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Розділ І. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги. 
 
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

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

Так, протягом четвертого кварталу 2016 року Кіровоградським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 20 виїздів мобільних пунктів та забезпечено 
діяльність 9 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, зокрема у 
Територіальному центрі соціального обслуговування Фортечного району, Кіровоградському 
обласному госпіталі для інвалідів Вітчизняної війни, Кіровоградському НВП “УТОС”, Кіровоградській 
міській раді, Устинівському координаційному пункті допомоги учасникам АТО, Служба у справах 
дітей Новгородківської РДА, Долинський районний центр зайнятості, Новомиргородський центр 
зайнятості, Компаніївський центр зайнятості, також є виїзди за потреби до дітей-сиріт, внутрішньо-
переміщених осіб, осіб з особливими потребами та адресна правова допомога громадянам, які 
обмежені в пересуванні. 

[1.1.] Розширення доступу до БПД для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей які стали або могли стати жертвами насильства в сім'ї . 

5 грудня 2016 року о 9.00 годині в приміщенні 
Новомиргородської спецшколи - інтернат інтенсивної 
педагогічної корекції Кіровоградської обласної ради, в 
рамках проведення Всеукраїнського тижня права, було 
проведено правоосвітній захід у формі лекції-бесіди на тему 
«Права, свободи та відповідальність». 

У заході взяли участь учні 5-8 класів 
Новомиргородської спецшколи - інтернат інтенсивної 
педагогічної корекції. Під час лекції акцент було зроблено 
на висвітленні прав дитини, на знайомство з 
основоположними документами в галузі прав людини в 

Україні, та аналізу положень міжнародних нормативно-правових актів та Конституції України. 
[1.1.3] Організація та проведення заходів інформаційного характеру у навчальних 

закладах 
 2 грудня 2016 у ПВНЗ «Кіровоградський інститут 

державного та муніципального управління Класичного 
приватного університету» року відбулася V Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Актуальні правові та 
гуманітарно-економічні проблеми в період реформування 
демократичного суспільства» де взяли участь фахівці 
Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 З-поміж запрошених гостей на конференції виступили: 
директор Кіровоградського міського центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області Батранюк Тетяна Леонідівна 
заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Богдан Сергійович; 
доцент кафедри галузевого права Кіровоградського державного педагогічного університету 
ім. В. Винниченка, кандидат юридичних наук Чумак Олександр Олексійович. 

 Під час обговорення виникала дискусія між студентами, науковцями та практиками, яка 
викликала неприхований інтерес і жваве обговорення.  



 
 
[1.2.] Розширення доступу до БПД для малозабезпечених осіб та інвалідів. 

23 листопада 2016 року в приміщенні Кіровоградського 
обласного центру зайнятості відбувся семінар для 
безробітних за участі: директора Кіровоградського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Т. Батранюк та фахівців центру: начальника відділу 
представництва — С. Березніченка, головного спеціаліста 
відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги — Т. Тур 
та від обласного центру зайнятості - заступника директора 
Кіровоградського обласного центру зайнятості — Б. Стояна, 
начальника юридичного відділу С. Чубар, провідного 

юрисконсульта С. Ткаченко. 
Під час семінару Тетяна Батранюк розповіла, що безоплатна правова допомога надається 

соціально вразливим категоріям осіб, передусім малозабезпеченим, інвалідам, дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, біженцям, ветеранам війни, учасникам АТО, членам 
сімей загиблих учасників бойових дій, реабілітованим особам.  
 Станіслав Березніченко зазначив, що безоплатна вторинна правова допомога Кіровоградським 
місцевим центром надається не тільки у цивільних та адміністративних справах, а також і у 
кримінальних провадженнях — для свідків і потерпілих, які підпадають під дію Закону “Про 
безоплатну правову допомогу”. 

 Також, як розповіла Тетяна Тур місцевим центром надається й безоплатна первинна правова 
допомога, а це (надання правової інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань, 
складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру). Також очільниця центру зауважила, 
що місією системи безоплатної правової допомоги є захист прав людини шляхом забезпечення 
рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової 
спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот.  

[1.3.] Розширення доступу до БВПД ветеранів війни та осіб на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (в тому числі учасників АТО) 

27 грудня 2016 року в приміщенні 
Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів 
Вітчизняної війни відбулось виїзне консультування 
громадян, які перебувають на лікуванні. 

У даному заході взяли участь директор 
Кіровоградського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги — Т. 
Батранюк, начальник відділу представництва — С. 
Березніченко, начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги спільно з керівником ГІ “Штаб 
юридичної допомоги військовим” та юристом ВПГО 

"Юридична Сотня", офіційним представником в Кіровоградській області — Антоном Красовим.  
Присутні ставили питання переважно щодо отримання земельних ділянок, та механізмів 

дій у разі відмови у їх наданні, а також питання що належать до сфери сімейних правовідносин. За 
консультуваннями звернулось 5 осіб.  Фахівці спільно надали вичерпні відповіді на поставлені 
питання та роз'яснили алгоритм дій для отримання безоплатної вторинної допомоги. 

 
 
 
 



 
 

[1.4.] Розширення доступу до БПД для людей похилого віку, інвалідів, осіб з обмеженими 
можливостями пересування. 

17 листопада поточного року в приміщенні 
Обознівського психоневрологічного інтернату, що 
знаходиться у смт. Обознівка по вул. Польова, 1 відбулась 
робоча зустріч за участі: директора Кіровоградського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Тетяни Батранюк та фахівців місцевого 
центру: начальника відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами надання БППД — Л. Морозовою, 
начальника відділу представництва — С. Березніченко, 
головного спеціаліста відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами надання БППД - Т. Тур та  директора 

психоневрологічного інтернату - О. Дудкою і працівниками інтернату.  В ході проведення зустрічі 
обговорювались питання щодо якісного надання безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги та шляхи взаємодії психоневрологічного інтернату з Кіровоградським місцевим центром 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги для надання правової допомоги пацієнтам 
інтернату через опікуна, яким є директор Обознівського психоневрологіного інтернату 

 
[1.5.] Розширення доступу до БПД для осіб, які відбувають покарання в установах 

виконання покарань. 
  08 грудня поточного року в приміщенні 
Новгородківського бюро правової допомоги, спільно з 
представниками Новгородківського сектору КВІ УДПтС 
України в Кіровоградській області та Новгородківським 
РЦСССДМ, в рамках проведення Всеукраїнського тижня 
права, було проведено правоосвітній захід для умовно 
засуджених осіб які перебувають на обліку в 
Новгородківському секторі КВІ УДПтС України в 
Кіровоградській області.  

Під час заходу, присутніх було поінформовано про 
роботу Бюро правової допомоги, види правових послуг, які надаються Бюро та категорії осіб, які 
мають право на отримання безкоштовної правової допомоги та розповсюджено друковані 
матеріали інформаційного характеру.  
 Для присутніх було проведено показ фільму про захист своїх прав під час адміністративного 
затримання та соціальні ролики про безоплатну правову допомогу.   

 
[1.6.] Інформування про безоплатну правову допомогу. 

 
8 листопада 2016 року директор Кіровоградського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги — Т. Батранюк взяла участь у прес-
конференції у міськвиконкомі.  

Директор центру розповіла присутнім про систему 
безоплатної вторинної правової допомоги, про категорії 
осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

 
 

 



 
 
 

[1.7.] Налагодження та розвиток співпраці, забезпечення взаємодії щодо надання БПД. 
Фахівці Кіровоградського місцевого центру розповіли про систему 

безоплатної правової допомоги під час третього Регіонального Форуму, 
який відбувся 12 жовтня 2016 року у Кропивницькому, в приміщенні 
Торгово-промислової палати. 
У роботі Регіонального Форуму взяли участь фахівці Кіровоградського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
– Олена Морозова та Тетяна Тур. Також присутніми були регіональні 
представники різних соціальних груп, експерти-конституціоналісти, 
правозахисники, представники профспілок, посольств, народні 
депутати. 
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/predstavnyky-systemy-bpd-
vzialy-uchast-u-rehionalnomu-forumi-novyi-suspilnyi-dohovir-nezalezhnist-
spravedlyvist-dovira 

 
 Розділ ІІ.  Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад 

[ 2.1.] .Налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування. 
17 листопада 2016 року о 13.00 год. в приміщенні 

Обознівської сільської ради Кіровоградського району 
відбувся “Пілотний тренінг” для посадових осіб органів 
місцевого самоврядування на тему: “Організація 
надання безоплатної первинної правової допомоги в 
органах місцевого самоврядування та шляхи її 
удосконалення”. 

Під час проведення тренінгу було наголошено на 
співпраці задля активізації зусиль у сфері надання 
громадянам безоплатної правової допомоги та правової 
інформації, та презентовано і розповсюджено методичні 
рекомендації, які розроблені місцевим центром для 

органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. В ході проведення тренінгу 
обговорювались питання щодо якісного надання безоплатної первинної правової допомоги та 
шляхи взаємодії органів місцевого самоврядування з Кіровоградським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги через створення мобільного консультативного пункту в 
приміщенні сільської ради. 

[2.2.] Налагодження партнерських стосунків з провайдерами послуг громадського захисту. 
Про проблеми, які постають у мирному житті 

перед учасниками бойових дій та антитерористичних 
операцій, говорили на робочій зустрічі фахівці 
Кіровоградського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та юрист 
Всеукраїнської правозахисної організації «Юридична 
сотня» Антон Красов. 

 Метою даного заходу є співпраця у напрямку 
надання якісної правової допомоги учасникам бойових 
дій та антитерористичних операцій. 

 
 
[2.4.] Правопросвітництво у територіальних громадах. 
З метою інформування молоді про відзначення 40-ї річниці створення Української 



 
Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод, 21 жовтня 2016 року, фахівці 
Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно з 
юрисконсультом Кіровоградської обласної ГО “Кіровоградський обласний клуб “За правову 
державу” Сергієм Черновим провели правоосвітній захід для студентів Кіровоградського 
кібернетико-технічного коледжу. 

Лекцію на тему “Декларація прав людини ООН: основні 
аспекти” провели Олена Морозова, начальник відділу 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги, Тетяна 
Тур головний спеціаліст відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги та Сергій Чернов, юрискон-
сульт Кіровоградської обласної ГО “Кіровоградський 
обласний клуб “За правову державу”. 

Олена Морозова розповіла історію створення Української 
Громадської Групи: “у листопаді 1976 року українські 

дисиденти-правозахисники об’єдналися в Українську групу сприяння виконанню Гельсінських угод в 
Україні. Саме вона стала найбільшою правозахисною організацією в республіці, а в 1988 році на її 
основі була утворена Українська Гельсінська спілка. Мета Української Громадської Групи – 
ознайомити громадськість із Загальною декларацією прав людини ООН, сприяти розширенню 
контактів між народами і вільному обмінові інформацією, добиватися акредитування в Україні 
представників зарубіжної преси”.  
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/holovna/fakhivtsi-kirovohradskoho-mistsevoho-tsentru-z-
nadannia-bvpd-provely-pravoosvitnii-zakhid-dlia-studentiv-kibernetyko-tekhnichnoho-koledzhu 
 
Розділ IІІ.  Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з 
надання БВПД 

[3.1.] Участь у навчальних заходах. 
[3.2.1.] Участь у тренінгах, семінарах, майстеркласах, круглих столах, тощо. 

 
 15 грудня 2016 року в приміщенні Кіровоградського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги відбувся семінар для керівників бюро правової 
допомоги. Під час семінару присутні обговорили актуальні 
питання діяльності бюро правової допомоги, шляхи 
посилення правової спроможності громади у районах, 
розширення доступу громадян до первинної та вторинної 
правової допомоги та шляхи якісної реалізації прав громадян 
безпосередньо за місцем проживання. 
  
 

[3.5.] Спільне планування діяльності. 
[3.5.1] Участь у проведенні засідань Керівної ради. 
22.12.2016 року, в приміщенні Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області відбулось засідання керівної ради. 

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. 
 

Розділ ІV. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання 
його функцій. 

[4.3.] Залучення фінансових ресурсів. 
[4.3.1.] Проведення робочих зустрічей з представниками органів державної влади та 

місцевого самоврядування щодо виділення субвенцій з місцевих бюджетів 
7 листопада 2016 рок питання надання 

мешканцям Кропивницького безоплатної вторинної 
правової допомоги стало одним з головних питань 
наради міського голови Андрія Райковича з 
керівниками виконавчих органів міської ради, в якій 
взяла участь директор Кіровоградського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги — Т. Батранюк. Директор центру із 
застосуванням демонстраційних мультимедійних 
матеріалів (слайд-презентація) розповіла присутнім 
про систему безоплатної вторинної правової 

допомоги, про категорії осіб, які мають право на отримання БВПД.  
Під час апаратної наради обговорювалось питання щодо затвердження Програми безоплатної 

правової допомоги та виділення окремих фінансових ресурсів для посилення правової 
спроможності громади. 
 

Розділ V. Взаємодія із засобами масової інформації. 
`З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у м. Кропивницькому та 

Кіровоградському районі, здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження контактів із 
регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах, виступи на радіо та 
телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет. 

 Так, протягом звітного періоду Кіровоградським місцевим центром було розміщено 142 
інформаційні матеріали щодо функціонування системи БПД , зокрема в електронних виданнях:  за 
посиланнями: 
- У Новомиргороді бюро правової допомоги надає сервіси місцевим жителям 
-Виїзд за кордон неповнолітніх дітей: новели законодавства 
-Безоплатна правова допомога — на захисті індивідуальних прав громадян 
- Де отримати безоплатну юридичну допомогу у Кропивницькому 
-Що необхідно знати військовослужбовцю, аби отримати санаторно-курортне лікування 
-Як жителям Кіровоградщини звернутися до Європейського суду з прав людини 
-Кропивничан запрошують на безкоштовну юридичну консультацію у дистанційний пункт правової 
допомоги 

- Адвокатам Кіровоградщини пропонують взяти участь у новій програмі 
-Як у Кропивницькому правильно поновити строки для прийняття спадщини 
-Що необхідно знати військовослужбовцю, аби отримати санаторно-курортне лікування 
та інших електронних виданнях. 
в друкованих виданнях: 
1) Правова допомога жителям району 
2) Виїзд за кордон неповнолітніх дітей: нове у законодавстві 
3) Інтервʼю з керівником відділу "Новомиргородське бюро правової допомоги" Кіровоградського 
МЦ з надання БВПД  Оленою Леонідівною Смілянець 
4) Виїзд за кордон неповнолітніх дітей: новели законодавства 
5) До уваги жителів Новомиргородського району, які бажають зареєструвати громадське 



 
формування, що не має статусу юридичної особи! 
6) До уваги жителів Кіровоградщини, які бажають зареєструвати  громадське формування, що не 
має статусу юридичної особи! 
7) Консультація спеціаліста 
8) Запитували — відповідаємо 
9) Що необхідно знати військовослужбовцю, аби отримати санаторно-курортне лікування 
10) Як оформити субсидію? 
11) Що необхідно знати військовослужбовцю, аби отримати санаторно-курортне лікування 
12) Правова допомога для громадян 
13) Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини 
14) Поновлення строків прийняття спадщини 
15) Що необхідно знати військовослужбовцю, аби отримати санаторно-курортне лікування 

Деякі публікації присвячені правовій обізнаності населення, висвітленню результативної 
діяльності адвокатів, що надають безоплатну вторинну правову допомогу : 
1) Як малозабезпеченим сім’ям отримати соціальну допомогу? 
2)Що необхідно знати військовослужбовцю, аби отримати санаторно-курортне лікування 
3)Поновлення пропущених строків для прийняття спадщини 
4)Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб 
Виступи на радіо: 
1) Як малозабезпеченим сім’ям отримати соціальну допомогу? 
2) Оголошення про створення бюро правової допомоги 
Телевиступи: 
Участь у телепрограмі 
Телепрограма 

 
Результативні показники діяльності  

За період з 01.10. по 31.12.2016 року місцевим центром з надання БВПД та бюро правової 
допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 2095 
звернень клієнтів, 1977 особам було надано правову консультацію,  
118 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 125 рішень про 
надання БВПД та надано 138 доручень адвокатам та 1 штатному працівнику (представництво 
клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По письмовим зверненням не було 
надано жодної відмови у наданні БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

№ 
з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрован
их звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлень 

до інших 
провайдерів 

БПД 

1 Відділ правової інформації 
та консультацій 

765 685 80 0 

2 Долинське БПД 290 269 21 0 
3 Компаніївське БПД 222 218 4 0 
4 Новгородківське БПД 287 281 6 0 
5 Новомиргородське БПД 308 303 5 0 
6 Устинівське БПД 223 221 2 0 
7 Разом по МЦ 2095 1977 118 0 



 
В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 371 (18%), 

земельного 360 (17%), житлового 303 (14%), спадкового 251 (12%), іншого цивільного 239 (11%) 
права, соціального забезпечення 217 (10%), трудового 124 (5%), адміністративного 89 (5%), 
договірного 76 (4%) права, з інших питань 49 (3%), з питань виконання судових рішень 10 (1%), та з 
неправових питань 6 (1%). 

 Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 
питань 

 

 Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за 
категорією осіб 

За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД, було зареєстровано від 
малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового 
мінімуму) 64 (56%), інвалідів 31 (27%) та ветеранів війни 16 (14%).  

 



 
 

 Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів що звернулися з заявою про надання БВПД, за 
статтю: 

 
 Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, що звернулися з заявою про надання БВПД, за 

віком 

 
 

 здійснено 20 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 9 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 280 осіб, в тому числі 
107 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 173 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 25 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 



 
 опрацьовано 730 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
 проведено 46 правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ 142 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 
пунктів/осі

б, 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-
просвітницьки

х заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

до 
електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 20/107 9/173 25 46 

 

2 Новомиргородське  
бюро ПД 

6/31 1/8 2 8  

3 Устинівське бюро ПД 2/17 1/3 2 5  

4 Компаніївське бюро ПД 2/3 1/2 6 5  

5 Долинське бюро ПД 5/27 1/3 2 12  

6 Новгородківське  
бюро ПД 

2/10 1/5 4 7  

 


