
 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

 щодо виконання Голованівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2017 рік у ІV кварталі 

Зміст: 

 

Розділ І Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам 

на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського 

потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж БПД 

[1.3.]  Децентралізація системи надання БПД 

[1.4.]  Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі офісів 

громадського захисту у кримінальних провадженнях 

[1.5.]  Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги та впровадження інших новітніх інформаційних технологій 

 

 

 

 

Розділ ІІ Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 
громад. 

13 жовтня 2017 року, у рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю 
право!», з метою підвищення правової свідомості молоді та 
інформування щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті 
у правовий спосіб, Валерія Аношкіна, головний спеціаліст 
Новоукраїнського бюро правової допомоги провела лекцію на тему: 
«Протидія домашнього насильства» для вихованців Державного 
навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40» у 
м. Новоукраїнка. 

«Насильство в сім'ї є однією з найбільш розповсюджених форм 
порушення прав  людини. У більшості випадків протиправні дії проти 
когось із членів родини супроводжуються актами агресії, приниження 
та жорстокої поведінки.  Подібні дії з боку насильника  приводять до 
негативного  фізичного, психічного та соціального стану здоров'я 
постраждалої особи чи кількох осіб, членів цієї родини. Здійснення 
заходів з попередження насильства в сім'ї, протидія та запобігання 
будь-яким  його проявам, надання правової допомоги  особам,  які 
потерпають від насильства в сім'ї мають закону підтримку на рівні 
держави», – наголосила Валерія Аношкіна.  Також  фахівець бюро право-
вої допомоги  розповіла учням, що основним Законом України щодо 

захисту сім'ї від насильства є Конституція України, у якій зазначено, що ніхто не може бути підданий 
катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 
покаранню. Законом України «Про попередження насильства в сім'ї» визначено органи, на які 
покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, їхні повноваження та 
відповідальність осіб, які вчинили насильство в сім'ї. 

Під час лекції, учасники заходу обговорили, які види домашнього насильства існують, як діяти 
у випадках жорстокого поводження з дітьми  та куди в першу чергу звертатися у подібних ситуаціях. 

Також спеціаліст бюро провела з учнями інтерактивну гру «Як подолати сварку?». Під час гри,  
учні відтворювали різні життєві ситуації, під час яких найчастіше відбуваються сварки, та  шукали 
шляхи  вирішення. Наприкінці заходу присутні отримали інформаційні матеріали з питань захисту 
прав громадян. Також  відповідні буклети були розміщені на стендах в приміщенні навчального 
закладу. 

  15 листопада 2017 року,  фахівці 
Голованівського місцевого центру з надання БВПД, у  
рамках загальнонаціонального право просвіт-
ницького проекту «Я маю право!», з метою 
підвищення правової свідомості серед осіб, що 
перебувають на обліку в Голованіському РЦЗ, 
провели семінар на тему: «Порядок оформлення 
субсидії». 

  Юлія Парахонько, інтегратор місцевого 
центру, під час виступу детально розповіла присутнім 
про визначення терміну субсидія, хто має право на її 
оформлення, умови призначення субсидії, у яких 
випадках надання субсидії можуть припинити тощо. 

  Також працівник місцевого центру наголосила на зміни для нарахування субсидій 
громадянам на новий опалювальний період. 

  Наприкінці заходу всі присутні отримали буклет «Не знаєш, як оформити субсидію?». 
   Після проведення семінару діяв мобільний консультаційний пункт, під час якого громадяни, 

що звернулися на прийом, отримали правові роз’яснення з цікавлячих  питань. 



 
         16 листопада 2017 року, головний 
спеціаліст Новоукраїнського Бюро правової 
допомоги Валерія Аношкіна,  стала учасником 
загальних батьківських зборів в Диминській 
загальноосвітній школі. Фахівець розповіла 
присутнім про Бюро правової допомоги, види 
правових послуг та категорії осіб, які мають 
право на отримання безоплатної правової 
допомоги, зміни до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу»,  в частині 
розширення кола осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу. Учням детально розповіли про основні засади 
адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. 

         22 листопада 2017 року, головний спеціаліст 
Гайворонського бюро правової допомоги  Олена   
Христенко , разом з  працівниками центральної 
районної бібліотеки,  провели  з учнями  І курсу 
професійно-аграрного ліцею тренінг на тему: «Знай 
та поважай свої права».                                                      
       Під час  тренінгу учні приймали активну участь в 
правовій вікторині «Знайди відповідь», були 
розглянуті та проаналізовані ситуації у вправах 
«Порушення прав людини» та  «Мозговий штурм». 
А вікторина-розминка «Мікрофон» показала,  як 
добре  учні  знають свої права, які зазначені в 
Конвенції ООН з прав дитини. По завершенню 

тренінгу кожному учаснику були роздані буклети правової тематики: «Твої права - твій захист» та в 
рамках реалізації проекту «Я маю право» на тему : «Вимагають хабара за іспит чи навчання?».  

 
7 грудня 2017 року, у рамках 

загальнонаціонального правопросвітни- 
цького проекту «Я МАЮ ПРАВО» та  
Всеукраїнського тижня права, ,  фахівці 
Гайворонського бюро правової 
допомоги взяли участь у проведенні 
правового брейн-рингу «Твої права - твій 
захист» для учнів 9-х класів 
загальноосвітніх шкіл Гайворонського 
району. Організаторами заходу 
виступили Гайворонське бюро правової 
допомоги,  Гайворонський районний 
центр соціальних служб сім’ї, дітей та 
молоді за підтримки Гайворонської 
центральної районної бібліотеки. 

Відкрили захід Світлана Марущак, начальник Гайворонського бюро правової допомоги 
та Дмитро Докійчук, юрисконсульт Гайворонського районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та 
молоді. 

«Людина від народження наділена правами, а з часом у процесі життя, після досягнення 
встановленого законом віку, набуває здатності мати обов’язки і нести відповідальність за свої 
дії. Однак поряд з вами живуть люди, які також мають права. Тому реалізовувати свої права, не 
порушуючи при цьому прав та інтересів інших – це своєрідне мистецтво. Досягти такого балансу 
можливо не тільки завдяки високій правовій свідомості і грамотності, а перш за все тоді, коли ти 
в своїх діях керуєшся совістю, порядністю, людяністю, добрими намірами, чесністю, повагою до 
оточуючих», – зазначила Світлана Марущак. Також, під час заходу, присутні дізнались про реалізацію 



в Україні протягом 2017-2019 років загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю 
право!», який сприятиме залученню молоді до правової активності і правосвідомої поведінки та 
отримали інформаційні буклети на правову тематику. 

 
       04 грудня  2017  року, Сергій Шеремет та Ірина 
Пташник, фахівці  Голованівського місцевого 
центру з надання БВПД, в рамках проведення  
Всеукраїнського тижня права,   відвідали філію 
НВК “Голованівська загальноосвітня школа 1-111 
ступенів ім.Т.Г.Шевченка — гімназія” 
“Межирічківська ЗШ”,  де з учнями 6-11 класів 
провели правопросвітницький захід на тему 
“Права дитини”. Також працівники МЦ  розповіли 
присутнім  учням та вчителям про діяльність та 
послуги системи безоплатної правової допомоги, 
цілі та завдання. Учасники заходу отримали 
інформаційні буклети. 

 
05 грудня 2017 року фахівці Голованівського 

МЦ БВПД провели  лекцію на тему “Права дітей, їх 
обов'язки та відповідальність” для учнів Голованівсь-
кого ПТУ-38.   

Учням також розповіли про роботу 
Голованівського місцевого центру щодо надання 
безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги, роздали візитки центру та інформаційні  
буклети. 

 
           
 

             06 грудня 2017 року,  в приміщенні 
Голованівської районної бібліотеки для дорослих  
ім.С.Шеврякова, працівники бібліотеки організували 
та провели День правових знань «Ризикована 
поведінка підлітків: причини та наслідки» для 
учнівської молоді 9- го «В» класу місцевої школи – 
гімназії.. В заході брали участь  Сергій Шеремет, 
начальник відділу представництва та Ірина Пташник,  
начальник відділу правопросвітництва  МЦ. На захід 
також були запрошені працівники Голованівського 

ВП ГУНП  та фахівці з надання соціальних послуг Голованівського районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді.  
           Мова йшла про проблеми, обумовлені ризикованою поведінкою молоді. Саме тому підліткам 
було цікаво і корисно довідатись від запрошених гостей про свої права,  що викладені в Декларації 
ООН про права дитини, про обов’язки та відповідальність. Життєві приклади, конкретні ситуації, які 
розглядалися під час зустрічі, змусили замислитись учнів над необхідністю знати свої права та вміти 
ними користуватись, при цьому не забуваючи і про свої обов’язки та відповідальність за скоєні 
проступки. 
       Фахівці Голованівського МЦ БВПД роздали учасникам заходу буклети «Твої права – твій захист», 
«Безоплатна правова допомога» та залишили  працівникам бібліотеки інформаційні буклети і візитки 
з реквізитами центру.  



          08 грудня 2017 року,  в приміщенні Голованівського ВП 
ГУНП в Кіровоградській області відбулась робоча зустріч 
фахівців Голованівського місцевого центру з надання БВПД та 
працівників поліції. Сергій Шеремет довів  до відома присутніх, 
що з  метою підвищення правової свідомості українців та 
інформування громадян щодо використання та захисту їхніх 
прав у повсякденному житті,  стартував загальнонаціональний 
правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я 
маю право!». Про те, що в  рамках проекту проводиться 
інформування громадян та надання практичних рекомендацій 
щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямами.  
        Працівники центру повідомили, що реалізація проекту 
може відбутися лише шляхом об’єднання зусиль органів 
Міністерства юстиції, системи надання безоплатної правової 
допомоги та правоохоронних органів в тому числі. 
         В кімнаті прийому громадян райвідділу поліції 
облаштовано куточок, де розміщено інформаційні буклети 
системи БПД та «Я маю право!» 

 
         07 грудня 2017 року, начальником 
Вільшанського бюро правової допомоги Анастасією 
Повар,   у приміщенні Вільшанської дитячої школи 
мистецтв, спільно з директором  Оленою Кириленко  
проведено семінар на тему: «Система захисту прав і 
свобод людини» з педагогічним колективом  школи 
мистецтв. 
     Після свого виступу фахівець бюро всім присутнім 
надала відповіді на цікавлячі питання, та залишила 
інформаційні буклети з адресами бюро та місцевого 
центру.  

 
 

 
 
Під час виконання плану роботи Місцевим центром особлива увага приділяється проведенню 

інформаційно-просвітницьких заходів та забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
для людей похилого віку, інвалідів, осіб з обмеженими можливостями. 

Протягом кварталу працівники Голованівського МЦ забезпечували роботу консультаційних  
доступу до БПД для даної категорії населення у територіальних центрах соціального 
обслуговування. 

Так, 21 листопада 2017 року, Сергій Шеремет та Ірина Пташник , фахівці Голованівського МЦ з 
надання БВПД, з метою підвищення рівня правової 
поінформованості пенсіонерів, відвідали стаціонарне 
відділення для постійного місця проживання 
(с.Троянка вул. Центральна,37), в якому на даний час 
перебуває 28  осіб  похилого віку,  що не мають 
підтримки родичів та потребують   притулку.  

 Після зустрічі з працівниками закладу,  було 
проведено мобільний консультаційний пункт, під час 
якого пенсіонери отримали правові роз’яснення з 
цікавлячих  їх питань.  Основними питаннями були 
питання   встановлення факту спільного проживання, 
оформлення спадщини та відновлення втрачених 
документів. 

 



      [1.2.] Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги 
          У ІV кварталі 2017 року, фахівці Голованівського місцевого центру, з метою розвитку мережі 
партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, провели робочі зустрічі з правозахисними 
громадськими організаціями, у яких одним їх напрямків є надання правової допомоги ВПО, 
категоріям населення, що перебувають у складних життєвих обставинах з метою спрямування 
спільних зусиль на підвищення правової культури громадян. 
          В результаті таких зустрічей сторони обговорили подальші напрямки спільної роботи  та уклали 
Меморандуми про співпрацю з БО «Благодійний фонд «З добром та миром» (м.Новоукраїнка).  
         За звітний період рішенням сесій місцевих рад прийнято програми  надання безоплатної 
правової допомоги населенню  Маловисківського, Благовіщенського, Новоархангельського, 
Вільшанського районів та жителям села Наливайка Голованівського району на 2018-2020 роки . 
 
        [1.3.] Інформаційно-комунікативні заходи 

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

 опубліковано понад 44 правових консультацій та висвітлено результативну діяльність 
щодо роботи Голованівського місцевого центру на сайтах ОДВ, ОМС, установ районів, 
які підпадають під юрисдикцію Голованівського МЦ; 

 поширено 3 прикладів успішного захисту клієнтів системи БВПД на сайті Регіонального 
центру з надання БВПД та на соціальній сторінці в мережі Фейсбук Голованівського 
МЦ; 

 розміщується інформація у друкованих ЗМІ 
На Кіровоградщині фахівець системи безоплатної правової допомоги посприяв 

неповнолітній реалізувати право на шлюб// Інформаційний портал «З перших вуст», Рибак О.В., 
директор місцевого центру, 04/12/2017 

https://zpu.kr.ua/suspilstvo/5622-na-kirovohradshchyni-fakhivets-systemy-bezoplatnoi-
pravovoi-dopomohy-pospryiav-nepovnolitnii-realizuvaty-pravo-na-shliub 
На Кіровоградщині фахівці допомогли неповнолітній клієнтці   реалізувати своє право на 

шлюб// Інформаційний портал «Кавун», Рибак О.В., директор місцевого центру,  04/12/2017 
http://kavyn.kr.ua/na-kirovogradschini-fahivtsi-dopomogli-nepovnolitnii-klienttsi-realizuvati-
svoe-pravo-na-shljub 
 

Протягом звітного періоду працівники Голованівського МЦ, з метою підвищення правової 
обізнаності мешканців територіальних громад та надання їм правових послуг, спрямованих на 
забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини систематично проводили  вуличне 
інформування жителів сіл, селищ та міст щодо роботи системи безоплатної правової допомоги та 
розміщували інформаційні матеріали в громадському транспорті, приміщеннях ОДВ та ОМС, ГО тощо. 
 Разом із цим громадянам роздаються друковані матеріали, які містять інформацію щодо правових 
послуг, які надають бюро та центри правової допомоги, інформаційні буклети «Я МАЮ ПРАВО!». 
Всього поширено понад  400 друкованих матеріалів. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
[1.4.]  Поступовий перехід від моделі 
залучення адвокатів ex officio до моделі 
офісів громадського захисту у 
кримінальних провадженнях 

 
15 грудня 2017 року, у приміщенні Голованівського місцевого центру з надання БВПД 

відбулось  засідання години адвокатської практики, у якому взяли участь працівники місцевого 
центру та Михайло Волошин , адвокат системи БВПД.  

Під час заходу, фахівці центру мали змогу поглибити свої знання з трудового та соціального 
права. Адвокат Михайло Волошин на прикладах успішних практик поділився досвідом з фахівцями 
місцевого центру.  

Того ж дня, проведено інтерв’ювання персоналу та адвоката з метою узагальнення типових 
питань вдосконалення та покращення роботи центру.  

 
25 жовтня 2017 року, директор 

Голованівського місцевого центру з надання БВПД 
Ольга Рибак та начальник Гайворонського бюро 
правової допомоги Світлана Марущак взяли участь 
у робочій зустрічі на тему: «Як органи місцевого 
самоврядування і держава можуть відповісти на 
правові потреби громад», яка відбулась у 
приміщенні Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області, за підтримки українсько-
канадського проекту «Доступна та якісна правова 
допомога в Україні» та Міжнародного фонду 
«Відродження». 

 Метою даного комунікативного заходу є поширення позитивного досвіду взаємодії центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, органів місцевого самоврядування та 
громадських організацій у розробленні, прийнятті та реалізації місцевих програм надання 
безоплатної правової допомоги, пошук дієвих механізмів вирішення проблемних питань, що 
виникають при реалізації програм. 

На зустрічі  були присутні представники Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД,  
органів місцевого самоврядування та громадських організацій Кіровоградської області. 

 У ході робочої зустрічі директор Голованівського місцевого центру з надання БВПД, Ольга 
Рибак поділилась позитивним досвідом щодо прийняття у районах програм надання безоплатної 
правової дороги, а також зауважила на  проблемних питаннях, зокрема, щодо механізму освоєння 
коштів у процесі  реалізації програм. 

Під час обговорення учасники робочої зустрічі обмінялись думками щодо ефективних методів 
вирішення актуальних проблем громад, пошуку шляхів подолання труднощів при прийнятті програм 
правової допомоги у районах, співпрацю з органами місцевого самоврядування. 



 З метою забезпечення змістовного наповнення довідково-інформаційної платформи правових 
консультацій «WikiLegalAid» та на виконання наказу Координаційного центру надання правової 
допомоги від 09 листопада 2016 року №190, фахівці Голованівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги доопрацьовують розміщені у «WikiLegalAid» правові 
консультації та забезпечують підтримання їх у актуальному стані. Протягом 4 кварталу узагальнено 
найбільш актуальні питання, з якими заявники звертаються до місцевого центру з надання БВПД  та 
Добровеличківським бюро правової допомоги розроблено консультацію на тему: «Встановлення 
факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу», яку розміщено у довідково-
інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalaid». 

Фахівці Голованівського місцевого центру з надання БВПД та Новоархангельського, 
Благовіщенського та Гайворонського бюро правової допомоги 17 жовтня 2017 року взяли участь у 
тренінгу з питань кримінального процесу, що проходив за підтримки проекту Ради Європи 
«Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», що впроваджується за фінансового 
сприяння уряду Данії. Тренінг відбувся у місті Умань Черкаської області.  

Метою даного заходу є вдосконалення знань та навичок з кримінально-процесуальних питань 
працівниками бюро правової допомоги. Також фахівці системи безоплатної правової допомоги мали 
змогу попрацювати в окремих групах над вирішенням певних правових проблем, з якими найчастіше 
звертаються клієнти центрів та спільно обговорити напрацювання робочих груп. 
 

У грудні 2017 року, директор Голованівського місцевого центру Ольга Рибак взяла участь у   
засіданні Керівної ради, за допомогою скайп-зв’язку,  що пройшла під головуванням директора 
Регіонального центру Леоніда Кропліса та за участі директорів місцевих центрів. На нараді 
обговорювались питання щодо управління бюджетними коштами, ефективне та цільове їх 
використання за підсумками 2017 року, обговорення планів роботи на 2018 рік та інші  актуальні 
питання. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[1.5.]  Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги та впровадження інших новітніх інформаційних технологій 
 Для посилення ефективності  діяльності системи безоплатної правової допомоги Місцевим 
центром  постійно ведеться робота над впровадженням та використанням сучасних інформаційних та 
інтерактивних технологій, запровадженню нових підходів представлення інформації  широкому колу 
заінтересованих осіб, зокрема через впровадження ІР- телефонії, Skype- зв’язку, медійних засобів 
передачі   даних тощо. Протягом 4 кварталу 2017 року придбано два комп’ютера для Гайворонського 
бюро правової допомоги та відділу підтримки та розвитку інфраструктури місцевого центру. 

 
 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 



За період з 01.10 по 29.12.2017 року (ІV квартал2017 року) Голованівським місцевим центром 
з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 2439 звернень клієнтів, 2258 особам було надано правову 
консультацію, 181 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень 

Кількість наданих 
правових консультацій 

Кількість отриманих 
письмових звернень 
про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 375 347 28 

2 Відділ «Бобринецьке Бюро » 505 482 23 

3 Відділ «Вільшанське Бюро » 230 214 16 

4… Відділ «Гайворонське Бюро 191 165 26 

5 Відділ «Благовіщенське Бюро » 198 185 13 

6. Відділ «Маловисківське Бюро » 191 171 20 

7. Відділ «Новоукраїнське Бюро » 281 259 22 

8. Відділ «Новоархангельське Бюро » 216 207 9 

9. Відділ «Добровеличківське Бюро » 252 228 24 

…. Разом по МЦ 2439 2258 181 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 184 рішення про 
надання БВПД та надано 123 доручення адвокатам та 88 наказів штатним працівникам 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). Видано 1 наказ про 
відмову в наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 440 ( 18 %), 
іншого цивільного 342 (14%) права, соціального забезпечення 313 (12.84 %), з інших питань 304 
(12.47 %), земельного 241 ( 9.89 %), спадкового 225 (9.23%), договірного 194 (7.96 %), трудового 111 
(4.56%), житлового 104 (4.27%), адміністративного 64 (2,63%), з неправових питань 49 (2,01%), з 
питань виконання судових рішень 38 (1,56 %), та медичного 14 (0,58 % ).  

 Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією 
питань. 
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Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 
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до 18 років
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від 35 до 60 років включно
понад 60 років

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

рішень було прийнято по  малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму) 144 ( 78.2 %), ветеранам війни 26 (14.3%), інвалідам 11 (5.9%), 
внутрішньо переміщеним особам 3 (1,6%) .  

 

 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал було: 

 здійснено 53  виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 3 дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 
виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 165 осіб, в тому 
числі 156 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 9 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

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

 проведено     254    правопросвітницьких заходів. 



 розміщено у ЗМІ  інформаційних матеріалів з питань надання БПД - 74. 
 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

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

№ 
з/п 

Найменування МЦ та 
Бюро 

Кількість 
здійснених 
виїздів 
мобільних 
пунктів/осіб, 
що отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 
дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 
правову 
допомогу 

Кількість ОМС 
та установ - 
провайдерів 
БПД, яким 
надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 
право-
просвітницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 
до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 
матеріалів, 
розміщених у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

53/156 3/9 1      254 0 74 

2 Благовіщенське БПД 3/7 0 0      22 0 7 

3 Бобринецьке БПД 7/14 0 1       43 0 6 

4 Вільшанське БПД 8/12 0 0      22 0 9 

5 Гайворонське БПД 3/16 0 0     39 0 10 

6 Добровеличківське 
БПД 

2/10 0 0     21 0 16 

7 Маловисківське БПД 6/23 0 0      29 0 5 

8 Новоархангельське 
БПД 

11/28 0 0     10 0 6 

9 Новукраїнське БПД 2/5 0 0    28 0 6 

 

 

 


