень безробіття, недосконалість законодавства та правова необізнаність 
громадян є основними умовами, що сприяють цьому явищу.  

Наприкінці учасники обговорили основні моменти уникнення даних складних ситуацій та як 
не стати жертвами відповідних злочинів. 

7 серпня 2017 року, працівник Вільшанського бюро правової допомоги організував та провів 
інформаційно-просвітницькі заходи в Центрі зайнятості Вільшанського району.  



Даний захід був спрямований на інформованість безробітних щодо право на безоплатну 
правову допомогу та темою обговорення стала «Захист своїх прав та свобод при виїзді на роботу за 
кордоном».  
              14 вересня 2017 року, Олександр Лісовий та 
Сергій Шеремет в приміщенні Голованівського 
районного центру зайнятості провели 
правопросвітницький семінар для учасників АТО на 
тему: «Гарантії соціального захисту учасників АТО»  .  
              На даному заході присутні отримали правові 
роз’яснення з цікавлячих питань, таких як: права та 
пільги учасників бойових дій, порядок оформлення та 
отримання соціальних карток тощо. 

 
22 серпня 2017 року, Кристина Познаховська провела  

семінар для громадян, що перебувають на обліку у 
Новоукраїнському районному центрі зайнятості на тему: 
«Аліменти по-новому».  

Начальник бюро нагадала, що з 1 вересня у місті 
Новоукраїнка працює бюро правової допомоги, завданнями 
якого є надання юридичних консультацій, 
правопросвітництво, забезпечення доступу до безоплатної 
вторинної правової допомоги та забезпечення доступу до 
електронних сервісів Міністерства юстиції. 

Кристина Познаховська розповіла, що Президент України 6 червня 2017 року, підписав Закон 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту права 
дитини на належне утримання". Даний нормативно-правовий акт передбачає певні зміни у порядку 
стягнення аліментів та їх розмір.  

У ході виконання плану заходів проекту Міністерства юстиції України «Я маю право», команда 
Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги активно 
проводить широку роз’яснювальну роботу з метою підвищення рівня правової освіти населення та 
правової обізнаності землевласників та землекористувачів щодо способів захисту їхніх майнових 
прав.  

Так, у рамках проекту «Я маю право», протягом 
кварталу командою Голованівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
спільно з іншими організаціями-партнерами було 
забезпечено роботу понад 15-ти мобільних точок 
доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 
Ці мобільні консультаційні пункти працювали 
здебільшого у віддалених населених пунктах, від 
мешканців яких найбільше надходило звернень до 
структурних підрозділів системи безоплатної правової допомоги. 

Реалізація проекту «Я маю право» не була обмежена 
лише роботою  мобільних точок доступу громадян до 
безоплатної правової допомоги, а й супроводжувалась 
проведенням ряду робочих зустрічей та правопросвітницьких 
заходів, під час яких жителі віддалених населених пунктів мали 
можливість дізнатись про порядок захисту своїх прав, способи 
вирішення спорів, порядок оформлення та подачі документів 
до установ та організацій, з питань боротьби проти порушень у 
сфері прав власності, свавілля та корупції у вищих навчальних 
закладах, а також отримати роз’яснення з питань соціального, 

адміністративного, цивільного, земельного та кримінального законодавства. 
 

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



          У ІІІ кварталі 2017 року, фахівці Голованівського місцевого центру, з метою розвитку мережі 
партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, провели робочі зустрічі з правозахисними 
громадськими організаціями, у яких одним їх напрямків є надання правової допомоги ВПО, 
категоріям населення, що перебувають у складних життєвих обставинах з метою спрямування 
спільних зусиль на підвищення правової культури громадян. 
          В результаті таких зустрічей сторони обговорили подальші напрямки спільної роботи  та уклали 
Меморандуми про співпрацю з ГО «Моноліт правопорядку» (смт Побузьке) та «Молодь за чисте 
майбутнє» (м.Гайворон).  
         Фахівцями Бобринецького бюро правової допомоги розроблено методичну рекомендацію для 
органів місцевого самоврядування «На допомогу органам місцевого самоврядування: Що таке ОСГ». 
         Спеціалістами Голованівського місцевого центру були розроблені проекти програм з надання 
безоплатної правової допомоги населенню  Маловисківського, Гайворонського, Благовіщенського, 
Новоархангельського, Вільшанського районів. 
          Тому, відповідні бюро правової допомоги провели ряд зустрічей з керівництвом ОДВ та ОМС  з 
приводу прийняття відповідних програм на засіданнях сесій, які відбудуться найближчим часом. 
 
        [1.3.] Інформаційно-комунікативні заходи 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД та інформування 
громадян про можливості отримання безоплатної правової допомоги регулярно здійснюється тісна 
співпраця з із місцевими ЗМІ, зокрема: 

 опубліковано понад 25 правових консультацій та висвітлено результативну діяльність 
щодо роботи Голованівського місцевого центру на сайтах ОДВ, ОМС, установ районів, які підпадають 
під юрисдикцію Голованівського МЦ; 

 поширено 2  приклади успішного захисту клієнтів системи БВПД на сайті Регіонального 
центру з надання БВПД та на соціальній сторінці в мережі Фейсбук Голованівського МЦ; 

 розміщується інформація у друкованих ЗМІ: 
№ 
п/п 

Назва ЗМІ/ дата публікації Посилання 

1 РКП “Редакційне видавниче об’єднання 
”Слово і час”, 09.09.2017р. 

https://drive.google.com/file/d/0Bxw9VM9jRMZiTDBUelYyaDd
Dd0E/view?usp=sharing 

2 Голованівська районна газета “Вісник 
Голованівщини”,  23.09.2017р. 

 
https://drive.google.com/file/d/0Bxw9VM9jRMZiUDNyNjRKR1V

2d1k/view?usp=sharing 
3 Інформаційно обласне інформаційне 

суспільно-політичне видання «Чисте 
джерело», 30.09.2017р. 

https://drive.google.com/file/d/0Bxw9VM9jRMZiTDBUelYyaDd
Dd0E/view?usp=sharing 

 
Протягом звітного періоду працівники Голованівського МЦ, з 

метою підвищення правової обізнаності мешканців територіальних 
громад та надання їм правових послуг, спрямованих на забезпечення 
реалізації та захисту прав і свобод людини систематично проводили  
вуличне інформування жителів районів щодо роботи системи 
безоплатної правової допомоги та розміщували інформаційні 

матеріали в громадському 
транспорті, приміщеннях ОДВ та 
ОМС, ГО тощо.  Разом із цим 
громадянам роздаються 
друковані матеріали, які містять 
інформацію щодо правових 
послуг, які надають бюро та 
центри правової допомоги, 
випадків відмов у наданні 
безоплатної вторинної правової 

допомоги та деяких інших питань. Всього поширено понад  400 
друкованих матеріалів. 
 



2 серпня 2017 року, в актовій залі відділення поштового 
зв'язку Голованівського Цеху обслуговування споживачів №7 
Кіровоградської дирекції Публічного акціонерного товариства 
"Укрпошта" відбулась апаратна нарада начальників поштових 
відділень Голованівського району. На запрошення начальника 
Голованівського відділення поштового зв’язку Ольги Бабій, 
даний захід відвідали представники Голованівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Олександр Лісовий, начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги та Сергій Шеремет, начальник відділу представництва. 
На початку зустрічі Олександр Лісовий провів публічну презентацію діяльності 

Голованівського місцевого центру з надання БВПД, під час якої розповів начальникам поштових 
відділень про основні напрямки роботи Голованівського місцевого центру, а також звернув увагу на 
основні цінності та місію системи безоплатної правової допомоги в Україні в цілому. 
             З метою підвищення рівня поінформованості населення про систему БПД, всі начальники 
відділень поштового зв’язку Голованівського району отримали відповідні інформаційні плакати, які 
будуть безоплатно розміщені у всіх поштових відділеннях. 
            Також, 28 серпня 2017 року, в приміщенні Бобринецької РДА Денис Ніколаєнко, начальник 
Бобринецького бюро правової допомоги провів інформаційну нараду, в якій взяли участь голови 
сільських рад району. Під час заходу, Денис Ніколаєнко провів публічну презентацію діяльності бюро 
правової допомоги. В ході зустрічі учасники обговорили напрямки та методи організації надання 
правової допомоги на території сільських рад, створення дистанційних пунктів доступу до БПД та 
проведення правопросвітницьких заходів на території сільських рад району 
 
 [1.4.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян) 

13 липня  2017 року, Кристина Познаховська, начальник 
Новоукраїнського бюро правової допомоги здійснила виїзний 
консультаційний пункт у приміщенні служби у справах дітей 
Новоукраїнської районної державної адміністрації. 

Фахівець бюро надала юридичні консультації п’ятьом клієнтам 
із земельних та сімейних питань. 

Також працівникам служби у справах дітей та клієнтам було 
роз’яснено принципи роботи Бюро, наголошено на зміни до Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» в частині розширення 
кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.  
              14 вересня 2017 року, працівники Бобринецького БПД спільно 
з працівником служби у справах неповнолітніх Бобринецької РДА 
провели зустріч, та організували мобільний консультаційний пункт, із 
дітьми, які опинились в складному становищі щодо вирішення 
проблемних питань, провели роз’яснення їх прав, обов’язків, надали 

консультації з питань визначення місця проживання дітей, встановлення опіки над неповнолітніми, 
порядку усиновлення. 
            Варто зазначити, що працівники бюро постійно залучаються для вирішення складних ситуацій 
та проведення бесід з сім’ями, які перебувають на обліку в спеціалізованих установах. 

Протягом ІІІ кварталу Михайло Філіпченко, головний спеціаліст Новоархангельського бюро 
правової допомогою разом із організаціями-партнерами, здійснив 8 виїзних косультальтаційних 
пунктів у приміщенні Новоархангельського районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді. В результаті чого всі громадяни, що звернулися за консультацією до Новоархангельського 
бюро правової допомоги, служби у справах дітей Новоархангельської РДА, Новоархангельського 
районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді мали змогу отримати фахові 
консультації з різного виду правових питань. 

05 вересня 2017 року, фахівцем Новоукраїнського БПД забезпечено функціонування та 
подальший розвиток мережі виїзних консультаційних пунктів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 



батьківського піклування та дітей, які стали або можуть стати жертвами насильства у сім"ї  у 
приміщенні Рівнянської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів Новоукраїнського 
району. Під час роботи консультаційного  пункту звернулось 3 осіб, які, в свою чергу, отримали 
кваліфіковані роз’яснення. 

20  та 24 липня 2017 року, Вільшанське бюро правової організувало роботу консультаційного 
пункту на базі Добрівської та Станкуватської сільських  рад.  

Під час роботи мобільних консультаційних пунктів всього звернулось 6 осіб з питаннями  
щодо виплати аліментів на дітей, незаконного зберігання жителем села наркотичних речовин та 
реалізація прав учасників АТО на землю, всім клієнтам надано вичерпні правові роз’яснення. 

 09 серпня та 10 серпня 2017 року, 
фахівці Благовіщенського бюро правової 
допомоги організували  виїзний 
консультаційний пункт у приміщеннях 
Розношенської та Синьківської сільських 
рад відповідно, під час роботи якого, 
громадяни мали можливість отримати 
відповіді на поставлені питання у повному 
обсязі. 

 Після прийому громадян із 
працівниками та головою сільської ради обговорювали розроблення та 
планування програми надання безоплатної правової допомоги та 

передали методичні рекомендації. 
18 вересня 2017 року, в с. Казавчин Гайворонського району, в 

приміщенні сільської ради працювала мобільна точка доступу до системи 
БПД, в роботі якої прийняли участь представники Гайворонського бюро 
правової допомоги. Всього на прийом звернулось 10 громадян, які 
отримали правові роз’яснення.  

18 серпня 2017 року, Михайло Філіпенко, головний спеціаліст 
відділу «Новоархангельське бюро правової допомоги» організував та 
провів  робочу зустріч із працівниками Новоархангельського РВК. Метою 
проведення зустрічі стало забезпечення функціонування та подальший 
розвиток мережі виїзних консультаційних пунктів для осіб, на яких 
поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» 

Після зустрічі, у приміщенні  РВК діяв мобільний консультаційний пункт, під час якого 
громадяни та  учасники АТО отримали правові консультації з земельних та соціальних питань. 

25 вересня 2017 року, в приміщенні Територіального 
центру соціального обслуговування населення, Марина 
Кучеренко, начальник Маловисківського БПД організувала 
роботу мобільного консультаційного пункту прийому громадян. 

За консультаціями звернулось 4 громадян з питань 
соціального забезпечення, житлового, трудового та спадкового 
права. На всі поставлені запитання Марина Кучеренко надала 
вичерпні відповіді згідно з чинним законодавством України.  

Клієнтам, які звернулись за отриманням правової допомоги до мобільного консультаційного 
пункту, фахівець бюро правової допомоги донесла інформацію про місце знаходження та діяльність 
Маловисківського бюро правової допомоги Голованівського місцевого центру з надання БВПД, 
наголосила на тому, які категорії населення мають право на отримання вторинної безоплатної 
правової допомоги та які документи необхідно пред’явити для підтвердження належності до однієї з 
вразливих категорій населення. 

В подальшому працівники Маловисківського бюро продовжуватимуть аналогічні виїзні 
прийоми.  

Наприкінці заходу підписано Меморандум про співпрацю. 
22 вересня 2017 року, аналогічний захід провела представник Благовіщенського бюро 

правової допомоги. Під час якого, Діана Мелєзгінова здійснила презентацію роботи бюро, 



обговорили нагальні питання та способи їх вирішення. Після чого працював мобільний 
консультаційний пункт. 
             20 вересня 2017 року, в приміщенні Благовіщенської 
територіальної організації УТОС фахівець Благовіщенського 
бюро правової допомоги та за сприянням  голови організації 
УТОС Марини Нестеренко було забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування  людей з обмеженими 
фізичними можливостями. 
             Діана Мелєзгінова робітникам та клієнтам даної 
організації роз’яснила про роботу Благовіщенського бюро 
правової допомоги та порядок звернення для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, про систему 
безоплатної вторинної правової допомоги та її переваги, які 
категорії осіб мають право на отримання такої допомоги, про основні напрямки діяльності Центру.  

Протягом ІІІ кварталу 2017 року, командою Голованівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги систематично проводилась організація роботи 
дистанційних пунктів доступу до БПД для безробітних у приміщення районних центрів зайнятості. За 
звітний період за було утворено 21 дистанційних пунктів, під час роботи яких звернулось понад 53 
клієнта, яка отримали вичерпні правові консультації.   
       Відповідно до плану заходів Голованівського МЦ з надання БВПД на 3 квартал, з метою 
розширення доступу до БПД для людей похилого віку, інвалідів, осіб з обмеженими можливостями 
працівниками Голованівського місцевого центру  здійснювалось надання адресної правової 

допомоги. 
Так, 22 серпня 2017 року, під час робочої поїздки в с. 

Дружелюбівка Добровеличківського району, Вікторія Грінченко, 
начальник Добровеличківського БПД надала адресну правову допомогу 
громадянці Х. з питання розробки документів на будинок та присадибну 
ділянку. 

 21 вересня 2017 року, Діана Мелєзгінова, головний спеціаліст 
Благовіщенського БПД надала адресну правову допомогу  жительці м. 
Благовіщенське з питання оформлення спадщини. 
 
 
 
 

2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 
потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД 
 [2.1.] Розвиток людських ресурсів зокрема пара юристів місцевих центрів (відділи 
представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції представництва, 
адвокатів 
 

В липні 2017 року, Денис Ніколаєнко, начальник Бобринецького бюро правової допомоги 
прийняв участь в судових засіданнях разом з адвокатом системи БПД Іриною Бондаренко з метою 
представництва інтересів особи в кримінальному процесі. 

9 вересня 2017 року, у приміщенні Голованівського 
місцевого центру з надання БВПД відбулось третє засідання 
години адвокатської практики, у якому взяли участь 
працівники місцевого центру та Тарас Забуранний, адвокат 
системи БВПД.  

Під час заходу, фахівці центру мали змогу поглибити 
свої знання з трудового та соціального права. 

Учасники  години адвокатської практики розглянули 
проблеми правового характеру, які виникають у сфері 
трудових відносин між роботодавцем та працівником, 



питання визначення розміру і виплати надбавок дітям війни тощо.  Адвокат Тарас Забуранний на 
прикладах успішних практик поділився досвідом з фахівцями місцевого центру.  

Того ж дня, проведено інтерв’ювання персоналу та адвоката з метою узагальнення типових 
питань вдосконалення та покращення роботи центру.  
[2.2.] Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ 

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

07 липня та 29 серпня 2017 року,  працівники Новоукраїнського БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Новоукраїнського РС з питань пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мінюста; 
             14 липня та 04 серпня 2017 року,  працівники Гайворонського БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Гайворонського РС з питань пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мінюста; 
             25 липня 2017 року,  працівники Маловисківського БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Маловисківського РС з питань пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мінюста; 
            26 липня 2017 року,  працівники Вільшанського БПД робочу зустріч з працівниками 
Вільшанського РС з питань пробації Південного МРУ з питань виконання кримінальних покарань та 
пробації Мінюста; 
            04 вересня 2017 року,  працівники Новоархангельського БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Новоархангельського  РС з питань пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мінюста; 
            08 вересня 2017 року, працівники Бобринецького БПД провели робочу зустріч з працівниками 
Бобринецького районного відділу з питань пробації Південного МРУ з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Мінюста; 

12 вересня 2017 року, Олександр Лісовий та Сергій Шеремет, фахівці Голованівського МЦ 
провели робочу зустріч з працівниками Голованівського РС пробації Південного МРУ з питань 
виконання кримінальних покарань та пробації Мінюста; 
             15 вересня 2017 року, Благовіщенське бюро правової допомоги провели робочу зустріч з 
працівниками Благовіщенського РС пробації Південного МРУ з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Мінюста; 
             29 вересня 2017 року, працівники Добровеличківського БПД провели робочу зустріч з 
працівниками Добровеличківського РС пробації Південного МРУ з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Мінюста. 

 
 
[2.3.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» 

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, Голованівський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги доопрацьовує розміщення у «WikiLegalAid» правові консультації та 
забезпечує підтримання їх у актуальному стані.  

У вересні 2017 року, Марина Кучеренко, начальник Маловисіквського БПД розробила та 
розмістила правову консультацію на тему: "Публічний договір: поняття та умови". 



16 вересня 2017 року, з метою  вдосконалення 
знань та навичок з кримінально-процесуальних питань 
працівниками бюро правової допомоги, фахівці 
Голованівського місцевого центру взяли участь у 
тренінгу з питань кримінального процесу. 

Учасники тренінгу мали можливість поглибити 
свої знання щодо питань подання заяви про злочин, 
статусу та прав потерпілого, наданні правової 
допомоги при домашньому насильстві; проаналізували 
права підозрюваного/обвинуваченого, виклики 
слідчого, прокурора, суду; розглянули аспекти 

 правової допомоги при жорсткому поводженні з затриманим тощо. 
 

3 Децентралізація системи надання БПД 
[3.1.]Робота Керівної ради 

У серпні 2017 року, директор Голованівського місцевого центру Ольга Рибак взяла участь у   
засіданні Керівної ради, за допомогою скайп-зв’язку,  що пройшла під головуванням директора 
Регіонального центру Леоніда Кропліса та за участі директорів місцевих центрів. На нараді 
обговорювались питання щодо управління бюджетними коштами, ефективне та цільове їх 
використання та результати проведеного моніторингу діяльності місцевих центрів та бюро правової 
допомоги. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 16 серпня 2017 року, Ольга Рибак та Олена Горщак, 
взяли учать у робочій зустрічі з Олексієм Бонюком, в.о. 
директора Координаційного центру з надання правової 
допомоги, співробітниками регіонального, місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
адвокатами Кіровоградщини, під час якої були обговорені 
актуальні питання організації надання БПД в області.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01.07 по 30.09.2017 року (І квартал2017 року) Голованівським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було зареєстровано 2398 звернень клієнтів, 2215 особам було надано правову консультацію, 185 із 
них написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень 

Кількість наданих 
правових консультацій 

Кількість отриманих 
письмових звернень 
про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 

323 307 16 

2 Відділ «Бобринецьке Бюро » 425 398 27 
3 Відділ «Вільшанське Бюро » 227 212 15 
4… Відділ «Гайворонське Бюро 243 214 29 
5 Відділ «Благовіщенське Бюро » 205 192 15 
6. Відділ «Маловисківське Бюро » 222 198 23 
7. Відділ «Новоукраїнське Бюро » 316 299 17 
8. Відділ «Новоархангельське Бюро » 210 202 8 
9. Відділ «Добровеличківське Бюро » 227 193 35 
…. Разом по МЦ 2398 2215 185 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 180 рішень про 
надання БВПД та надано 111 доручень адвокатам та 69 наказів штатним працівникам 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). Видано 1 наказ про 
відмову в наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 402 ( 16,7 %), 
іншого цивільного 378 (15,7%) права, земельного 315( 13,1 %), соціального забезпечення 313 (13 %), 
спадкового 256 (10,7%), з інших питань 254 (10.7 %), договірного 129 (5,4 %), житлового 102 (4,3%), 
трудового 83 (3,5%), з неправових питань 59 (2,5%), адміністративного 48 (2%), з питань виконання 
судових рішень 46 (1,9 %), та медичного 13 (0,5% ).  

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

 
Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

14 362

694

276

до 18 років
від 18 до 35 років включно
від 35 до 60 років включно
понад 60 років

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за ІІІ квартал 2017 року найбільше позитивних 

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму) 149 ( 84,2 %), ветеранам війни 12 (6,8%), дітям, позбавленим 
батьківського піклування 6 (3,4 %) інвалідам 5 (2,8%), внутрішньо переміщеним особам 3 (1,7%) та 
дітям-сиротам 2 (1,1%) тощо.  

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал було: 
 здійснено 73  виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 3 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 

виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 278 осіб, в тому 
числі 267 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 11 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 1 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

 проведено 304 правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ  інформаційних матеріалів з питань надання БПД - 28. 
 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 
та установ - 
провайдерів 
БПД, яким 
надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 
право-
просвітницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 
до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 
матеріалів, 
розміщених у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

74/264 3/11 1 304 0 28 

2 Благовіщенське 
БПД 

10/15 0 0 48 0 2 

3 Бобринецьке 
БПД 

21/78 0 1 40 0 2 

4 Вільшанське 
БПД 

6/18 0 0 23 0 3 

5 Гайворонське 
БПД 

2/17 0 0 36 0 6 

6 Добровеличківс
ьке БПД 

7/14 0 0 24 0 3 

7 Маловисківське 
БПД 

4/9 0 0 28 0 0 

8 Новоархангельс
ьке БПД 

11/28 0 0 29 0 5 

9 Новукраїнське 
БПД 

6/22 0 0 34 0 4 

 
 


