
ЗВІТ 
про виконання Плану надання безоплатної правової допомоги у І кварталі  2016 року 

Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
 

Завдання відповідно 
до пріоритетів 

діяльності 

Заходи, передбачені для 
реалізації завдання 

Термін або 
періодичність 

виконання 
заходу 

Відповідальні виконавці / 
структурні підрозділи 

Інформація про виконання, 
одиниця виміру (дата, місце, 

учасники) 

Значення результативних 
показників, за кварталами 

у місцевому центрі 
(найменування структурного 

підрозділу) 

І ІІ ІІІ IV 

Розділ І. Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

1. Розширення досту-
пу до БПД для дітей-
сиріт та дітей, позба-
влених батьківського 
піклування, дітей які 
стали або могли стати 
жертвами насильства 
в сім’ї 

1.1. Організація роботи 
виїзних консультаційних 
пунктів, проведення ін-
формаційно-
просвітницьких заходів 
у дитячих будинках, 
школах-інтернатах та ін. 
навчальних закладах 

 

Відділ попередньої роботи з 
клієнтами 

03.02.2016р. в приміщенні кому-
нального закладу “дитячий буди-
нок “Барвінок”. Учасники: дире-
ктор МЦ — Т. Батранюк та фахі-
вці МЦ з НБВПД: начальник від-
ділу попередньої роботи з клієн-
тами — С. Заїка, головний спеці-
аліст відділу взаємодії з суб'єк-
тами  надання БППД -       Т. Тур 
та директор дитячого будинку  
О.Гречишкіна, колектив та вихо-
ванці дитячого будинку. 
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 1.2. Організація роботи 
виїзних консультаційних 
пунктів у приміщеннях 
служб у справах дітей, 
центрах соціальних 
служб для дітей сім’ї та 
молоді, 
відділах/секторах у 
справах сім’ї, молоді та 
спорту РДА 

 Відділ взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної 

правової допомоги 
 

Відділ організації надання 
БВПД та роботи з адвокатами 

08.02.2016р. в приміщенні Кіро-
воградської служби у справах 

дітей ОДА. Учасники: заступник 
начальника відділу попередньої 
роботи з клієнтами —  С. Берез-
ніченко та головний спеціаліст 
відділу взаємодії з суб'єктами  

надання БППД - Т. Тур, Началь-
ник служби у справах дітей обл-
держадміністрації - Чернявська 

Н. С. 
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 1.3. Організація та 
проведення у 
навчальних закладах 
заходів інформаційного 
характеру (уроків 
правових знань, 
дискусій, бесід тощо) 

  15.03.2016р. в приміщенні ДВНЗ 
Кіровоградського будівельного 
коледжу. Учасники: головний 
спеціаліст відділу взаємодії з су-
б'єктами надання БППД - Т. Тур 
та головний спеціаліст відділу 
попередньої роботи з клієнтами 
— Ю. Гула та студенти. 
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2. Розширення 
доступу до БПД для 
малозабезпечених 
осіб та інвалідів 
 
 

2.1. Організація 
дистанційних пунктів 
доступу, виїзних 
прийомів громадян  на 
базі територіальних 
органів юстиції 

  
Відділ попередньої роботи з 

клієнтами, 
 

Відділ взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної 

правової допомоги 
 
 

Відділ організації надання 
БВПД та роботи з адвокатами 

 
 

1) 09.02.16р. виїзне 
консультування громадян 
заступником начальника 

попередньої роботи з клієнтами 
— С. Березніченко в приміщенні 

управління Устинівської 
районної юстиції; 

2) 10.02.16р. виїзне 
консультування громадян 
заступником начальника 

попередньої роботи з клієнтами 
— С. Березніченко в приміщенні 
управління Новомиргородської 

районної юстиції. 
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2.2. Організація роботи 
виїзних консультацій-
них пунктів у приміще-
ннях сільських, сели-
щних та міських рад 

 1) 09.02.16р. виїзне 
консультування громадян 
заступником начальника 

попередньої роботи з клієнтами 
— С. Березніченко в приміщенні 

Устинівської РДА; 
2) 10.02.16р. виїзне 

консультування громадян 
заступником начальника 

попередньої роботи з клієнтами 
— С. Березніченко в приміщенні 

Новомиргородської РДА. 
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2.3. Проведення 
інформаційно-просві-
тницьких заходів в 
державних установах 
(Центрі зайнятості, 
управлінні праці та со-
ціального захисту 
населення тощо) 

 16.03.16р. робоча зустріч 
директора МЦ - Т. Батранюк та 
головного спеціаліста відділу 

взаємодії з суб'єктами надання 
БППД - Т. Тур з директором 

Кіровоградського 
міськрайонного центру 

зайнятості — Т. Білоусовою.  
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3.Розширення досту-
пу до БВПД ветеранів 
війни та осіб на яких 
поширюється дія За-
кону України «Про 
статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціа-
льного захисту» (в 
тому числі учасників 
АТО) 

3.1. Створення та 
забезпечення роботи 
мобільних пунктів 
консультування в ліку-
вальних закладах, гос-
піталях, реабіліта-
ційних центрах 

  
 
 
 
 

Відділ попередньої роботи з 
клієнтами 

 
Відділ взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної 
правової допомоги 

 

1) 11.01.16р. виїзне 
консультування фахівцями МЦ:  

Батранюк Т.Л., Березніченко 
С.В., Тур Т.М. у Кіровградському 
обласному госпіталі для інвалідів 
Вітчизняної війни спільно з ГО 
“Центр медико-психологічної 

реабілітації” — голова А. Колєва; 
2) 24.03.16р. виїзне 

консультування у Кіровградському 
обласному госпіталі для інвалідів 
Вітчизняної війни фахівцями МЦ:  
Батранюк Т.Л., Березніченко С.В., 

Тур Т.М спільно з головою ГО 
“Центр медико-психологічної 

реабілітації голова А. Колєва та 
керівником громадської ініціативи 

“Штаб юридичної допомоги 
військовим” А. Красовим. 
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 3.2. Організація роботи 
мобільних консульта-
ційних пунктів у 
приміщеннях 
військкоматів, 
військових частин 

  Заходи заплановані на квітень 
2016р. 

    



 3.3. Організація роботи 
виїзних консультацій-
них пунктів спільно з 
громадськими 
організаціями, спілками 
учасників АТО, а також 
налагодження співпраці 
з радниками голів 
районних державних 
адміністрацій з питань 
надання допомоги 
учасникам АТО 

  1) 20.01.2016р. робоча зустріч 
директора МЦ - Т. Батранюк та 
головного спеціаліста відділу 
взаємодії з суб'єктами надання 

БППД - Т. Тур в приміщенні МЦ з 
— Радником голови 

облдержадміністрації з питань 
надання допомоги учасникам АТО, 

який одночасно є Головою ГО 
“Патріот Кіровоградщини” - В. 

Нікітіним 
2)11.01.16р. виїзне консультування 

фахівцями МЦ: Батранюк Т.Л., 
Березніченко С.В., Тур Т.М у 
Кіровоградському обласному 

госпіталі для інвалідів Вітчизняної 
війни спільно з ГО “Центр медико-

психологічної реабілітації” — 
голова ГО - А. Колєва 

3) 24.03.16р. виїзне 
консультування у 

Кіровоградському обласному 
госпіталі для інвалідів Вітчизняної 

війни фахівцями МЦ: Батранюк 
Т.Л., Березніченко С.В., Тур Т.М 

спільно з головою ГО “Центр 
медико-психологічної реабілітації” 

— голова А. Колєвою та з 
керівником громадської ініціативи 

“Штаб юридичної допомоги 
військовим” А. Красовим.   
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 4.1. Організація роботи 
виїзних консульта-
ційних пунктів у 
Територіальних центрах 
соціального 
обслуговування 

 
Відділ попередньої роботи з 
клієнтами 

 
Відділ взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної 
правової допомоги 

 

 
3) 25.03.16р. - дистанційне 
консультування громадян 

працівниками центру директором 
МЦ - Т. Батранюк та головним 
спеціалістом відділу взаємодії з 
суб'єктами надання БППД - Т. 

Тур . 
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 4.2. Адресна правова 
допомога у будинках 
пристарілих, війсь-кових 
госпіталях, 
психіатричних 
пансіонатах, виїзд до 
місця проживання 
клієнтів МЦ 

 

 

28.03.2016р. смт. Созонівка, 
заступник начальника відділу 

попередньої роботи з клієнтами 
МЦ - С. Березніченко, 

представники ЗМІ. Адресна 
допомога громадянці — 

Н.Шпичак. 
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 4.3. Організація роботи 
консультаційних пунктів 
у спілках інвалідів, 
УТОГах  та УТОСах 

 

 

1) 25.1216р. - дистанційне 
консультування громадян в 

приміщенні Кіровоградської 
територіально первинної 

організації “УТОС” -  заступник 
начальника відділу попередньої 

роботи з клієнтами — С. 
Березніченко та головний 

спеціаліст відділу взаємодії з 
суб'єктами надання БППД -        

Т. Тур. 
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6. Інформування про 
безоплатну правову 
допомогу 
 

6.1. Участь у сесіях 
органів місцевого 
самоврядування, 
колегіях 
райдержадміністрацій 

 

Директор МЦ 
 

1) 29.01.2016р. - апаратна нарада 
міської ради в приміщенні 

Кіровоградської міської ради. 
Учасники: Т. Батранюк, 

А.Черепанов, Т. Тур та Керуюча 
справами виконавчого комітету і 

начальники відділів. 
2) 14.03.2016р. робоча зустріч в 

приміщенні Кіровоградської 
Облдержадміністрації. 

Учасники: Т. Батранюк, Т.Тур та 
Координатор Луганської та 

Донецької області по 
переселенцям 

Облдержадміністрації 
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 6.2. Налагодження 
співпраці з праців-
никами Укрпошти, щодо 
розповсюдження 
інформаційних 
матеріалів 

 

Відділ взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної 

правової допомоги 
 

Відділ попередньої роботи з 
клієнтами 

Заплановано на другий квартал 
2016р. 

    



 6.3. Поширення інфо-
рмаційних матеріалів 
про систему БПД, 
зокрема розміщення в 
громадському 
транспорті, закладах 
охорони здоров’я, 
приміщеннях органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування, 
громадських 
організаціях і 
формуваннях , а також 
«Вуличне 
інформування» 

 

 

Поширено інформаційних 
матеріалів при проведенні 27-ми 

заходів місцевим центром. 
Вуличні інформування: 

1) 21.01.16р. - центр міста 
Кіровограду, фахівці МЦ- Тур 

Т.М., Гула Ю.Ю.;  
2) 09.02.16р. смт. Устинівка - 
фахівці МЦ Черепанов А.В., 

Березніченко С.В.; 
3) 10.02.2016р. центр міста 

Кіровограду— фахівці МЦ- Тур 
Т.М., Гула Ю.Ю.; 

4) 10.02.16р. м. Новомиргород — 
фахівці МЦ — Черепанов А.В., 

Березніченко С.В.; 
5) 11.02.16р. - смт. Компаніївка 
— фахівці МЦ — Черепанов 

А.В., Березніченко С.В.; 
6) 15.03.16р. - центр міста 

Кіровограду— фахівці МЦ -Тур 
Т.М., Гула Ю.Ю.; 

7)16.03.16р. - центр міста 
Кіровограду — фахівці МЦ Заїка 

С.Г., Тур Т.М., Гула Ю.Ю. 
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7. Налагодження та 
розвиток співпраці, 
забезпечення 
взаємодії щодо 
надання БПД 
 

7.1. Проведення 
зустрічей з 
працівниками 
правоохоронних органів, 
судів, прокуратури, 
управління Державної 
пенітенціарної служби, 
КВІ та ін. 
 

 

Відділ взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної 

правової допомоги 

1) 11.02.16р.- директор місцевого 
центру Т. Батранюк та фахівці: 

начальник відділу інформаційної 
та матеріальної інфраструктури 

— А. Черепанов, заступник 
начальника відділу попередньої 

роботи з клієнтам — 
  С. Березніченко з начальником 

Кримінально-виконавчої 
інспекції управління Державної 
пенітанціарної служби України в 

Кіровоградській області —        
М. Гудимою 
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2) 10.02.16р.  робоча зустріч 
директор місцевого центру         

Т. Батранюк та фахівці: 
начальник відділу інформаційної 
та матеріальної інфраструктури 

—А. Черепанов, заступник 
начальника відділу попередньої 

роботи з клієнтами —                 
С. Березніченко з начальником 

відділу кримінально-виконавчої 
інспекції управління ДПС у 

Кіровоградській області 

    

 7.2. Проведення 
зустрічей, круглих 
столів, підписання 
меморандумів із 
правозахисними 
громадськими  
організаціями 

 

 

1) 20.01.16р. робоча зустріч в при-
міщенні МЦ директора МЦ — Т. 
Батранюк та головного спеціаліста 
відділу взаємодії з суб'єктами на-
дання БППД - Т. Тур, з головою 
ГО “Патріот Кіровоградщини”     
В. Нікітіним; 
2) 20.01.16р. підписано меморан-
дум з ГО “Патріот Кіровоградщи-
ни”; 
3) 14.03.16р. робоча зустріч  в 
приміщенні Облдержадміністра-
ції-директора місцевого центру                
Т. Батранюк та  головного спеціа-
ліста відділу взаємодії з суб'єктами 
надання БППД - Т. Тур з головою 
ГО “Крок на зустріч людям” - В. 
Кулачко; 
4) 25.03.16р. - підписано меморан-
дум з ГО “Організація допомоги 
біженців, переселенцям Криму та 
захисту прав людини”; 

5) 24.03.16р. - робоча зустріч 
директора МЦ — Т. Батранюк, 
заступника начальника відділу 

попередньої роботи з клієнтами — 
С. Березніченко та головного 
спеціаліста відділу взаємодії з 

суб'єктами надання БППД - Т. Тур 
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    в приміщенні Кіровоградського 
обласного госпіталю для інвалідів 
Вітчизняної війни з ГО “Центр 
медико-психологічної реабілітації” 
— голова А. Колєва, керівником ГІ 
“Штаб юридичної допомоги війсь-
ковим” - А. Красовим, головою ГО 
“Захисники вітчизни “Бойове 
братство” Кіровоградського райо-
ну — В. Колінько, головою Коор-
динаційної ради ветеранських і 
громадських організацій Кірово-
градської області — В. Івановим. 

    

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

Налагодження спів-
праці  з органами міс-
цевого самоврядуван-
ня 

Внесення на сесії 
місцевих рад програм 
розвитку надання 
безоплатної правової 
допомоги 

 Відділ взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної 

правової допомоги 
 

Працівниками місцевого центру 
підготовлено 7 програм, які пе-
редані до територіальних органів 
місцевої державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування. 
Проте жодної прийнято не було 
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Налагодження парт-
нерських стосунків з 
провайдерами послуг 
громадського захисту 

Робочі зустрічі, 
конференції, підписання 
меморандумів 

  1) 20.01.16р. робоча зустріч 
заступника начальника відділу 
попередньої роботи з клієнтами — 
С. Березніченко та головного 
спеціаліста відділу взаємодії з 
суб'єктами надання БППД - Т. Тур 
з Начальником служби у справах 
дітей Облдержадміністрації — Н. 
Чернявською; 
2) 14.03.16р. робоча зустріч   
Директора МЦ та головного 
спеціаліста відділу взаємодії з 
суб'єктами надання БППД - Т. Тур 
з Координатором Луганської та 
Донецької областей по 
переселенцям 
Облдержадміністрації — В. 
Кулачко; 
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    3)21.03.16р.  робоча зустріч 
Директора МЦ та головного 
спеціаліста відділу взаємодії з 
суб'єктами надання БППД - Т. Тур 
з директором Територіального 
центру соціального 
обслуговування Кіровоградського 
району — І. Ковальовою та 
Завідувачем відділення соціальної 
допомоги вдома — Г. Абрамович 
Меморандуми:  
1) 20.01.16р. - Центр надання 
допомоги учасникам АТО; 
2)20.01.2016р. -  
Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді; 
3) 21.01.16р. - Державна служба 
України у справах ветеранів 
війни та учасників АТО; 
4) 25.03.16р. - Кіровоградська 
обласна асамблея інвалідів; 
 

    

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

Використання інфор-
маційних ресурсів 

Поширення інформа-
ційних матеріалів про 
надання БВПД 
(Розклеювання та 
роздавання 
інформаційних 
матеріалів про надання 
БВПД в громадських 
місцях, наповнення 
відповідною інформа-
цією сторінок в мережі 
Фейсбук, розповсюдже-
ння на сайтах органів 
влади, громадських 
організацій, ЗМІ) 

 

Директори МЦ, 
 

Відділ взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної 

правової допомоги 
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Залучення фінансових 
ресурсів 

Проведення робочих 
зустрічей з представни-
ками органів державної 
влади та місцевого 

 Директори МЦ Працівниками місцевого центру 
підготовлено 7 програм, які 
передані до територіальних 

органів місцевої державної влади 

7    



самоврядування щодо 
виділення субвенцій з 
місцевих бюджетів 

та органів місцевого 
самоврядування. Проте жодної 

прийнято не було 

Розділ VII. Взаємодія із засобами масової інформації 

Висвітлення в ЗМІ 
роботи центрів з 
надання БВПД, 
організація співпраці 
з місцевими засобами 
масової інформації з 
метою висвітлення 
інформації  про 
доступ до безоплатної 
правової допомоги 

Публікації в місцевих та 
регіональних газетах 

 
Директори МЦ, 

 

Газета “Вечірня” № 7(1455) від 
19.02.2016р. 
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Виступи на місцевих 
радіо 

 Відділ взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної первинної 

правової допомоги 

25.03.16р. радіовиступ на  
Кіровоградській обласній 

державній музично-інформа-
ційній телерадіостанції “Скіфія-

центр” на хвилі 106,7  FM 
1    

 Участь у зйомках 
телепрограми “Лінія 
захисту”, інших ТВ-
прогам та сюжети у 
місцевих ЗМІ 

  25.03.16р. телевиступ на 
Кіровоградській обласній 

державній музично-
інформаційній телерадіостанції 

“Скіфія-центр” у програмі 
“Радіо-майдан” 

1    

 Публікації в Інтернет 
виданнях 

  Кількість публікацій: 
 28 — фейсбук МЦ, 3- сайт 

Регіонального центру; 5 — сайти 
інших юридичних осіб. 

36 
    

Проведення 
моніторингу за 
результатами 
інформаційної 
присутності у медіа 

Підготовка звіту про 
інформаційну діяльність 

 Директори МЦ, 
Відділ взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної 
правової допомоги 

 

Звіти про результати 
інформаційної діяльності 

3 

   

 
 
Директор Кіровоградського  
місцевого центру з надання  
безоплатної вторинної  
правової допомоги           Т.Л.Батранюк  


