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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
[1.1.]  Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

03 жовтня 2016 року Анастасія Повар, головний 
спеціаліст Вільшанського бюро правової допомоги прийняла 
участь у виробничій нараді з соціальними робітниками 
Вільшанського територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг). 

Представник Вільшанського БПД розповіла про роботу 
Бюро та повідомила, що основними завданнями якого є: 
правопросвітництво, надання первинної правової допомоги, 
забезпечення доступу до вторинної правової допомоги та 
доступ до  електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

      Також спеціаліст Бюро  розповіла про категорії осіб, які 
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, 
графік роботи Бюро та його місце знаходження. 

 
        04 жовтня 2016 року Руслан Наконечний, заступник начальника Гайворонського бюро 
правової допомоги взяв участь у засіданні Координаційної ради з питань місцевого 
самоврядування при голові Гайворонської районної ради. 
        Руслан Наконечний проінформував учасників зустрічі про роботу Гайворонського бюро 
правової допомоги, яке розпочало свою роботу з 1 вересня 2016 року за адресою: м. 
Гайворон, вул. В. Кобзаря, 20. Він окреслив основні завдання, які стоять перед бюро 
правової допомоги, а це: надання безоплатної 
первинної правової допомоги, забезпечення 
доступу до безоплатної вторинної правової 
допомоги, правопросвітництво на рівні 
територіальних громад та доступ до електронних 
сервісів Міністерства юстиції України тощо. 
         Під час зустрічі учасники зосередили 
основну увагу на питаннях функціонування 
системи безоплатної правової допомоги в районі, 
пошуку шляхів для майбутньої співпраці та 
спільного вирішення тих правових проблем, з 
якими зазвичай стикаються соціально незахищені верстви населення.  
        Наприкінці зустрічі члени Координаційної ради домовилися про спільну організацію та 
участь у правопросвітницьких заходах для жителів територіальних громад Гайворонського 
району. 

05 жовтня 2016 року Денис Ніколаєнко, начальник відділу “Бобринецьке бюро 
правової допомоги” Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги спільно з працівниками БРЦЗ провів семінар в приміщенні Бобринецького 
районного центру зайнятості на тему: “Загальні питання працевлаштування” для осіб, що 
перебувають на обліку. 

Денис Ніколаєнко розповів присутнім про порядок постановки на облік в центрі 
зайнятості, послуги, що надаються БРЦЗ населенню, різновиди трудових угод та їх характерні 
особливості. Також начальник бюро надав присутнім інформацію про систему БВПД, бюро 



правової допомоги, його роль та значення в житті територіальної громади, завдання та цілі 
діяльності бюро, надав контактну інформацію для звернення до бюро за БПД. 
       11 жовтня 2016 року Юлія Романів, працівник Маловисківського БПД організувала 

виїзного консультаційного пункту у 
Маловисківському районному військовому 
комісаріаті, де надала консультацію трьом 
громадянам. 
        Також відбулася зустріч із призовниками 
строкової служби, на якій Юлія Романів висвітлила 
інформацію про комплекс соціальних гарантій для 
військовослужбовців строкової служби. 
 

12 жовтня 2016 року з метою 
інформування молоді про відзначення 40-ї 
річниці створення Української Громадської 
Групи сприяння виконанню Гельсінських угод, 
Володимир Соколик, начальник Вільшанського 
бюро правової допомоги  провів захід серед 
учнів старших класів в Добрівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Вільшанського району. 
             Представник бюро розповів усім присутнім на заході  про історію виникнення,  
завдання та функції УГГ, а також роздав інформаційні буклети «Українській Громадській 
Групі сприяння виконанню Гельсінських угод — 40 років! 
       

13 жовтня 2016 року, Вікторія Грінченко,  начальник 
Добровеличківського бюро правової допомоги разом з 
спеціалістами Головного територіального управління юстиції у 
Кіровоградській області надавала юридичні консультації 
громадянам в с. Піщаний Брід. 

 
13 жовтня 2016 року, Марина Кучеренко, начальник 

Маловисківського 
бюро правової 
допомоги 
провела семінар 
для учасників 

антитерористичної операції у 
Маловисківському районному будинку 
культури. 
             Під час семінару були висвітлені 
наступні питання: 

- перелік та порядок отримання пільг 



учасниками бойових дій; 
- виплата невиплаченої частини одноразової грошової допомоги до 5 травня як 

учасникам бойових дій за 2016 рік; 
- порядок отримання земельних ділянок учасниками АТО. 
Також фахівець бюро наголосила, що учасники бойових дій та учасники АТО є 

суб'єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, тому в разі порушення їхніх 
прав на пільги та гарантії соціального захисту, передбачені Законом України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” можуть звертатися до Маловисківського 
бюро правової допомоги Голованівського місцевого центру з надання БВПД особисто або в 
телефонному режимі. Зустріч відбулася у формі прямого діалогу, де учасники отримали 
відповіді на всі поставлені ними питання. 
          17 жовтня 2016 року Марина Кучеренко, начальник Маловисківського Бюро 
безоплатної правової допомоги з робочим візитом побувала в Маловисківській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, де провела зустріч з учням 8-9 класів з метою 
підвищення їх правової освіти. Учнів ознайомлено з основними правами та обов'язками 
дитини згідно Конституції України та Загальної декларації прав дитини. 
          Працівник бюро ознайомила учнів з системою безоплатної вторинної правової 
допомоги, основними нормами Закону України «Про безоплатну правову допомогу», з 
переліком осіб, що мають право на отримання такої допомоги та про порядок роботи 
Маловисківського бюро безоплатної правової допомоги. 
          Серед учнів розповсюджено інформаційні буклети про безоплатну вторинну правову 
допомогу із зазначенням адреси розміщення Маловисківського бюро правової допомоги 
Голованівського місцевого центру безоплатної правової допомоги.  

       18 жовтня 2016 року Володимир Зінченко, 
головний спеціаліст відділу Новоукраїнського бюро 
правової допомоги (далі - Бюро) провів презентацію  
новоствореного Бюро перед працівниками 
Новоукраїнського центру зайнятості.  
 У ході зустрічі Володимир Зінченко 
проінформував колектив про те, що у місті 
Новоукраїнці з 1 вересня 2016 року відкрилось 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. 
Також спеціаліст Бюро детально розповів про категорії осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, графік роботи Бюро та його місце знаходження. 
Наприкінці заходу працівник Бюро надав консультацію внутрішньопереміщеній особі 

щодо пільг, які передбачені законодавством України. 
            18 жовтня 2016 року, Руслан Наконечний, 
заступник начальника Гайворонського бюро правової 
допомоги організував роботу виїзного мобільного 
консультаційного пункту, який діяв у приміщенні 
Бандурівської сільської ради Гайворонського району. 
Працівник бюро роз’яснення з приводу вирішення 
питання надання земельних ділянок громадянам для 



ведення особистого селянського господарства – 5 осіб, отримання релігійною організацією 
земельної ділянки для ведення підсобного господарств – 1 особа та з приводу соціального 
забезпечення (отримання житлової субсидії) – 2 особи. 
          18 жовтня 2016 року Анастасія Повар, головний 
спеціаліст Вільшанського бюро правової допомоги 
спільно з  працівниками Вільшанського районного 
сектору кримінально-виконавчої інспекції організувала 
та провела зустріч з особами, які перебувають на обліку. 
        “Інколи, в житті кожної людини виникають певні 
ситуації з яких, здавалося б, важко знайти будь-який 
вихід. Тому, завдяки соціальній програмі Уряду України, 
що гарантує людям ефективний захист їхніх прав і 
було відкрито Вільшанське бюро правової допомоги. Це 
бюро нещодавно розпочало свою роботу і тому метою 
даної зустрічі було ознайомлення засуджених осіб з 
послугами, які надаються  спеціалістами даного закладу”- наголосила Анастасія Повар. 

Також представник бюро розповіла про правові послуги, мету та завдання бюро, дала 
вичерпні відповіді на запитання, що виникали у засуджених під час зустрічі та вручила 
інформаційні буклети. 

Надана інформація викликала зацікавленість у осіб, що перебувають на обліку, так як 
безоплатна вторинна правова допомога надається за рахунок коштів Державного бюджету 
України, і тому є можливість вирішити проблемні питання. 
 
      20 жовтня 2016 року Кристина Познаховська, начальник відділу Новоукраїнського бюро 

правової допомоги (далі - Бюро) провела презентацію  
новоствореного Бюро перед батьками та вчителями 
Семенастівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.  
 У ході зустрічі, начальник Бюро, 
проінформувала батьків та колектив школи про те, що 
у місті Новоукраїнці з 1 вересня 2016 року відкрилось 
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. 
 Окремою темою для обговорення було «Договір оренди земельної ділянки», батьків 
та педагогічний колектив цікавили такі питання як: порядок переоформлення договору 
оренди земельної ділянки; порядок спадкування земельної ділянки; несвоєчасна сплата 
орендарем оренди земельної ділянки і т.п. На всі питання фахівець Бюро надала правові 
роз'яснення. 
       Того ж дня, 20 жовтня 2016 року Кристина Познаховська провела робочу зустріч у с. 
Іванівка Новоукраїнського району.  

Начальник бюро зустрілась з Петром Чуйком, Іванівським сільським головою  та 
Людмилою Олексієнко, секретарем сільської ради.  

Під час даної зустрічі обговорювалися питання щодо шляхів підвищення 
правосвідомості громади Іванівської сільської ради, працівником Бюро було запропоновано 



проведення виїзних консультаційних пунктів в Іванівській сільській раді. Графік проведення 
даних зустрічей буде узгоджено пізніше. 

          20 жовтня 2016 року Наталія Яворська, 
головний спеціаліст Бюбринецького БПД 
здійснила виїзд до Тарасівської сільської 
ради, де провела зустріч з територіальною 
громадою на якій спеціаліст довела 
інформацію про бюро, його функції, цілі та 
завдання. А також Наталія Яворська 
провела мобільне консультування 
громадян. На прийом звернулося 3 особи 

Також в цей день, працівник бюро, 
провела робочу зустріч з колективом 
Тарасівської загальноосвітньої школи з метою 
налагодження взаємодії, розповіла про бюро 
та надала роз’яснення з цікавлячих питань. 
          
 
 
 
 

20 жовтня 2016 року, Ірина Кузьменя,  головний спеціаліст 
Гайворонського бюро правової допомоги організувала роботу 
мобільного консультаційного пункту в територіальному 
центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Гайворонського району.  
           Спеціаліст бюро надала роз’яснення з приводу 
вирішення питання соціального забезпечення громадян, які 
перебувають у складних життєвих обставинах – 4 особи. 

 
 

 
 
 

 
            20 жовтня 2016 року, Михайло Філіпенко, головний спеціаліст Новоархангельського 
бюро правової допомоги спільно з працівниками Новоархангельського районного відділу 

кримінально-виконавчої інспекції здійснили 
роботу мобільного консультаційного пункту, 
що діяв у приміщенні Новоархангельського 
РВ КВІ. 

Під час проведення вказаного 
заходу надавалися консультації особам 
засудженим до покарання не пов’язаного з 



позбавленням волі. Всі бажаючі, які відвідали консультаційний пункт мали змогу отримати 
роз’яснення, щодо порядку відбуття покарання не пов’язаного з позбавленням волі та 
отримати консультації з будь-яких інших питань правового характеру. 
 
       21 жовтня 2016 року фахівці Голованівського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги взяли участь у Звітно-виборчій конференції організації 
Українського товариства сліпих (далі - УТОС) у м. Благовіщенське. 
       Олександр Лісовий розповів присутнім про те, що одним із основних напрямків діяльності 
Голованівського місцевого центру з надання БВПД є забезпечення надання правової 
допомоги громадянам з обмеженими 
можливостями. 
     «Саме тому, ми повинні 
забезпечувати створення рівних 
можливостей для незрячих або з 
обмеженим зором людей, щоб вони 
могли отримувати повний спектр 
соціально-правового захисту та 
можливість повноцінно жити. 
Інваліди, які мають складнощі з 
зором, зможуть отримати правові 
консультації як у телефонному 
режимі, так і за місцем проживання” 
– зазначив Олександр Лісовий. 

Наприкінці заходу представники Голованівського місцевого центру з надання БВПД 
надали консультації громадянам з питань оформлення субсидій, встановлення статусу 
дитини війни тощо. Всього на прийом звернулося 4 особи. 

21 жовтня 2016 року Кристина Познаховська, начальник Новоукраїнського бюро 
правової допомоги (далі - Бюро)  провела виступ перед учасниками антитерористичної 
операції на території Помічнянської сільської ради Новоукраїнського району в приміщенні 
Помічнянського будинку культури. 

  Познаховська Кристина представила Новоукраїнське бюро правової допомоги, розповіла 
про його основні завдання та функції.  

 Темою виступу було «Пільги учасникам бойових дій та особам прирівняним до них». 
Найбільше учасників АТО цікавили наступні питання: право на землю та житло; право на 

знижку вартості палива, право на покращення 
житлових умов та інші. 
           24 жовтня 2016 року працівники 
Вільшанського бюро правової допомоги провели 
роз'яснювально-інформаційний захід для 
працівників відділу освіти, молоді та спорту 
Вільшанської РДА щодо оформлення житлових 
субсидій. На заході працівники бюро роздали 
методичні рекомендації щодо правильного 
визначення на оформлення субсидій, надали 
роз’яснення, що таке житлова субсидія, як працює 
житлова субсидія, термін на який призначається, 



переваги, які надає субсидія, документи які потрібні для її оформлення та у яких випадках 
вона не призначається. 
 

 26 жовтня 2016 року, Наталія Яворська, головний спеціаліст Бобринецького БПД 
прийняла участь у спільному з 
представниками Головного територіального 
управлінням юстиції в Кіровоградській області 
прийомі громадян на базі Бобринецького 
відділу державної виконавчої служби. 

Фахівці надали допомогу 6 громадянам в 
складені інформаційних запитів та заяв в 
органи місцевого самоврядування, до 
керівників підприємств, установ та організацій, 
для вирішення проблемних питань громадян 
та надання інформації. 

Також, спеціалісти надали допомогу щодо складення та оформлення позовних заяв до 
суду 2 громадянам.           

         26 та 27 жовтня 2017 року, Наталія 
Радоуцька, головний спеціаліст 
Благовіщенського БПД організувала мобільний 
консультаційний пункт у приміщеннях  
Великотроянівської та Вільхівської  сільських 
рад відповідно, де надала громадянам 
роз’яснення та консультації на всі поставлені 
запитання. 
 
 

 
26 жовтня 2016 року у приміщенні 

Новоархангельського відділу ДРАЦС та у приміщенні 
Новоархангельської селищної ради, Михайло 
Філіпченко, головний спеціаліст Новоархангелського 
БПД   проводив правопросвітницькі заходи, направлені 
на розширення доступу громадян до безоплатної 
правової допомоги. 

     26 жовтня 2016 року Вільшанське бюро 
правової допомоги відвідало Вільшанський 
районний центр зайнятості населення. 
Володимир Соколик, начальник бюро розповів 
Наталії Лисонь, директору центру про роботу та 
основні функції до якісної безоплатної вторинної 
правової допомоги.  

Директору та персоналу центру працівник 
бюро роздав друковані матеріали з інформацію 
про послуги, порядок їх отримання, орієнтовний 



перелік документів, який необхідно подати до бюро для отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги в цивільних та адміністративних справах. 
 
              26 жовтня 2016 року в приміщенні Центральної районної бібліотеки Марина 
Кучеренко, начальник Маловисківського 
БПД організувала робочу зустріч з 
Громадською організацією “Спілка 
Ветеранів”. 
          Невимушена атмосфера сприяла 
дружній розмові, коли кожен з присутніх 
міг поділитися власними проблемами. У 
ході бесіди Марина Кучеренко 
повідомила присутнім, що 
проблеми правового характеру 
допоможе вирішити Маловисківське 
бюро безоплатної правової допомоги . 
Також мова йшла про поняття первинної 
та вторинної правової допомоги, 
категорії громадян, на які поширюється дія закону «Про безоплатну правову допомогу», 
діяльність Маловисківського бюро безоплатної вторинної правової допомоги,, де кожен 
бажаючий зможе отримати кваліфіковані консультації спеціалістів з правових питань, а за 
необхідності і безпосереднє здійснення представництва інтересів у суді та інших органах 
виконавчої влади.  
               По завершенню працівник бюро надала відповіді на усі питання учасників та 
розповсюдила буклети «Що таке безоплатна правова допомога та як її отримати?», а також 
повідомила контактну інформацію та адресу Голованівського місцевого центру та 

Маловисківського бюро правової допомоги. 
 
         Того ж дня, 27 жовтня 2016 року 
Марина Кучеренко надала адресну правову 
допомогу жителю міста Мала Виска 1924 
року народження, одинокому пенсіонеру, 
учаснику війни, інваліду І групи, який не має 
можливості самостійно відвідати бюро 
правової допомоги у зв'язку зі станом 
здоров'я, і по телефону звернувся до центру, 
з проханням надати йому правову допомогу 
за його місцем проживанням.  
          В ході зустрічі начальник бюро, 

вивчивши представлені документи з'ясували проблему клієнта, надала консультацію у справі 
щодо грошової компенсації за неотримання земельного паю.  
 
               27 жовтня 2016 року Володимир Зінченко, головний спеціаліст відділу 
Новоукраїнського бюро правової допомоги (далі - Бюро)   провів робочу зустріч у 
Веселокутському психоневрологічному інтернаті Новоукраїнського району.  



На даній зустрічі була присутня адміністрація закладу, в тому числі Едуард Бабенко, 
директор інтернату. 

 Володимир Зінченко проінформував присутніх про те, що у місті Новоукраїнці з 1 
вересня 2016 року працює бюро правової допомоги. Розповів про основні завдання та 
функції Бюро. 

Також спеціаліст Бюро наголосив, що однією з категорій, що має право на безоплатну 
вторинну правову допомогу  це особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження 
цивільної дієздатності, визнання недієздатною особою, поновлення цивільної дієздатності 
фізичної особи. 

         27 жовтня 2016 року Володимир Соколик, 
начальник Вільшанського бюро правової 
допомоги завітав до Вільшанської районної 
організації ветеранів, де були присутні Валентина 
Тодорова, голова районної організації та Інна 
Довгань, головний спеціаліст даної організації. 
Начальник бюро розповів про роботу бюро, 
права та обов’язки, які мають ветерани. 
 
 
 
 

           28 жовтня 2016 року Наталія Радоуцька, головний спеціаліст 
Благовіщенського БПД провела “круглий стіл” на тему: “Як 
оформити субсидію” для працівників Укрпошти Благовіщенського 
району, роздала інформаційні матеріали щодо оформлення субсидії 
та підписала Меморандум про співпрацю з даною організацією. 
          Також, методичні матеріали (брошури та плакати) були 
направлені до бюро правової допомоги, які входять до структури 
Голованівського МЦ з надання БВПД для подальшого розміщення у 
своїх фронт-офісах та подальшого використання в інформаційно-
просвітницьких кампаніях з питань оформлення субсидій 

      
Того ж дня Наталія Радоуцька  провела робочу 

зустріч з метою інформування про безоплатну пра-вову 
допомогу із Вадимом Довгопо-лим, головою Благо-
віщенської міської ради, в результаті чого підписано 
меморандум про співпрацю. 
 

 
 
 
      28 жовтня 2016 року, Руслан Наконечний, заступник 
начальника Гайворонського бюро правової допомоги 
провів інформаційно-просвітницький захід в 
Гайворонському районному центрі зайнятості на тему: 



"Надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги малозабезпеченим 
верствам населення, у тому числі для учасників антитерористичної операції та внутрішньо 
переміщених осіб". 
 
          31 жовтня 2016 року до Маловисківського бюро безо-платної правової допомоги в 
телефонному режимі звернулася Зоя Михайлівна Потоцька, жителька села Злинка, 
громадянка похилого віку, інвалід І групи, яка за станом здоров’я не має можливості 
самостійно відвідати бюро, з проханням надати їй правову допомогу за місцем її 
проживання. 

Підтримуючи практику адресної 
безоплатної правової допомоги людям з 
обмеженими фізичними можливостями, 
працівники Маловисківського бюро 
правової допомоги завітали до Зої 
Потоцької. Під час візиту надано 
консультацію з питання укладення 
договору довічного утримання, 
наголошено, що за договором довічного 
утримання відчуджувач має право 
передати у власність набувачеві житловий 
будинок, квартиру, їх частину, інше 
нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність. Якщо відчуджувачем є один 
із співвласників майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, то договір 
довічного утримання може бути укладений після визначення частки цього співвласника у 
спільному майні або визначення між співвласниками порядку користування цим майном. 
 

          31 жовтня 2016 року до Гайворонського бюро правової 
допомоги звернулась громадянка Тетяна Борисівна 
Бондаренко, з приводу надання консультації щодо 
безоплатної приватизації земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 
          Ірина Кузьменя, головний спеціаліст Гайворонського БПД 
роз'яснила клієнтці, що згідно пункту "г" частини 1 статті 121 
Земельного кодексу України вона має право на безоплатну 
передачу її земельної ділянки із земель державної або 
комунальної власності для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не 
більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара та 
запропоновано їй відповідно до ст. 118 Земельного кодексу 

України. 
            Тому, працівник бюро порадила звернутись до відповідних органів державної влади з 
заявою про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення Їй 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка). 



 
1 листопада 2016 року, Наталія Радоуцька, 

головний спеціаліст відділу «Благовіщенське бюро 
правової допомоги» Голованівського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги надала адресну правову допомогу Зої 
Чирці Зої, жительці міста Благовіщенське. Працівник 
бюро надала роз’яснення з питання щодо 
одержання копії загубленого договору оренди 
земельної ділянки. 

 
 
 
 
 
 

01 листопада 2016 року відділ “Бобринецьке бюро правової допомоги” 
Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
надав адресну правову допомогу особі, що перебуває на утриманні в будинку престарілих. 

Так, Наталія Яворська, головний спеціаліст бюро разом з працівниками 
територіального центру соціального обслуговування відвідали стаціонарне відділення для 
постійного проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Бобринецького району з метою проведення інформування населення та 
надання правової допомоги. 

Після виступу працівника бюро, спеціалісти надали роз’яснення з цікавлячих питань. 
До представника бюро звернувся за 
допомогою громадянин щодо надання 
правової з питання оформлення документів для 
продажу будинку. Працівник бюро надала 
роз’яснення щодо порядку продажу будинку, 
пакету необхідних документів та порядку їх 
подання до відповідних органів, процедури 
реєстрації права власності. 

 
 
01 листопада 2016 року Володимир Зінченко, 

головний спеціаліст Новоукраїнського бюро правової 
допомоги надав консультацію за місцем проживання 
клієнта – учасника антитерористичної операції, інваліда ІІІ 
групи. 

 Клієнт звернувся до Бюро з питанням щодо доплати 
за втрату працездатності учаснику антитерористичної 
операції, що виплачується замість пенсії. 

 Учасника АТО цікавили  питання щодо порядку 
оформлення зазначених виплат та порядок їх отримання. 

Спеціаліст бюро надав вичерпну консультацію. 



 
02 листопада 2016 року відділ 

“Бобринецьке бюро правової допомоги” 
Голованівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
надав адресну правову допомогу особі, що 
має фізичні обмеження в пересуванні. 

Так, працівником бюро було отримано 
в телефонному режимі повідомлення від 
громадянки, яка потребує правової допомоги 
з питання отримання земельного паю 

членом КСП. Враховуючи, що зі слів особи її пересування обмежено у зв’язку з фізичним 
станом, то працівник бюро здійснила візит за місцем проживання особи для надання 
правової допомоги. 

Фахівець бюро після ознайомлення з наявними у особи документами надала 
роз’яснення щодо положень законодавства, щодо порядку паювання земель КСП, осіб, які 
мають право на отримання частки земельного паю колишнього КСП, документів необхідних 
для прийняття відповідного рішення та порядку розгляду вказаного питання. 
 

02 листопада 2016 року Наталія Радоуцька, головний спеціаліст відділу 
«Благовіщенське бюро правової допомоги»  провела тематичний  захід із колективом 
Благовіщенської центральної районної лікарні на тему: “Функцій бюро та доступу до 
безоплатної правової допомоги”. 

 
02 листопада 2016 року працівники 

Бобринецького бюро правової допомоги  провели 2 
семінари в Бобринецькому районному центрі 
зайнятості на теми: “Загальні питання зайнятості 
населення” та “Легальна зайнятість”. 

Подібні ж семінари були проведені 
09.11.2016, 16.11.2016 та 23.11.2016 року. 

 
 
 

02 листопада 2016 року Вікторія Грінченко, начальник Добровеличківського бюро 
правової допомоги завітала до Добровеличківського районного центру зайнятості та провела 
робочу зустріч з колективом центру. Начальник бюро розповіла про завдання та роботу бюро 
та закликала до подальшої співпраці задля розширення доступу до БПД соціально-
незахищених категорій громадян, в результаті чого було укладено Меморандум про 
співпрацю. 

03 листопада 2016 року Юрій Мелєзгінов, начальник відділу «Благовіщенське бюро 
правової допомоги» провів зустріч з працівниками суду задля налагодження співпраці та 
забезпечення взаємодії щодо надання безоплатної правової допомоги. 

7 листопада 2016 року Юлія Романів,  головний спеціаліст Маловисківського бюро 
правової допомоги надала адресну правову допомогу одинокій пенсіонерці жительці м. 
Мала Виска Дзюбенко Вірі Миколаївні. Клієнтку цікавило питання  в галузі земельного та 



спадкового права, а саме: «Чи можна успадкувати земельний пай, якщо він знаходиться в 
оренді, а також чи може спадкоємець внести зміни до договору оренди?» Працівник 
Маловисківського бюро правової допомоги надала вичерпну правову консультацію. 

Зустріч відбулася у формі прямого діалогу, під час якого клієнтка отримала відповіді на 
всі поставлені нею запитання. 

08 листопада 2016 року Наталія 
Яворська, головний спеціаліст Бобри-
нецького бюро правової допомоги провела 
робочу зустріч працівниками Тери-
торіального центру соціального обслу-
говування населення Бобринецького 
району.  

В ході робочої зустрічі наталія 
Яворська розповіла про роботу, завдання та 
цілі діяльності бюро правової допомоги, а 

також надала консультації з правових питань. 
       08 листопада 2016 року Руслан Наконечний, заступник начальника Гайворонського бюро 
правової допомоги організував роботу виїзного мобільного консультаційного пункту, який 
діяв у приміщенні Червоненської сільської ради Гайворонського району.  Руслан Наконечний 
надав роз’яснення  з приводу вирішення питання  надання земельних ділянок громадянам 
для ведення особистого селянського господарства та з приводу соціального забезпечення 
(отримання житлової субсидії). Всього на прийом звернулось 5 осіб. 

            10 листопада 2016 року у приміщенні 
Новоархангельського центру зайнятості та  
Новоархангельської селищної ради Михайло 
Филіпенко, головний спеціаліст Новоархангелського 
бюро правової допомоги проводилися 
правопросвітницькі заходи, направлені на 
розширення доступу громадян до безоплатної 
правової допомоги. 
 

 
 
 

10 листопада 2016 року Наталія 
Яворська, головний спеціаліст 
Бобринецького бюро правової 
допомоги з робочою поїздкою 
відвідала  с. Благодатне (Куйбишеве) 
Бобринецького району, де в 
приміщенні сільської ради працівник 
бюро провела зустріч з населенням. Під 
час зустрічі спеціаліст бюро розповіла 
завдання, мету та функції бюро, а 



наприкінці заходу відповіла на ряд правових питань, які ставили жителі села. 
11 листопада 2016 року працівники Вільшанського бюро правової допомоги 

організували захід в Вільшанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з метою інформування 
учнів старших класів про визначення 40-ї річниці створення Української Громадської Групи 
сприяння виконання Гельсінських угод.  

14 листопада 2016 року Наталія Радоуцька, 
головний спеціаліст відділу «Благовіщенське бюро 
правової допомоги»  з метою розширення доступу до БПД 
провела інформаційно-просвітницький захід на тему: 
“Призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям” для малозабезпечених осіб  та 
працівників в управлінні праці та соціального захисту 
населення Благовіщенської РДА. 

 
14 листопада 2016 року представники 

Вільшанського бюро правової допомоги завітали до 
Вільшанського районного суду Кіровоградської області, де 
працівники бюро зустрілися з Андрієм Шуцьким, 
керівником апарату  та його заступником Едуардом 
Фьодоровим.  
            Володимир Соколик, начальник Вільшанського 
бюро правової допомоги надав роз’яснення щодо роботи 
бюро та роздав інформаційні буклети. 
 

15 листопада 2016 року Руслан Наконечний, 
заступник начальника Гайворонського бюро правової 
допомоги провів заходи інформаційного характеру у 
Гайворонському професійно-аграрному ліцеї. 
            По завершенні даного заходу працівник бюро 
підписав Меморандум про співпрацю між Голованівським 
МЦ з надання БВПД та Гайворонським професійним 
аграрним ліцеєм. 
 

16 листопада 2016 року Денис Ніколаєнко, 
начальник Бобринецького бюро правової допомоги у 
приміщенні Бобринецької районної бібліотеки для 
дорослих організував мобільний консультаційний пункт. 
Всього на прийом звернулося 11 осіб, яким фахівець 
бюро надав кваліфіковані консультації.  

Того ж дня, Денис Ніколаєнко провів робочу 
зустріч з керівництвом відділом культури та туризму та 
досягнуто домовленостей про проведення спільних 

засідань “Клубу правових знань”, який діє на базі Бобринецької районної бібліотеки для 
дорослих. 
 



16 листопада  2016 року Володимир Зінченко, 
головний спеціаліст Новоукраїнського бюро правової 
допомоги провів презентацію  Новоукраїського бюро 
правової допомоги перед педагогічним колективом 
Новомиколаївської  загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів.  
 У ході зустрічі, спеціаліст бюро проінформував 
колектив про те, що у місті Новоукраїнці з 1 вересня 
2016 року запрацювало бюро правової допомоги. 
Основними завданнями якого є: право просвітництво, 

надання первинної правової допомоги, забезпечення доступу до вторинної правової 
допомоги та доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Головний 
спеціаліст бюро детально розповів про категорії осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу, графік роботи Бюро та його місцезнаходження. 

 
16 листопада 2016 року  Наталія Радоуцька, головний 

спеціаліст відділу «Благовіщенське бюро правової 
допомоги»  провела тематичний семінар для осіб, що 
перебувають на обліку у центрі зайнятості Благовіщенського 
району на тему: “Легальна зайнятість”. По завершенні даного 
заходу спеціаліст бюро відповіла на всі питання, які 
порушувались під час бесіди. 

 
 
 
 
 

16 листопада 2016 року працівники 
Маловисківського бюро правової допомоги провели 
захід інформаційного характеру серед учнів 6-7 класів 
Маловисківської школи-інтернату. 
       Аби не перевантажувати учнів теорією та 
статистикою, слухачам продемонстровано відео-сюжет 
про умови відбування покарання малолітніх злочинців у 
місцях позбавлення волі. 
 В кінці заходу відбувся прямий діалог, між 

учнями та педагогами Маловисківської школи-інтернат і працівниками Маловисківського 
бюро правової допомоги, де слухачі отримали відповіді на всі поставлені ними запитання. 

 Серед присутніх  розповсюджено інформаційні буклети про безоплатну правову 
допомогу із зазначенням адреси розміщення Маловисківського бюро правової допомоги. 

 
17 листопада 2016 року Володимиром Гуцолом, 

начальником Головного територіального управління 
юстиції та працівниками бюро у приміщенні 
Добровеличківського бюро правової допомоги проводився 
прийом та консультація громадян. На прийом звернулося 7 



громадян з адміністративних, сімейних та спадкових питань. 
17 листопада 2016 року Ірина Кузьменя, 

головний спеціаліст Гайворонського бюро правової  
допомоги організувала роботу мобільного 
консультаційного пункту в Територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних  
послуг) Гайворонського району. На прийом 
звернулося 2 особи, яких цікавило питання 
соціального забезпечення громадян, які перебувають 
у складних життєвих обставинах. Ірина Кузьменя 
надала роз’яснення  з приводу вирішення питання. 

17 листопада 2016 року Денис Ніколаєнко, 
начальник Бобринецького бюро правової допомоги 
провів урок правових знань у Бобринецькому ПТУ 
№32 на тему: “Основні права та свободи людини та 
їх захист. Міжнародна практика та роль 
Європейського суду з прав людини в їх захисті”. В 
ході уроку працівник бюро усім присутнім прочитав 
лекцію щодо порядку звернення до ЄСПЛ, розглянув 
положення Конвенції про права людини та провів 
дискусію з учнями по зазначеній темі. 

 
18 листопада 2016 року Наталія 

Радоуцька, головний спеціаліст відділу 
«Благовіщенське бюро правової допомоги»  
провела інформаційно-просвітницький захід 
для учнів старших класів Благовіщенської 
ЗОШ № 1  на тему: “Права та обов'язки 
дітей”.  

Наприкінці заходу спеціаліст бюро 
всім присутнім розповіла, що у м. 
Благовіщенське з 1 вересня 2016 року 
працює благовіщенське 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. 

18 листопада 2016 року Ірина Кузьменя, головний 
спеціаліст Гайворонського бюро правової допомоги  
організувала роботу мобільного консультаційного 
пункту в приміщенні Гайворонського районного 
військового комісаріату та налагодила співпрацю з 
Олегом Луполом, радником голови Гайворонської РДА  
з питань надання допомоги учасника АТО. 
 



18 листопада 2016 року Вільшанське  бюро правової 
допомоги завітало до Вільшанського відділення 
Новоукраїнської прокуратури, де зустрілися з Дмитром 
Чорнобривцем, начальником Вільшанського відділу 
Новоукраїнської місцевої прокуратури.  

Під час зустрічі  обговорили питання, які стосуються 
ефективного захисту порушених прав громадян та по-
вноваження обох структур в даній сфері, а також про стан 
те-перішньої та перспективи подальшої співпраці між 
Бюро та Вільшанським відділенням Новоукраїнської 

місцевої прокуратуру. 
          21 листопада 2016 року Руслан Наконечний, 
заступник начальника Гайворонського бюро правової  
допомоги провів робочу зустріч з Сергієм Сіраком, в.о. 
начальника Гайворонського відділення Голованівського 
відділу Головного управління національної поліції у 
Кіровоградській області з метою налагодження та 
розвитку співпраці, забезпечення взаємодії щодо 
надання БПД. В ході проведення даного заходу укладено 
Меморандум про співпрацю. 
 
         22 листопада 2016 року Руслан Наконечний, 
заступник начальника Гайворонського бюро правової  
допомоги провів інформаційно-просвітницький захід в 
Гайворонському управлінні соціального захисту 
населення. 
 
          
 
 
 

22 листопада 2016 року в 
приміщенні Маловисківського 
територіального центру соціального 
обслуговування населення відбулася 
зустріч з соціальними працівниками 
Маловисківського району, на якій 
Марина Кучеренко, начальник бюро 
правової допомоги розповіла, що таке 
безоплатна вторинна правова допомога, 
хто може отримати первинну та 
вторинну правову допомогу, які 

документи необхідно пред’явити разом із зверненням на отримання вторинної правової 
допомоги. 



Також, Марина Кучеренко довела до відома громадян місце розташування   
Маловисківського бюро правової допомоги та номери телефонів, за якими можна 
звертатись. 

Наприкинці зустрічі начальник бюро роздала друковані матеріали, які містили 
інформацію щодо правових послуг, які надають бюро та центри правової допомоги, випадків 
відмов у наданні безоплатної вторинної правової допомоги та інших питань. 
 

23 листопада 2016 року Анастасія Попар, головний спеціаліст Вільшанського бюро 
правової допомоги організувала захід в Йосипівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з 
метою інформування учнів старших класів про відзначення 40-ї річниці створення Української 
Громадської Грипи сприяння виконання Гельсінських угод. 

24 листопада 2016 року в 
приміщенні Маловисківського бюро 
безоплатної правової допомоги  
відбувся спільний прийом громадян з 
працівниками бюро правової допомоги 
та Артемом Мамченком, першим 
заступником начальника Головного 
територіального управління юстиції – 
представником Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду 
з прав людини у Кіровоградській 

області Олегом Казанком, начальником відділу державної реєстрації засобів масової 
інформації та громадських формувань ГТУЮ у Кіровоградській області та Вірою Піскун, 
головним спеціалістом сектору реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та 
правової освіти. 
        На прийом звернулось п’ятеро осіб з правовими питаннями різного характеру. 
Поставлені питання стосувалися спадкового, земельного, цивільного права та державних 
соціальних виплат. Усім громадянам надано кваліфіковані та вичерпні консультації по 
правових питаннях, з якими останні звернулися на прийом до Маловисківського бюро 
правової допомоги. 
             28 листопада 2016 року Денис Ніколаєнко, начальник Бобринецького бюро правової 
допомоги  здійснив виступ серед громади с. Златопілля в приміщенні сільської ради 
Бобринецького району щодо діяльності бюро, його завдань та функцій.  

Наприкінці заходу діяв мобільний консультаційний пункт, на прийом  звернулося 6 
осіб, яким спеціаліст надав вичерпні правові відповіді на поставленні питання. 

28 листопада 2016 року з метою 
правопросвітництва населення відбулася 
робоча зустріч між працівниками 
Маловисківського бюро правової допомоги та 
працівниками Управління соціального захисту 
населення у Маловисківському районі. У ході 
бесіди Марина Кучеренко повідомила 
присутнім, що проблеми правового характеру 
допоможе вирішити Маловисківське бюро 
безоплатної правової допомоги. Також мова 



йшла про поняття первинної та вторинної правової допомоги, категорії громадян, на які 
поширюється дія закону «Про безоплатну правову допомогу», діяльність Маловисківського 
бюро безоплатної вторинної правової допомоги, де кожен бажаючий зможе отримати 
кваліфіковані консультації спеціалістів з правових питань, а за необхідності і безпосереднє 
здійснення представництва інтересів у суді та інших органах виконавчої влади. 

По завершенню зустрічі було надано відповіді на усі питання учасників бесіди та 
розповсюджено буклети «Що таке безоплатна правова допомога та як її отримати?», а також 
повідомлено контактну інформацію та адресу Маловисківського бюро правової допомоги.  

29 листопада 2016 року працівники Вільшанського бюро правової допомоги здійснили 
виїзд у с. Йосипівку Вільшанського району, де зустрілися з Володимиром Миколюком, 
головою сільської ради та надали роз’яснювальну інформацію про безоплатну правову 
допомогу. 

07, 14 та 21 грудня 2016 року Денис Ніколаєнко, 
начальник відділу Бобринецьке бюро правової 
допомоги  провів  семінари в Бобринецькому 
районному центрі зайнятості на теми “Загальні питання 
зайнятості населення” та “Легальна зайнятість. 
           По завершенні заходів всі учасники отримали 
інформаційні буклети про роботу бюро та із 
зазначенням реквізитів. 
 
 

З метою відзначення Всеукраїнського тижня права працівники Голованівського МЦ 
провели ряд тематичних заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру у 
навчальних закладах та закладах культури.  

Також відповідно до затвердженого плану заходів Голованівським МЦ з проведення 
Всеукраїнського тижня права у 2016 році фахівці місцевого центру забезпечили проведення 
роз’яснювальної роботи в установах виконання покарань з питань реалізації і захисту прав 
людини та взяли участь у організації та проведені науково-практичних семінарів присвячених 
проблематиці прав людини, захисту прав учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньо 
переміщених осіб. 

Так, в рамках Всеукраїнського тижня права, 5 грудня 2016 року в приміщенні 
Маловисківської районної бібліотеки працівники Маловисківського бюро правової допомоги 
провели бесіду з слухачами Вищої народної школи на тему: « Договір довічного утримання. 
Всі «За» та «Проти». До слухачів донесли інформацію про істотні умови, предмет договору 
довічного утримання, випадки коли може бути розірваний такий договір та юридичні 
наслідки укладання або розірвання даного договору. Також, у  ході зустрічі, Марина 
Кучеренко, начальник Маловисківського БПД наголосила, що основною метою системи 
безоплатної вторинної правової допомоги є створення для всіх осіб рівних можливостей 
доступу до правосуддя. Розповіла про систему БВПД, організацію роботи Регіонального, 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та особливості 
кримінального, адміністративного та цивільного процесу.   Поінформувала про основні 
положення закону України «Про безоплатну правову допомогу», про порядок надання БВПД. 
Окремо, зупинилась на питанні діяльності місцевих центрів, які забезпечують з 1 липня 2015 
року організацію надання безоплатної правової допомоги найбільш незахищеним верствам 
населення у цивільному та адміністративному процесах. 



       Слухачі отримали відповіді на свої численні запитання щодо особливостей діяльності 
системи БПД. На завершення зустрічі присутнім було роздано інформаційні буклети.  

05 грудня 2016 року Бобринецьке бюро 
правової допомоги разом з фахівцями Бобринецького 
районного центру зайнятості провели зустріч з 
студентами 4-го курсу Бобринецького 
сільськогосподарського технікуму спеціальностей 
“землевпорядкування” та “організація виробництва”. 
В рамках зустрічі було прочитано лекцію на тему 
“Легальна зайнятість” та проведено дискусію на 
вказану тему, а також з питань працевлаштування, 
державних гарантій зайнятості та інших питань, що 

цікавили студентів. 
Також, в період з 06 по 08 грудня 2016 року ” Бобринецьким бюро правової допомоги 

в рамках тижня права Денис Ніколаєнко провів уроки права на тему “Права, обов’язки та 
відповідальність неповнолітніх” у Навчально-виховному комплексі “Бобринецька гімназія 
загальноосвітня школа №1, Бобринецькій ЗОШ №4, в Бобринецькій ЗОШ №5, Бобринецькій 
ЗОШ №3, Бобринецькій школі-інтернаті, Бобринецькому ПТУ №32.  

06 грудня 2016  Михайло Філіпенко, головний 
спеціаліст Новоархангельського БПД взяв участь у 
проведенні засідання спілки учасників АТО 
Новоархангельського району. 

Головний спеціаліст бюро   довів до присутніх 
інформацію про діяльність системи безоплатної 
правової допомоги, зокрема Новоархангельського 
бюро, надавав роз’яснення з приводу та порядку 
звернення до бюро. 

Після засідання діяв мобільного 
консультаційного пункту для учасників АТО у 

приміщенні Новоархангельського РВК. Всі бажаючі, які відвідали консультаційний пункт мали 
змогу отримати роз’яснення, щодо надання пільг для учасникам АТО, їх соціального захисту 
та отримати консультації з будь-яких інших питань правового характеру. 

06 грудня 2016 року, Ірина Кузьменя, головний 
спеціаліст Гайворонського бюро правової допомоги   
спільно із працівниками Гайворонського районного 
центру сім'ї, дітей та молоді провели в Заваллівській 
школі-інтернат I-III ступенів заходи інформаційного, 
освітнього та виховного характеру на тему: "Права та 
обов'язки дітей. Адміністративна та кримінальна 
відповідальність неповнолітніх". 

Наступного дня, Ірина Кузьменя провела зустріч  з 
працівниками Гайворонського районного центру сім'ї, 
дітей та молоді. 

В ході зустрічі присутні обговорили питання подальшої співпраці з приводу надання 
безоплатної правової допомоги сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах, 
учасникам антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб.  



07 грудня  2016 року, Володимир Зінченко, 
головний спеціаліст Новоукраїнського бюро правової 
допомоги  провели урок правових знань з учнями 
Новомиколаївської  загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів.  
 Урок провели серед учнів 9-11 класів на теми: 
«Права та обов’язки дітей» і «Адміністративна та 
кримінальна відповідальність неповнолітніх».  
        Під час лекції спеціаліст розтлумачив основні 
права та обов′язки дітей, наголосив, що вони 
нерозривно пов’язані між  собою, також спеціаліст 

зазначив, що права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої. 
Учні дізналися, з якого віку, як і де підліток може захистити свої права та інтереси – 
самостійно або за допомогою законних представників. 

Головний спеціаліст Бюро з метою виховання в учнівської молоді поваги до закону і 
прав людини ознайомив учнів з основними питаннями законодавства щодо неповнолітніх, з 
найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження. 
Та наголосив, щоб уміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої 
обов’язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони. 

7 грудня 2016 року Олександр Лісовий, 
начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги Голованівського МЦ, провів для 
безробітних громадян о профінформаційний семінар 
на тему:«Легальна зайнятість».  
         Захід спрямований на підвищення обізнаності 
незайнятих трудовою діяльністю громадян щодо пе-
реваг саме легальної зайнятості, мотивування до 
легальної зайнятості громадян та застереження 
шукачів роботи від шахрайства при працевла-

штуванні.  
Представник Голованівського МЦ ознайомив присутніх із основними напрямками 

роботи центру, його завданнями, видами послуг, які можна отримати, порядок та підстави 
отримання вторинної правової допомоги, а також визначено коло осіб, які мають право на 
безоплатну правову допомогу. На семінарі учасники мали можливість поставити питання, що 
їх турбували, та отримати кваліфіковані відповіді. Отримали присутні також тематичні 
брошури. 

08 грудня 2016 року Юлія Парахонько, 
головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Голованівського МЦ 
провела правопросвітницький захід у Голованівській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Міклея на тему: «Права дітей та 
обов'язки» 

 
 



8 грудня 2016 року серед осіб, які перебувають на обліку в районному центрі зайнятості 
як безробітні, серед яких є і внутрішньо переміщені особи, працівниками Маловисківського 
бюро проведено засідання круглого столу на тему: «Легальне працевлаштування за 
кордоном».  Фахівці бюро розповіли присутнім про порядок виїзду за кордон громадян та які 
документи для цього необхідні. 

У ході зустрічі Марина Кучеренко розповіла присутнім про поняття первинної та 
вторинної правової допомоги, категорії громадян, на які поширюється дія закону «Про 
безоплатну правову допомогу», діяльність Голованівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, а також наголосила, що 01 вересня 2016 року у 
місті Мала Виска відкрився відділ «Маловисківське бюро правової допомоги» 
Голованівського місцевого центру, де кожен бажаючий зможе отримати кваліфіковані 
консультації спеціалістів з правових питань, а за необхідності і безпосереднє здійснення 
представництва інтересів у суді та інших органах державної влади.  
      По завершенню заходу Марина Кучеренко відповіла на усі питання учасників та 
розповсюдила буклети «Що таке безоплатна правова допомога та як її отримати?», а також 
залишила контактну інформацію та адресуМаловисківського бюро правової допомоги 
Голованівського місцевого центру БВПД. 

 
 
08 грудня 2016 року працівники 

Новоархангельського бюро правової допомоги в 
рамках проведення «Всеукраїнського тижня 
права» організували та провели інформаційно-
освітній захід на тему «Захист прав людини в 
Україні» з учнями Новоархангельської ЗОШ №2. 

 
 
 
 
 
08 грудня 2016 року Кристина 

Познаховська, начальник відділу 
Новоукраїнського бюро правової допомоги 
взяла участь у годині спілкування «Подолати 
насильство – завдання всіх і кожного» для учнів 
Новоукраїнської загальноосвітньої школи № 1 в 
Новоукраїнській центральній районній 
бібліотеці. 

На захід до бібліотеки був також 
запрошений  Юрій Мироненко, фахівець із 
соціальної роботи Новоукраїнського РЦСССДМ  

Бібліотекар розповіла учням про історію 
започаткування в Україні акції «16 днів проти насильства» та про важливі дати, які охоплює її 
шістнадцятиденний період. 

Кристина Познаховська звернула увагу присутніх учнів на види насильства, що існують 
сучасному в суспільстві: насильство в сім’ї, психологічне насильство, економічне насильство, 



фізичне насильство, шкільне насильство та інші. Юрій Петрович  розповів учням про те, що 
насильство в суспільстві тісно пов’язане з домашнім насильством, а члени суспільства, які 
виросли в умовах насильства, самі стають його носіями. Учні переглянули мультимедійну 
презентацію «Насильство в сучасному суспільстві» та обговорили проблеми насильства в 
підлітковому середовищі.  

Учням також  було запропоновано знайти виходи із ситуацій, які містять ознаки 
насильства. Вони охоче долучились до обговорення. 

У підсумку закріпили і поглибили знання про права людини, про насильство та його 
види; сформували навички правомірної поведінки, вміння самостійно приймати рішення, 
відстоювати власну думку, вміння толерантно ставитись до людей. 

 
В період з 07 по 09 грудня 2016 року 

Наталія Радоуцька, головний спеціаліст 
Благовіщенського бюро правової провела 
право-просвітницькі заходи на тему: 
“Адміністративна відповідальність” для  
учнів Благовіщенської школи мистецтв та із 
студентами Благовіщенського професійно-
технічного училища № 11. 
        А також зустрілася з учасниками спілки 
АТО Благовіщенського району та провела 
тематичний захід на тему: “Права та гарантії 
соціального захисту учасників  бойових дій”. 
 

9 грудня 2016 року працівники Маловисківського бюро серед учнів 8 класу 
Маловисківської школи-інтернат провели лекцію на тему: «Юридична відповідальність 
неповнолітніх». На даний час є актуальним питання про юридичну відповідальність саме 
неповнолітніх, адже щодня за статистикою в Україні здійснюється 104 правопорушення саме 
неповнолітніми особами.  

В зв’язку з цим начальник Маловисківського бюро Марина Кучеренко розповіла 
присутнім про адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх право-
порушників. 

Для закріплення отриманої інформації, серед учнів проведено брейн-ринг-вікторину, 
під час якої клас розділили на дві команди. За результатами гри було очевидно, що учні чітко 

засвоїли наданий їм матеріал.  
09 грудня 2016 року Кристина 

Познаховська, начальник Новоукраїнського 
БПД  було провела урок правових знань для 
учнів Державного навчального закладу 
«Професійно-технічне училище № 40 м. 
Новоукраїнка».  
     Теми уроку: «Конвенція ООН про права 
людини», «Адміністративна та кримінальна 
відповідальність». 
 Для початку Кристина Познаховська 
розповіла учням про новостворене 



Новоукраїнське бюро правової допомоги, яке працює з 1 вересня 2016 року. Основними 
завданнями якого є: правопросвітництво, надання первинної правової допомоги, 
забезпечення доступу до вторинної правової допомоги та доступ до електронних сервісів 
Міністерства юстиції України.  
 Також начальник Бюро розказала про Тиждень права в Україні, історію започаткування 
святкування та про Конвенцію ООН про права людини. 

 Учні активно приймали участь в обговоренні, задавали питання та відповідали на 
поставлені питання.  

Того ж дня, Кристина Познаховська провела 
тематичний семінар для громадян, що перебувають 
на обліку у Новоукраїнському районному центрі 
зайнятості «Легальна зайнятість». Представник 
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. 

 Також громадянам були надані консультації 
та роз’яснення з правових питань, які стосуються 

оформлення трудових відносин, шляхом укладення трудового договору. 
Завершенням проведення заходів до 

відзначення Всеукраїнського тижня права 12 грудня 
2016 року став правопросвітницький семінар на 
тему:  «Права людини», який відбувся 12 грудня 
2016 організований Вільшанським бюро правової 
допомоги  спільно з Вільшанським центром 
зайнятості. 

Представник Бюро на семінарі було 
зазначила, що пріоритетом для будь-якої держави 
має бути дотримання прав і свобод людини. В 
Конституції України окремий розділ присв"ячено 

правам і свободам людини і громадянина. Конституційні права і свободи гарантуються і не 
можуть бути скасовані. Частина 3 статті 22 Конституції України підкреслює, що за прийняття 
нових законів або при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та 
обсягу існуючих прав і свобод. 
         Досить корисною для шукачів роботи стала інформація про Права людини і 
громадянина в Україні, які можуть обмежувати тільки у випадках, прямо передбачених 
Конституцією, і з метою: 

• громадського порядку, економічного добробуту; 
• забезпечення охорони здоров'я і моральності населення, захисту репутації або прав і 

свобод інших людей; 
• запобігання злочинові чи його припинення; 
• забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності; 
• врятування життя людей та майна; 



• запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.  
Саме проведення заходів в рамках декади Права дозволяє шукачам роботи не тільки 

бути проінформованими,а й обізнаними в своїх правах. По закінченню заходу присутні 
отримали відповіді на питання, які їх цікавили. 

 
15 грудня 2016 року Іриня Кузьменя, головний 

спеціаліст Гайворонського бюро правової допомоги  провела 
заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру в  
Бандурівській ЗОШ I-III ступенів на тему: "Права та обов'язки 
дітей. Адміністративна та кримінальна відповідальність 
неповнолітніх".  

 
 
 
 
 
 
 

15 грудня 2016 року Кристина Познаховська, 
начальник відділу Новоукраїнського БПД взяла участь 
у годині спілкування «Права та обов’язки людини» 
для учнів Державного навчального закладу 
«Професійно-технічне училище № 40 м. 
Новоукраїнка» в Новоукраїнській центральній 
районній бібліотеці. 

Бібліотекар  розповіла учням про історію 
започаткування в Україні святкування «Тижня права». 

Познаховська Кристина звернула увагу 
присутніх учнів на їх права та обов’язки, зазначила 

яким чином захистити свої порушені права як дорослому так і неповнолітньому. 
12 грудня 2016 року працівники Маловисківського бюро правової допомоги 

Голованівського місцевого центру безоплатної правової допомоги на базі Хмелівської 
сільської ради організували роботу виїзного консультаційного пункту прийому громадян. За 
юридичною консультацією звернулось чотири особи з питаннями різного характеру, зокрема, 
оформлення спадщини за законом та за заповітом, переоформлення договору дарування, 
оформлення житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інші. 

Усі клієнти отримали інформацію про роботу Маловисківського бюро правової 
допомоги.  

12 грудня 2016 року, Кристина 
Познаховська, начальник  Новоукраїнського 
БПД провела презентацію  новоствореного 
Бюро перед працівниками Новоукраїнського 
районного центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді. 



У ході зустрічі, Кристина Познаховська 
проінформувала колектив про те, 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. 

Представник бюро детально розповіла про 
категорії осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу, графік роботи бюро 
та його місцезнаходження. 

Також було обговорено механізм співпраці між Новоукраїнським бюро правової 
допомоги та соціальними фахівцями РЦ СССДМ щодо допомоги в оформленні документів 
учасникам АТО та в отриманні пільг, які передбачені чинним законодавством.  

         
 
 
14 грудня 2016 року Наталія Радоуцька,  головний 
спеціаліст Благовіщенського бюро правової допомоги 
організувала виїзний мобільний консультаційний пункт у 
приміщенні Шамраєвської сільської ради.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14 грудня  2016 року Марина 
Кучеренко, начальник Маловисківсько-го 
БПД провела лекцію серед учасників ГО 
«Українське товариство сліпих» на тему 
«Основи соціальної захищеності інвалідів 
в Україні».  

Під час лекції Марина Кучеренко 
роз’яснила окремі положення Закону 
України «Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні», розповіла 
про останні зміни, які були внесені у цей 
Закон. В процесі проведення лекції 
повідомила про діяльність Маловисківського бюро правової допомоги, про основні послуги, 
які можна отримати у бюро, також зазначила, хто може скористатися даними послугами.  
 



14 грудня 2016 року в приміщенні 
Бобринецької районної бібліотеки для дорослих 
Денис Ніколаєнко, начальник відділу Бобринецьке 
бюро правової допомоги організував мобільний 
консультаційний пункт. На прийом звернулося двоє 
громадян з питань спадкового та земельного права. 
Працівник бюро надав вичерпні відповіді на 
поставленні запитання. 

 
 
 

 
 
15 грудня 2016 року Бобринецьким бюро правової 

допомоги в приміщення Кетрисанівської сільської ради 
Бобринецького району з 09:00 до 12:00 проводився прийом 
громадян з метою надання правових консультацій та 
роз’яснень. Всього на прийом звернулося 4 особи, яким 
представник бюро надав правові консультації та розяснення з 
цікавлячих питань. 

 
 

 
 
 

 
16 грудня 2016 року Наталія Яворська, 

головний спеціаліст Бобринецького бюро правової 
допомоги провела зустріч з колективом Управління 
праці та соціального захисту населення Бобринецької 
РДА з метою поширення інформації про бюро. 

 
 
 
 

16 грудня 2016 року фахівці 
Маловисківського БПД організували 
консультаційний пункт прийому громадян в 
приміщенні ГО «Українська спілка ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). На 
прийом звернулась дружина ветерана 
Афганістану, яка за довіреністю представляла 
інтереси свого чоловіка. 

Клієнтку цікавило питання, щодо спла-
ти податку на приватизовану земельну 



ділянку. Марина Кучеренко ,начальник Маловисківського БПД надала консультацію з даного 
питання та розповіла про систему безоплатної правової 
допомоги. 

19 грудня 2016 року Ірина Кузьменя,  головний 
спеціаліст Гайворонського бюро правової  допомоги  
організувала роботу мобільного консультаційного пункту в 
Територіальному центрі соціального обслуговування 
(надання соціальних  послуг) Гайворонського району.  

Представник бюро надала роз’яснення  з приводу 
вирішення питання соціального забезпечення громадян, 
які перебувають у складних життєвих обставинах 2 
громадянам, які звернулися на прийом. 
 
 
 
 

19 грудня 2016 року Кристина Познаховська, начальник Новоукраїнського БПД 
провела презентацію  новоствореного бюро перед працівниками Управління соціального 
захисту населення Новоукраїнської районної державної адміністрації   

 У ході зустрічі, начальник бюро проінформувала колектив про те, що у місті 
Новоукраїнці з 1 вересня 2016 року запрацювало бюро правової допомоги.  

Фахівець бюро детально розповіла про категорії осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу, графік роботи Бюро та його місцезнаходження. 

20 грудня 2016 року Наталія Яворська, 
головний спеціаліст Бобринецького бюро 
правової допомоги здійснила виїзд до с. Олексі-
ївка Бобринецького району, де в приміщенні 
сільської ради було проведено зустріч з 
мешканцями села з метою надання консультацій 
та роз’яснень з правових питань. В ході зустрічі 
Наталія Яворська  презентувала бюро, надала 
інформацію про його завдання та цілі діяльності, 
а потім провела прийом громадян, на який 
звернулося 8 осіб.  

 
21 грудня 2016 року працівники 

Бобринецького бюро правової допомоги було 
здійснили робочу зустріч в Бобринецькому 
районному військовому комісаріаті з колективом 
райвіськомату та головою громадської організації 
учасників АТО на якій презентували бюро 
правової допомоги. 

Наприкінці зустрічі було підписано 
меморандум про співпрацю з громадською 
організацією учасників АТО Бобринецького 

району. 



 
21 грудня  2016 року Володимир Зінченко, головний спеціаліст відділу 

Новоукраїнського БПД провів презентацію у Новоукраїнському районному суді 
Кіровоградської області  

Під час презентації, головний спеціаліст проінформував працівників апарату суду, 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. 

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

22 грудня 2016 року  Бобринецьке 
бюро правової допомоги спільно з центром 
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді 
Бобринецької РДА, відвідали сім’ю, що 
перебуває під наглядом. 

 
 
 
 
 
 

          22 грудня 2016 року  працівники Вільшанського бюро правової допомоги  зустрілось з 
Сергієм Нестеровим,  в.о. голови Вільшанської районної державної адміністрації. 
    Під час зустрічі було обговорено питання про організацію та проведення  роботи 
консультаційних пунктів для населення району. 

22 грудня  2016 року Кристина Познаховська, начальник відділу Новоукраїнського БПД  
провела презентацію новоствореного Бюро у Новоукраїнській місцевій прокуратурі.  

Під час презентації, начальник Бюро проінформувала працівників прокуратури, 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. 

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. 

Особливу увагу було приділено змінам до Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу. Було зазначено, що найближчим часом коло осіб, які мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу, суттєво розшириться за рахунок надання такого права найбільш 
незахищеним суспільним групам. 

Того ж дня, Кристина Познаховська провела виїзний прийом громадян на територіях 
Глодоської та Новомиколаївської сільських рад Новоукраїнського району. 

Начальником Бюро було надано юридичні консультації сімом клієнтам з 
господарських,  земельних,  сімейних та трудових питань. 



Також сільським радам 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. Було зазначено, що найближчим часом коло осіб, які 
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, суттєво 
розшириться за рахунок надання такого права найбільш 
незахищеним суспільним групам. 

З Глодоською та Новомиколаївською сільськими радами 
були підписані Меморандуми про співпрацю. 

 
 

 
21 та 30 грудня 2016 року працівники Голованівського МЦ організували роботу 

мобільного консультаційного пункту, який діяв у приміщеннях Клинівської та Свірнівської 
сільських рад Голованівського району. 

На прийом до фахівців звернулось 10 осіб, які отримали кваліфіковані відповіді з 
поставлених запитань. 

22 грудня 2016 року відбулася робоча зустріч між 
Вікторією Чепігою, керівником апарату Маловисківського 
районного суду та Мариною Кучеренко, начальником 
Маловисківського бюро правової допомоги. Під час зустрічі 
обговорювались останні зміни до законодавства, а саме зміни до 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині 
розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу. 

Того ж дня відбулася робоча зустріч і з працівниками 
Маловисківської районної прокуратури та Юлією Романів, 
головним спеціалістом Маловисківського БПД. На зустрічі було 
обговорено систему безоплатної вторинної правової допомоги, 
основні норми Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу»,  перелік осіб, що мають право на отримання такої 
допомоги та про зміни до Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу. 
 
          16 та 23 грудня 2016 року Наталія Радоуцька, 
головний спеціаліст відділу «Благовіщенське бюро 
правової допомоги» взяла участь у проведенні 
семінарів з загальних питань зайнятості та стану 
ринку праці. Учасники заходу отримали інформацію 
про перспективи працевлаштування та стан 
місцевого ринку праці, ознайомилися з основними 
послугами та можливостями служби зайнятості, 
правами та обов’язками громадян, які звернулися 
до служби зайнятості за сприянням у праце-



влаштуванні, порядком нарахування та виплати матеріального забезпечення на випадок 
безробіття. Говорили про переваги легальної зайнятості та тенденції попиту і пропозиції 
робочої сили у сучасних умовах. 
      Наприкинці семінарів Наталія Радоуцька  розповіла про систему безоплатної вторинної 
правової допомоги та її переваги, зазначила категорії осіб, які мають право на отримання 
такої допомоги та детально поінформувала про порядок звернення та надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, акцентувала увагу на перелік необхідних документів для осіб, 
які підпадають під дію Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 
 

 23 грудня  2016 року, Кристина 
Познаховська, начальник відділу 
Новоукраїнського БПД прийняла участь у 
проведенні особистого прийому громадян 
Віктора Куртичана, першого заступника 
голови Новоукраїнської районної державної 
адміністрації  

Начальником Бюро було надано 
вичерпну юридичну консультацію 
громадянці з питання: «Переоформлення 
житлового будинку, повернення 
невиплачених коштів за житловий будинок». 
 

 
[1.2.] Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової 

допомоги 
[1.3.] Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 
[1.4.] Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних 

громад 
Станом на 30 грудня 2016 року Голованівським МЦ з надання БВПД розроблено 18 

Програм надання безоплатної правової допомоги на 2016-2017 рр. З них затверджено на 
сесіях районних та селищних рад — 5. 
         Протягом звітного періоду працівники місцевого центру постійно оновлювали паспорти 
9 територіальних громад. 
        Також налагоджено партнерські стосунки з 3 провайдерами послуг громадського захисту. 

 
[1.5.] Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з Регіональним 

центром з надання БВПД 
22 грудня 2016 року, в приміщенні 

Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Кіровоградській 
області, відбулось засідання Керівної ради з 
питань стратегічного планування діяльності 
центрів з надання БВПД. 

На нараді обговорювались пропозиції щодо 
стратегічного планування діяльності 
регіонального та місцевих центрів з надання 



безоплатної вторинної правової допомоги; питання забезпечення ефективної функціональної 
взаємодії усередині системи, зокрема, між місцевими та регіональним центрам з надання 
БВПД; забезпеченні якості надання безоплатної правової допомоги. 

У роботі Керівної ради взяли участь співробітники Регіонального центру з надання БВПД 
на Кіровоградщині: Леонід Кропліс, директор установи, Олена Шишкарьова, заступник 
директора, Наталія Зінов’єва, головний бухгалтер та начальники відділів.  

На заході також були присутніми директори місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги – Ольга Рибак, Тетяна Батранюк, Анатолій Руденко та 
бухгалтери. 

Протягом наради директори та бухгалтери місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги представили плани роботи на 2017 рік та пропозиції до 
фінансування, під час обговорення яких були внесені відповідні зміни. 
 

[1.6.] Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання 
його функцій 
       Під час робочих поїздок у населені пункти, на які поширюється юрисдикція 
Голованівського МЦ з надання БВПД, працівниками центру поширюються різноманітні 
інформаційні матеріали про надання БВПД шляхом розклеювання матеріалів на дошках 
оголошень в державних установах, органах місцевого самоврядування, роздавання 
матеріалів на автобусних зупинках, в місцях перебування великої кількості людей, 
наповнення відповідною інформацією сторінки місцевого центру в мережі Фейсбук. 
За жовтень-грудень 2016 року розміщено інформаційних матеріалів: 
- на офіційній сторінці Голованівського МЦ з надання БВПД у Фейсбук — 13; 
- на сайтах органів державної влади — 8;  
- публікацій у ЗМІ — 7. 
          Голованівським МЦ з надання БВПД підготовлено роз'яснення з питання порядку 
безкоштовного отримання земельної ділянки, яке розміщене на офіційній сторінці фейсбук 
Голованівського МЦ. 
       Також працівники Голованівського МЦ розмістили правові консультації у «WikiLegalAid» 
з таких питань: 

1. Порядок направлення громадян на лікування за кордон; 
2. Договір зберігання; 
3. Заочний розгляд справи e цивільному процесі; 
4. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх непрацездатних дочку, сина та його 

виконання; 
5. Шкідливі викиди в атмосферне повітря. Відповідальність за порушення 

законодавства у галузі охорони атмосферного повітря ; 
6. Нотаріальне посвідчення правочинів. 

[1.7.] Взаємодія із засобами масової інформації 
       Протягом ІV кварталу 2016 року Голованівський МЦ з надання БВПД висвітив інформацію 
про доступ до безоплатної правової допомоги у 7 районних друкованих засобах масової 
інформації. 
      Протягом звітного періоду підготовлено 3 звіти про інформаційну діяльність місцевого 
центру 

 
 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
        За період з 01.10 по 30.12.2016 року (IV квартал) Голованівським місцевим центром з 
надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 2042 звернень клієнтів, 1943 особам було надано правову 
консультацію, 99 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  
        В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 84 рішення про 
надання БВПД та надано 84 доручень адвокатам та 0 штатним працівниками (представництво 
клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 5 письмовим зверненням було 
надано відмову у наданні БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про 
надання 

БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів БПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 

305 286 19 1 

2 Відділ “Благовіщенське бюро 
правової допомоги» 

246 235 11 0 

3 Відділ “Бобринецьке бюро 
правової допомоги 

341 332 9 0 

4 Відділ “Вільшанське бюро  
правової допомоги” 

187 174 13 2 

5 Відділ “Гайворонське  
бюро правової допомоги” 

209 204 5 0 

6 Відді “Добровеличківське 
бюро правової допомоги”  

149 138 11 0 

7 Відділ “Маловисківське  
бюро правової допомоги” 

245 231 14 0 

8 Відділ “Новоархангельське 
бюро правової допомоги”  

172 167 5 0 

9 Відділ “Новоукраїнське бюро 
правової допомоги” 

188 176 12 0 

…. Разом по МЦ 2042 1943 99 3 
 
В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: земельного 340 (16.6%), 
соціального забезпечення 332 (16.3%), сімейного 280 (13.7%), іншого цивільного права 269 
(13.2%), договірного 184 (9.0%) спадкового 171 (8.4%), трудового 142 (7,0%), з інших питань 
119 (5.8%), адміністративного 91 (4,4%), житлового 53 (2.6%), з питань виконання судових 
рішень 38 (1.9%), та з неправових питань 16 (0,8%), медичного 7 (0.3%). 
 



Діаграма 1 кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 
питань  
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Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 
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      Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних 
рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний сукупний дохід 
сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму) 55 (64,7%), інвалідам 24 (28,2%), ветеранам 
війни 4(4.7%), дітям, позбавленим батьківського піклування 2 (2.4).  
 
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 період 
було: 

 здійснено 44 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 2 дистанційних 
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 
час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів -  161 особа, в 
тому числі 152 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 9 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

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

 опрацьовано 214 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 
 проведено 198 правопросвітницьких заходів; 
 розміщено у ЗМІ 28 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування МЦ 
та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС, яким 

надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до 
електронних 
сервісів МЮ 



правову 
допомогу 

БПД, з якими 
налагоджено 

співпрацю 
1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 
44/152 2/9 3/3 198 0 

2 Благовіщенське 
БПД 

7/14 - / 22 0 

3 Бобринецьке БПД 9/32 - / 31 0 
4… Вільшанське БПД - - / 20 0 
5 Гайворонське БПД 8/35 - / 25 0 
6 Добровеличківське 

БПД 
3/9 - / 15 0 

7 Маловисківське 
БПД 

5/10 - / 20 0 

8 Новоархангельське 
БПД 

3/11 - / 15 0 

9 Новоукраїнське 
БПД 

3/11 - / 24 0 


