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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямками  
 

[1.]  ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ СИСТЕМИ БПД З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ОКРЕМИМ 
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ НА ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА ПРАВОВИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
 Правопросвітницька діяльність є одним із пріоритетних напрямків роботи 

Олександрійського місцевого центру з надання БВПД для громад та спільнот, зокрема для 
вирішення правових питань та виконання змісту основних реформ, що проводяться 
Урядом України.  

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

З метою виконання наказу Міністерства юстиції України від 16 серпня 2017 року 
№2611/5 «Про реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО» Олександрійським місцевим центром 
з надання БВПД організовані правопросвітницькі заходи, в тому числі за участі працівників 
ГТУЮ у Кіровоградській області, з метою інформування населення про проект «Я МАЮ 
ПРАВО». 

Проводячи правопросвітницькі заходи, фахівці Олександрійського місцевого 
центру з надання БВПД та Знам’янського, Олександрівського, Онуфріївського, 
Петрівського та Світловодського бюро правової допомоги орієнтуються на різні цільові 
категорії громадян. 

Важливим є те, що під час таких правопросвітницьких заходів діти дізнаються не 
лише корисну для себе інформацію, а й мають змогу отримати відповіді на актуальні та 
хвилюючі питання сьогодення. 

 
[1.1.]   Організація та проведення у навчальних закладах правопросвітницьких 

заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 
дітей, які стали або можуть стати жертвами насильства у сім'ї,  у 
дитячих будинках, школах-інтернатах, учням, студентам щодо подолання 
проблеми домашнього насильства в рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

 
У ІV кварталі 2017 року Олександрійський МЦ долучився до реалізації масштабного 

всеукраїнського проекту «Я МАЮ ПРАВО!», метою якого є підвищення юридичної 
грамотності українців та формування нової правової культури суспільства.  

Одним із ключових елементів, який забезпечує реалізацію проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!», є проведення правопросвітницьких заходів із учнями середньо-освітніх шкіл, 
студентами технікумів, училиш, коледжів на актуальні теми сьогодення:  

 
1. Що треба робити коли вимагають хабара за іспит чи навчання 
2. Протидія торгівлі людьми 
3. Бездомні діти. Проблеми чи закономірність 
4. Конвенція ООН про права дитини 
5. Протидія насильству сім’ї 
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[1.2.] Проведення інформаційно-правопросвітницьких заходів в державних   

установах, для підвищення рівня правової поінформованості населення 
 

Варто зауважити, що працівники Олександрійського МЦ долучаються до 
інформаційно - правопросвітницьких заходів з найактуальніших питань розвитку 
територіальних громад, серед актуальних є питання:  

Запобігання недопущення рейдерського захоплення майна  
Протидія рейдерству  
Порядок створення ОСББ 
 

«Запобігання недопущення рейдерського захоплення майна є на сьогодні актуальним» 
 

Працівники відділу «Світловодське бюро правової допомоги» провели 
правопросвітницький захід для голови та працівників Глинської сільської ради с. Глинськ 
Світловодського району Кіровоградської області, на тему: «Протидія рейдерству». Також в 
ході заходу більш детально обговорені такі питання, як:  найпопулярніші рейдерські 
схеми, які використовуються в аграрному секторі; способи боротьби з рейдерством; 
порядок оскарження дій або бездіяльності державного реєстратора, суб’єкта державної 
реєстрації прав та як протидіяти рейдерству. 
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«Учасники АТО мають бути обізнані про гарантовані для них державою пільги» 
 

 
Працівники Петрівського бюро правової допомоги провели правопросвітницький 

захід для працівників Петрівського РВК та учасниками АТО в приміщенні Петрівського РВК, 
на тему: «Права учасників АТО» та надання учасникам АТО безоплатної правової 
допомоги.  

 
«Налагодження партнерських стосунків з провайдерами послуг соціального захисту 
задля проведення спільних заходів (УПСЗН, Територіальні центри соціального 
обслуговування, ЦНАПи, УПФУ, Центри зайнятості тощо) з метою спрощення доступу до 
БВПД соціально вразливих категорій громадян»  
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Провайдери послуг соціального захисту населення (Центри зайнятості, Управління 
праці та соціального захисту населення, Територіальні центри соціального 
обслуговування) запрошують працівників Олександрійського МЦ, задля проведення 
спільних  заходів для соціально вразливих верств населення, для осіб, які перебувають на 
обліку як внутрішньо переміщені особи, голів ветеранських організацій, осіб похилого віку 
(в тому числі малозабезпечених, інвалідів). Метою цих заходів є підвищення правової 
обізнаності та правової культури вказаних категорій осіб. 

 

 
 [1.3.]  Інформаційно-комунікативні заходи 

 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД, в т.ч. діяльності 

Олександрійського МЦ здійснюється постійна співпраця з місцевими ЗМІ, зокрема для 
розповсюдження публікацій в друкованих виданнях, виступах на місцевих радіо, 
розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет.  

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

підрозділи розмістили 3 публікації на офіційних сайтах районних державних 
адміністрацій, 20 публікацій в самостійних інтернет ЗМІ, 2 публікації розміщено на сайті 
Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області, 9 публікацій в друкованій 
пресі, здійснено 3 виступи на місцевому радіо. 
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Дієвою формою поширення інформації про систему БВПД є вуличне інформування 
громадян. 

03.11.2017р. заступник начальника відділу правової інформації та консультації 
Дегтярьов М.В. та головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Лунга-Лягуша А.О. провели вуличне інформування місцевих жителів смт. 
Приютівки Олександрійського району Кіровоградської обл. В ході заходу громадянам 
доведена інформація про роботу Олександрійського МЦ з надання БВПД та бюро правової 
допомоги, про запущення Міністерствои юстиції України проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та 
розповсюджені інформаційні буклети про систему «БПД».  

22.11.2017 року головний спеціаліст відділу правопросвітництва та взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Лунга-Лягуша А.О. виступила  на радіопередачі «Інформаційний випуск» 
місцевого радіо комунальної установи «Редакція Олександрійського міського 
радіомовлення» на тему: «Твої права-твій захист». 

28.11.2017р. начальник відділу «Петрівське бюро правової допомоги» 
Турбаєвський Ю.В. провів  вуличне інформування жителів смт. Петрове, спільно з 
працівниками Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській обл. В ході 
заходу громадянам доведена інформація по попередженню рейдерських захоплень 
землі, про роботу Олександрійського МЦ з надання БВПД та бюро правової допомоги, про 
запуск Міністерством юстиції України проекту «Я МАЮ ПРАВО!», також розповсюджені 
інформаційні буклети про систему БПД, консультаційні буклети та буклети «Я МАЮ 
ПРАВО!». 
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[1.4.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 
дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів 
(виїзних прийомів громадян) 

 
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової 

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

Протягом звітного періоду в рамках роботи діючих дистанційних пунктів доступу до 
БВПД, працівниками Олександрійського МЦ було здійснено 28 заходів з прийому 
громадян під час роботи дистанційних пунктів доступу; кількість осіб, яким було надано 
безоплатну правовому допомогу в рамках роботи діючих дистанційних консультаційних 
пунктів доступу − 81 громадян. 

Загальна кількість виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян) за звітних період – 10, кількість осіб, яким було надано безоплатну правовому 
допомогу під час виїздів мобільних консультаційних пунктів доступу − 14 громадян. 

 
 
«Організація роботи мобільних консультаційних пунктів в приміщеннях сільських та 
селищних рад» 

 
Працівники Олександрійського МЦ з надання БВПД Дегтярьов М.В. та Лунга-Лягуша 

А.О. здійснили виїзне консультування громадян відповідно до «Плану-графіку доступу до 
мобільних точок системи БПД в листопаді місяці» в Приютівську селищну раду смт. 
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Приютівка Олександрійського району Кіровоградської області. Для отримання 
консультувань з правових питань різних категорій звернулося 2 громадян, також до 
присутніх селищної ради доведена інформація про роботу Олександрійського МЦ з 
надання БВПД та бюро правової допомоги, запущення проекту міністерства України «Я 
МАЮ ПРАВО!» та підняли тему щодо питання по попередженню рейдерського захоплення 
землі.  

Працівники Олександрійського МЦ з надання БВПД Світановський В.А.,  Лунга-
Лягуша А.О. та Дегтярьов М.В. провели дистанційне консультування в приміщенні 
Новопразької селищної ради смт. Нова Прага Олександрійського району, спільно з 
начальником Управління соціального захисту населення Олександрійської 
райдержадміністрації Табачковою І.М. та начальником відділу трудових відносин та 
координації суб’єктів, що надають соціальна послуги Яковенко М.В. Для отримання 
консультувань з різних правових питань звернулося 4 громадян, яких переважно цікавили: 
порядок оформлення субсидії, порядок отримання аліментів та порядок отримання 
монетизації по житловій субсидії.  

   
«Організація роботи дистанційних пунктів доступу до БПД для безробітних осіб у 
приміщеннях районних центрів зайнятості» 
 

Начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Олександрійського МЦ з надання БВПД Слободянюк П.В. та головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Олександрійського МЦ з надання БВПД  Лунга-Лягуша А.О. провели 
дистанційне консультування в Олександрійському  міськрайонному центрі зайнятості, для 
отримання консультувань з правових питань різних категорій, звернулося 3 громадян. 

Начальник відділу Світловодського бюро правової допомоги Мирошник А.Г. 
провела правопросвітницький захід для молоді в приміщенні Світловодського 
міськрайонного центру зайнятості, на тему: «Порядок реєстрації та зняття з реєстрації за 
місцем проживання; державна допомога при народженні дитини». Також присутнім 
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доведена інформація про запуск Міністерством юстиції України проекту «Я МАЮ ПРАВО!». У 
заході також взяли участь спеціалісти центру зайнятості та представник від управління 
соціального захисту населення м.Світловодськ. Після проведеної зустрічі  присутнім були 
наданні за бажанням консультації по різним правовим питанням. За консультаціями 
звернулося 7 чоловік, здебільшого людей цікавили правові консультації по трудовим; 
соціальним; житловим; договірним та  земельним питанням.  

 
«Організація роботи дистанційних пунктів доступу до БПД в територіальних центрах 
соціального обслуговування» 
 

 
Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Олександрійського МЦ з надання БВПД 
Світановський В.А. та  головний спеціаліст цього ж відділу Лунга-Лягуша А.О. провели 
семінар для керівництва та працівників Територіальному центрі соціального 
обслуговування  (надання соціальних послуг) в ході, якого  довели інформацію про роботу 
Олександрійського МЦ з надання БВПД та бюро правоої допомоги, а також  запуск 
проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», його основні завдання та напрями. 
Наприкінці заходу присутнім роздані інформаційні буклети про систему «БПД» та 
консультаційні буклети. Також під час проведення семінару працівники задавали 
запитання для отримання консультацій з правових питань різних категорій, найбільше 
присутніх цікавили запитання про порядок оформлення аліментів, зміни до 
законодавства; оформлення спадщини, тощо.  

Начальник відділу «Світловодське бюро правової допомоги» Мирошник А.Г. провела  
семінар в рамках «Всеукраїнського тижня права» в Територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Світловодськ для підопічних 
територіального центру - пенсіонерів, інвалідів, людей, які потрапили в складну життєву 
ситуацію, на тему: «Захист прав та можливість отримання безоплатної правової допомоги». 
В ході заходу висвітлені такі питання: права людини відповідно до Конституції України та 
Конвенції з прав людини; забезпечення прав людини; право на безоплатну правову 
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допомогу та  правові аспекти Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Також 
присутнім за бажанням надавалися  консультування з правових питань різних категорій. 
Доведена інформація про запуск проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» та роздані 
інформаційні буклети про систему БПД, консультаційні буклети та буклети «Я МАЮ 
ПРАВО!».   
 
«Організація роботи дистанційних консультаційних пунктів в бібліотеках» 
 

Працівник Знам’янського бюро правової допомоги Большаков Р.В. залучався до 
участі в семінарі в рамках «Всеукраїнського тижня права» в міській бібліотеці філія №1 м. 
Знам’янка спільно з начальником юридичного відділу Знам’янської міської ради для 
працівників бібліотеки та відвідувачів для осіб похилого віку. Присутнім доведена 
інформація про роботу Олександрійського МЦ з надання БВПД та бюро правової 
допомоги, а також проінформовано про запуск проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!». В ході 
семінару обговорювалися та надавалися консультування з таких правових питань: 
прийняття спадщини; переоформлення права власності на житлові будинки після смерті 
родичів; виплати допомоги дітям війни.  Наприкінці заходу присутнім вручені 
інформаційні буклети про систему «БПД», консультаційні буклети та буклети «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

 
«Організація роботи мобільних пунктів за місцем проживання клієнтів» 
 

Ефективною була і адресна правова допомога, що надав Олександрійський МЦ у ІV 
кварталі 2017 року. Така допомога забезпечила вирішення проблемних правових питань 3 
особам з обмеженими фізичними можливостями.  

Працівники Олександрійського МЦ та бюро правової допомоги здійснили 3 виїзди 
за місцем перебування таких громадян. 
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Заступник начальника відділу правової інформації та консультації Дегтярьов М.В. та 
головний спеціаліст відділу правопросвітництва Лунга-Лягуша А.О. здійснили виїзне 
консультування за місцем проживання гр. М., який являється потерпілим по 
кримінальному провадженню по факту спричинення йому тілесних ушкоджень. Даний 
громадянин звернувся для отримання консультування та отримання вторинної правової 
допомоги, а саме призначення йому безоплатного адвоката для захисту його прав та 
інтересів на досудовому слідстві та в суді. Також потерпілому та його родичам доведена 
інформація про роботу Олександрійського МЦ з надання БВПД та вручені інформаційні 
буклети про систему «БПД».    

 
Начальник Знам’янського бюро правової допомоги Большаков Р.В. за проханням 

громадянина Ф. провів виїзне консультування за місцем його проживання з метою 
надання правової допомоги. В ході зустрічі з’ясовано, що громадянин Ф., являється 
інвалідом 1 групи, потребує постійного стороннього догляду, проживає один. 23 роки 
працював в ОВС, має спеціальне звання полковник міліції, є ветераном ВВВ, звільнився на 
пенсію у 1975 році та неодноразово заохочувався відзнаками керівництва МВС України.  
Проблемним питання для даного громадянина стало те, що  Знам’янським ВКГ ОКВП 
«Дніпро-Кіровоград» йому пред’явлена вимога щодо дебіторської заборгованості у сумі 
майже 3000 гривень. Окрім консультування  від громадянина Ф. також прийнято письмове 
звернення про надання йому безоплатної вторинної правової допомоги. Наприкінці 
зустрічі присутнім вручені інформаційні буклети про систему «БПД» та доведена 
інформація про роботу Олександрійського МЦ з надання БВПД та бюро правової 
допомоги.  
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«Робота у сфері державної реєстрації громадських об’єднань в Олександрійському МЦ 
продовжується» 

 
На виконання наказу Міністерства юстиції 

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

Протягом звітного періоду 
Олександрійський МЦ як фронт-офіс надав 2 (дві) 
консультації для представників громадських 
організацій.  

 

[2.]  СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРАВОВИМИ ЗНАННЯМИ ТА 
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАВНИЧОЇ СПІЛЬНОТИ ТА ПАРТНЕРСЬКИХ 
МЕРЕЖ БПД 

 
 

Протягом ІV-го кварталу 2017 року Олександрійський МЦ приймав участь у   
різноманітних заходах для налагодження партнерських взаємовідносин. Серед таких: 

 
З територіальними підрозділами Головного територіального управлінням юстиції у 
Кіровоградській області 
 

Працівники Знам’янського бюро правової допомоги спільно з старшим державним 
виконавцем  Знам’янського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у 
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Кіровоградській області Берневек О.А. провели спільний прийом громадян в приміщенні 
Знам’янського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у 
Кіровоградській області. Для отримання консультування звернулося 2 громадян, з таких 
питань:  стягнення аліментів на утримання малолітніх дітей та сплата заборгованості за 
житлово-комунальні послуги  за рішенням суду. Також до присутніх доведена інформація 
про запуск Мін’юстом проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюджені інформаційні буклети 
про систему БПД та консультаційні буклети. 

   Начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 
персоналу Слободянюк П.В. прийняв участь в семінарі проведеному в рамках 
«Всеукраїнського тижня права» під назвою: «Вільний мікрофон». Семінар проведено на 
базі Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, учасниками 
якого стали: головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів масової 
інформації та громадських формувань управління державної реєстрації Матронін О.О., 
голови громадських організацій м. Олександрії та Олександрійського району та 
працівники бібліотеки. В ході семінару обговорено порядок підготовки та подачі 
документів на державну реєстрацію громадського об’єднання, на проведення державної 
реєстрації змін до відомостей про громадські об’єднання, в тому числі змін до установчих 
документів та питанням здійснення внутрішньо - організаційної діяльності громадських 
організацій та проведено презентування  веб-платформи «Он-лайн будинок юстиції», 
присутні ознайомилися з усіма можливостями даного сервісу та протестували його окремі 
функції. 

Начальник Знам’янського бюро правової допомоги Большаков Р.В. спільно з 
головним спеціалістом цього ж відділу Івановою А.С., начальником  Знам’янського відділу 
ДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській обл. Хмель Р.Г., 
заступником начальника відділу організації за виконанням рішень управління ДВС 
Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській обл. Секмедін Ю.П., 
головним спеціалістом відділу реконструкції нормативно – правових актів, правової 
роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській 
обл. Полтавець В.І., спеціалістом відділу з питань нотаріату територіального управління 
юстиції у Кіровоградській обл. Гриценко І.А. та завідувачем Знам’янської районної 
державної нотаріальної контори Гаврилюк П.П. провели спільний прийом громадян на 
базі бюро правової допомоги. Для отримання консультування з правових питань різних 
категорій звернулося 7 громадян, а саме з питань: щодо виплат грошових коштів за 
рішенням суду; щодо несплати аліментів; щодо зняття арешту з майна та інші. Також 
громадянам роздані інформаційні буклети про систему БПД, консультаційні буклети та 
буклети «Я МАЮ ПРАВО!». Та проінформували громадян про проекту Мін’юсту «Я МАЮ 
ПРАВО!». 

 
 
 
З секторами з питань пробації 
 

У звітному періоді працівники Олександрійського МЦ проводили спільні заходи з 
секторами з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. 
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Начальник Знам’янського бюро правової допомоги Большаков Р.В., головний 
спеціаліст цього ж відділу Іванова А.С. спільно з начальником Знам’янського 
міськрайонного відділу з питань пробації  Марулою М.Ю. у приміщенні відділу пробації 
провели правопросвітницький захід  та анкетування щодо обізнаності неповнолітніх 
клієнтів Знам’янського відділу пробації у сфері протидії торгівлі людьми. В ході заходу 
висвітлені такі питання, як:  необхідність подбати про безпеку дітей, які вступили в 
конфлікт з законом та недопущення їх участі в такому негативному явищі як торгівля 
людьми; наголошення на тому, що чоловіки так само легко, як і жінки, можуть зазнавати 
експлуатації, але в силу тих чи інших обставин постраждалі чоловіки, в більшості випадків, 
не звертаються за допомогою; наголошено, що торгівля живим товаром відбувається не 
лише за межами України, а й на її території; зазначені підрозділи боротьби зі злочинами, 
що пов’язані з торгівлею людьми. Також до присутніх доведено про запуск Мін’юстом 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та розповсюджені інформаційні буклети про систему БПД та 
консультаційні буклети.  

Начальник Онуфріївського бюро правової допомоги Трепачова Л.С. в приміщенні 
Онуфріївської районної бібліотеки, для клієнтів Онуфріївського відділу пробації 
Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції України  до «Всеукраїнського тижня права» провела захід на 
тему: «Захист прав засуджених без позбавлення волі». В ході заходу  висвітлені питання 
про: права та обов’язки засуджених; особливості видів покарання не пов’язаних з 
позбавленням волі (громадські та виправні роботи), зокрема права засуджених на 
правову допомогу – «Засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, 
передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених Кримінально-
виконавчим Кодексом України». Також присутнім роздані інформаційні буклети про 
систему «БПД» та консультаційні буклети.  
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Начальник Олександрівського бюро правової допомоги Чорний І.В. та головний 

спеціаліст цього ж відділу Кузнєцова А.В. провели захід в рамках «Всеукраїнського тижня 

права» для  клієнтів  Олександрівського районного  сектору з питань пробації  на тему: 

«Право людини на безоплатну правову допомогу» згідно ЗУ «Про безоплатну правову 

допомогу». Також до присутніх доведена інформація про роботу центрів та бюро правової 

допомоги та запуск проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!» та роздані інформаційні буклети 

про систему БПД та буклети «Я МАЮ ПРАВО!».   

Участь у дистанційних он-лайн навчаннях для працівників МЦ та бюро правової 
допомоги  

У ІV кварталі 2017 року, у вільному 
доступі на платформі онлайн-курсів 
Prometheus, працівники Олександрійського 
МЦ взяли участь у безкоштовному курсі 
дистанційного навчання на тему: «Конфлікт 
інтересів: треба знати!», на якому 

розглядались питання: «Що таке конфлікт інтересів?», «Види обмежень, пов’язаних із 
конфліктом інтересів», «Відповідальність»,  ЗУ «Про запобігання корупції», «Яка різниця 
між неправомірною вигодою і подарунком?», «виявлення, запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад, військових посадових осіб утворених відповідно до законів військових 
формувань», у членів колегіальних органів та посадових осіб державних, комунальних 
підприємств, установ, організацій.  Цей курс став можливим завдяки підтримці Програми 
розвитку ООН в Україні у рамках проекту «Прозорість та доброчесність публічного 
сектору», що фінансується Міністерством закордонних справ Данії.  

 
 
 
 «Наповнення платформи «WikiLegalAid» правовими консультаціями» 
 

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

«Присвоєння почесного звання 
«мати-героїня»;  

«Встановлення фактів проживання 
без шлюбу»;  

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

військовослужбовцям (військовополоненим)»; 
«Оподаткування фізичними особами грошових переказів отриманих із-за кордону»; 
«Порядок отримання дозволу на в’їзд громадян Росії в Україну». 
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[3.]  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ БПД 

 
28 грудня 2017 року в приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у 

Кіровоградській області під головуванням Кропліса Л.В. відбулася керівна рада з 
директорами Місцевих центрів регіону. 

На нараді були розглянуті питання щодо обговорення та погодження проектів 
річних планів заходів діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги на 2018 рік та пропозиції щодо фінансування цих заходів з 
урахуванням основних пріоритетних напрямків розвитку системи БПД. 

«Перевірка роботи підпорядкованих МЦ бюро правової допомоги» 

Директор  Олександрійського МЦ з надання БВПД 
Руденко А.М., начальник відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги Світановський В.А., начальник відділу 
підтримки та розвитку інфраструктури Манаков С.М. та 
начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення діяльності та персоналу Слободянюк П.В. 
здійснили виїзд до відділу «Знам’янське бюро правової 
допомоги» та провели робочу зустріч з начальником 
відділу Большаковим Р.В. та головним спеціалістом цього 
ж відділу Івановою А.С. з метою підедення підсумків 
роботи бюро правової допомоги за 9 місяців. В ході 
зустрічі між керівництвом та працівниками обговорено та 
вирішено ряд організаційних робочих питань.  

 
Директор  Олександрійського МЦ з надання БВПД Руденко А.М., начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги Світановський В.А., начальник відділу підтримки та розвитку інфраструктури 
Манаков С.М. та начальник відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу Слободянюк П.В. здійснили виїзд до відділу «Олександрівське 
бюро правової допомоги» та провели робочу зустріч з начальником відділу Чорним І.В. та 
головним спеціалістом цього ж відділу Кузнєцовою А.В. з метою підведення підсумків 
роботи бюро правової допомоги за 9 місяців. В ході зустрічі між керівництвом та 
працівниками обговорено та вирішено ряд організаційних робочих питань та проведено 
спільний прийом громадян, для отримання консультувань з правових питань різних 
категорій звернулося 2 громадян, яким також роздані інформаційні буклети про систему 
«БПД». 

 
ПЕРЕХІД ДО МОДЕЛІ ОФІСІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ                                                                                          
[4.] РОЗБУДОВА КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ (КІАС) 
 

Протягом IV кварталу 2017 року в Олександрійському МЦ проводилась 
систематична робота щодо розбудови комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій, за допомогою яких буде можливість забезпечити 
постійний моніторинг ефективності існуючої системи надання БПД та правових потреб 
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громадян, автоматизувати внутрішні бізнес-процеси, посилити та розвинути внутрішню 
аналітичну спроможність, оптимізувати адміністративні витрати.  

З метою досягнення прозорого та справедливого розподілу справ між адвокатами у 
грудні 2017 року проведено роботу щодо узагальнення інформації по розподілу справ між 
адвокатами, визначення кількості клієнтів на одиницю населення, кількості точок доступу 
до БППД та кількості прийнятих актів, стану видачі довіреностей працівникам місцевого 
центру та сплати коштів за розрахунками по цивільним та адміністративним справам, а 
також узагальнено стан видачі довіреностей працівниками місцевого центру та сплати 
коштів за розрахунками ЦАС.  

Слід зазначити, що розподіл справ між адвокатами, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, здійснюється відповідно до Порядку, 
затвердженого наказом Олександрійського МЦ від 17.01.2017 № 3-ОД.  

За результатом проведення вищевказаного узагальнення, директор 
Олександрійського МЦ Анатолій Руденко наголосив адвокатам системи БВПД, з якими 
укладено відповідні контракти, на необхідності активізувати роботу з питань адвокатської 
звітності. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 03.10.2017 по 29.12.2017 року (звітний період — ІV квартал 2017 року) 
Олександрійським МЦ та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було  

Зареєстровано 2048 звернень клієнтів 

По яким 

Прийнято 
1754 осіб отримали правову консультацію 

294 письмових звернень про надання БВПД 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД 

Прийнято 
300 рішень про надання БВПД 

6 рішень про відмову у наданні БВПД 

У результаті чого  

Видано 
286 доручень про призначення адвоката 

32 наказів працівникам відділу представництва МЦ/бюро 

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів  

№ 
з/п 

Найменування 
відділу/бюро 

правової 
допомоги 

Кількість 
нових 

клієнтів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 
клієнтів 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень 

про надання 
БВПД 

1 
Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

278 407 275 132 

2 
Знам`янське 
бюро правової 
допомоги 

311 335 289 46 

3 
Олександрівське 
бюро правової 
допомоги 

169 257 254 3 

4 
Онуфріївське 
бюро правової 
допомоги 

191 239 228 11 
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5 
Петрівське бюро 
правової 
допомоги 

252 302 292 10 

6 
Світловодське 
бюро правової 
допомоги 

414 508 416 92 

Разом по МЦ 1615 2048 1754 294 

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

 

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

 
В звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: соціального забезпечення 

— 302 (14,75 %), спадкового — 290 (14,16 %), сімейного — 323 (15,77 %), трудового — 112 
(5,47 %), адміністративного — 75 (3,66 %), земельного — 161 (7,86 %), договірного — 210 
(10,25 %), житлового — 117 (5,71 %), іншого цивільного права — 197 (9,62 %), з питань 
виконання судових рішень — 78 (3,81 %), з неправових питань — 12 (0,59 %) та з інших 
питань — 171 (8,35 %).  

 

 

Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за категорією осіб, яким надано БВПД 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД  

ПРИЙНЯТО 

300 рішень про надання БВПД,  з яких: 100 % 

244 малозабезпечені особи  81,33 % 

23 інваліди 7,67 % 

15 внутрішньо-переміщені особи    5,00 % 

16 ветерани війни або  5,33 % 

2 особи, які звернулися для отримання статусу УБД  0,67% 

 
Крім цього, Олександрійським місцевим центром в тому числі його структурними 
підрозділами за звітний період було: 
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здійснено  виїздів мобільних консультаційних пунктів 10 

забезпечено діяльність дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги 

28 

загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 
час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 

95 

до мобільних консультаційних пунктів 14 

до дистанційних пунктів доступу до БПД 81 

надано методичну допомогу органам місцевого самоврядування 82 

прийнято  актів надання БВПД, що були здані адвокатами до МЦ  201 

проведено правопросвітницьких заходів (лекцій, семінарів, правопросвітницьких 
заходів) 

122 

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

35 

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

 № 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ / 

Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість ОМС, 
яким надано 
методичну 

допомогу та 
установ - 

провайдерів 
БПД, з якими 
налагоджено 

співпрацю 

Кількість 
проведени

х право- 
просвітниц

ьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронн
их сервісів 

МЮ 

Разом по 
Олександрійському 
МЦ, в тому числі: 

10/14 28/81 82 122 0 

1 

Відділ 
правопросвітн
ицтва та відділ 
правової 
інформації та 
консультацій 

3/3 12/26 28 36 0 

2 
Знам’янське 
БПД 

1/2 4/7 12 19 0 

3 
Олександрівсь
ке БПД 

1/2 3/8 7 13 0 

4 
Онуфріївське 
БПД 

1/1 3/8 5 10 0 

5 
Петрівське 
БПД 

2/2 2/15 6 13 0 

6 
Світловодське 
БПД 

2/4 4/17 24 31 0 
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