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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 

І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

[1.1] Ранній доступ та інклюзивність 
Підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво) 

є одним із основних завдань центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тому, 
з метою підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх 
прав, збільшення реальних можливостей реалізації громадянами своїх прав, недопущення 
порушення їхніх прав, розширення доступу до безоплатної правової допомоги та поширення 
інформації про можливість її надання фахівцями та фахівчинями Регіонального та місцевих  
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області протягом 
2020 року проведено низку правопросвітницьких заходів. Представники Регіонального та 
місцевих центрів відвідували навчальні заклади, державні установи, де проводили тематичні 
семінари, лекції для вразливих категорій громадян, зокрема, дітей, молоді, пенсіонерів, 
інвалідів, учасників антитерористичної операції, безробітних і ін., а також громадських активістів, 
вчителів та педагогічних працівників з метою підвищення правової свідомості, культури та 
освіченості населення.  

Так, протягом 2020 року працівниками Регіонального та місцевих центрів було проведено 
735 правопросвітницьких заходів.  

03 січня 2020 року спеціаліст відділу «Знам’янське бюро правової 
допомоги» А. Волохова провела захід в приміщенні Навчально-
виховного комплексу «Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 – ліцей», що знаходиться за адресою: проспект Шкільний 9, 
серед учнів 7-го класу. Під час заходу кількість присутніх складала  – 22 
особи. 

Захід спрямований на інформування учасників освітнього процесу 
про відповідальності неповнолітніх за вчинення протиправного діяння, а 
саме висвітлено види відповідальності, заходи впливу та коло осіб, які 
можуть бути притягнуті до цивільної, кримінальної та адміністративної 

відповідальності. 
Детально обговорили випадки притягнення неповнолітніх до відповідальності та які права 

вони мають у разі затримання за вчинення протиправного діяння. 
Також учасників освітнього процесу поінформовано про систему безоплатної правової 

допомоги, який перелік послуг вона в себе включає та де її можливо отримати. Наприкінці зустрічі 
роздано буклети правового характеру з питань різних категорій, надано контакти та адресу бюро. 

15 січня 2020 року фахівчині Кропивницького місцевого 
центру з надання БВПД Юлія Гула та Наталія Цуцман провели 
правову вікторину для учнів 8 в класу Комунального  закладу 
«Навчально-виховного комплексу «Спеціалізованого 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 26 - 
дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр 
«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
на тему «Скажи боулінгу «Ні!»». Учні працювали в групах над 
опрацюванням історій «Булінг в дитячому середовищі», де кожна з 
груп отримала реальні історій з життя дітей (за зверненнями на 

Національну дитячу «гарячу лінію»), а діти визначали вид булінгу, хто вчиняє булінг, а хто потерпає  
від нього, наслідки вчинення булінгу для дитини та можливі шляхи  його подолання, де потім  
представляли свої напрацювання. Під час проведення гри «Дерево толерантності» кожна з груп 
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мала написати ті якості, які допоможуть їм позитивно спілкуватися та уникати булінгу в класі. По 
завершенню заходів команди-переможці в правовій вікторині отримали грамоти та буклети 
системи безоплатної правової допомоги. 

 

07 квітня 2020 року,  в режимі відео конференції,  
Денис Ніколаєнко, начальник Бобринецького бюро 
правової допомоги,   провів  лекцію для учнів 
Бобринецького ПТУ №32 на тему: “Конституційні права 
людини і громадянина та їх захист”. 

 

 
04 травня 2020 року Анна Хабзей, фахівчиня 

Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги з нагоди Міжнародного дня 
протидії булінгу, розповіла під час відеоконсультації про булінг в 
шкільному середовищі. Слухачі під час відеоконсультації 
дізналися про те, що таке булінг, хто є суб’єктами вчинення 
булінгу та що робити коли твоя дитина стала «агресором» чи 
«жертвою»? 
 
 

20 лютого 2020 року, начальник Гайворонського 
бюро правової допомоги Максим Гайдей, провів 
правопросвітницький захід для учнів старших класів 
та викладачів НКЗ «Заваллівський ліцей-мистецька 
школа» на тему: «Правова свідомість і правова 
культура молоді».  

Під час зустрічі начальник бюро говорив про право 
дітей, на захист від насильства, на повагу до їх честі та 
гідності. Максим Гайдей, зокрема, зазначив, що 
кожна дитина має право на повагу до її честі та гідності, ніхто не має права її ображати чи 
принижувати, публічно коментувати її зовнішній вигляд чи поведінку. Ні батьки, ні однокласники, 
ні вчителі, ніхто інший не має права піднімати на неї руку, застосовувати фізичні покарання чи 
психологічний тиск.  

01 вересня 2020 року фахівчині Кропивницького МЦ з 
надання БВПД Юлія Гула та Наталія Цуцман провели 
правопросвітницький захід на тему «Права та обов’язки учнів» для 
учнів 9 класів Комунального закладу «Навчально-виховного 
комплексу «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-
ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад - дитячий 
юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області». 

 
 

10 вересня 2020 року заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру Анастасія Коновалова провела 
лекційне заняття для студентів кафедри права та правового 
регулювання авіаційної діяльності Льотної академії Національно- 
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го авіаційного університету на тему: «Відновне правосуддя неповнолітніх». 
Про відповідальність за вчинення булінгу, 28 вересня 2020 

року,  говорили фахівці Голованівського місцевого центру з надання 
БВПД Сергій Шеремет та Ірина Пташник з учнями професійно- 
технічного училища №38. Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 
(цькуванню)» запроваджено адміністративну відповідальність. 

Також учням роз»яснено, що у тих випадках, коли булінг має 
фізичний характер і завдає шкоди здоров’ю людини, окрім 
адміністративної відповідальності  кривдник може нести і  
кримінальну відповідальність. 

06 жовтня 2020 року, головний спеціаліст Новоукраїнського 
бюро правової допомоги Олена Августюк провела правовий урок 
для учнів  Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 на тему: «Булінг. 
Протидія цькуванню в навчальних закладах». 
 
 

 
 

28 жовтня 2020 року начальник відділу «Знам’янське бюро 
правової допомоги» А. Іванова провела правопросвітницький захід 
серед вихованців Знам’янської  комплексної  дитячо-юнацької 
спортивної школи на тему: «Протидія булінгу у шкільному 
середовищі», де дітям, було роз’яснено, що таке булінг, його форми 
та види, наслідки шкільного насилля та як реагувати на прояви 
булінгу. На заході були присутні 18 дітей від 10 до 12 років. 
Наприкінці заходу роздано інформаційні правові буклети з 
висвітленої теми. 

25 листопада 2020 року начальник відділу Долинського 
бюро правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій 
Кравчина провів правопросвітницький захід для учнів 8-го класу КЗ 
«Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №2 іменні А.С. Макаренко Долинської 
районної ради» на тему: «Всеукраїнська акція 16 днів проти 
насильства».  

 
Правовий лікбез ««Розуміння права розвиває усвідомлення 

обов’язку» 08 грудня 2020 року, для учнів Гайворонського 
професійного аграрного ліцею провели представники 
Гайворонської центральної районної бібліотеки, Гайворонського 
відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури та Гайворонського 
бюро правової допомоги. 

У своєму виступі Максим Гайдей, начальник 
Гайворонського бюро правової допомоги зупинився на правах та обов’язках неповнолітніх та їх 
праві на безоплатну правову допомогу.  
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15 грудня 2020 року начальниця відділу Компаніївського 

бюро правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 
Дремлюга провела правовий урок на тему «Дотримання 
обмежень учнями, які перебувають на  карантині вдома» для 
учнів КЗ «Компаніївське НВО» спільно з інспектором сектору 
превенції Компаніївського відділення поліції Дар’єю 
Калабановою. 

16 січня 2020 року, у приміщенні Благовіщенського РЦЗ 
головний спеціаліст відділу “Благовіщенське бюро правової 
допомоги” Юлія Гончарук провела лекцію для осіб, що 
перебувають на обліку в районній філії Кіровоградського ОЦЗ на 
тему: «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із 
земель державної і комунальної власності» .  

Законодавством передбачена можливість для громадян України 
набути права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної 
передачі із земель державної і комунальної власності. Кожен 
громадянин України може отримати та приватизувати  6  земельних 

ділянок різного цільового призначення. Проте передача земельних ділянок безоплатно у власність 
громадян провадиться у межах визначених норм і один раз по кожному виду використання. 

Після заходу працював мобільний консультаційний пункт доступу до БВПД.  
19 лютого 2020 року Олена Шишкарьова, 

заступниця директора  Регіонального центру взяла 
участь у правопросвітницькому семінарі для шукачів 
роботи  на базі інформаційно-консультаційного 
центру "Юридична вітальня" Кіровоградського 
обласного центру зайнятості про порядок реєстрації 
шлюбу, а також про систему безоплатної  правової  
допомоги на території Кіровоградщини. 

 
20 лютого 2020 року начальник відділу 

«Олександрівське  бюро правової допомоги» В. Явірський 
провів правопросвітницький захід в Олександрівській районній 
філії Кіровоградського обласного центру зайнятості для осіб, 
які тільки стали та перебувають на обліку в даному Центрі на 
тему: «Сімейні правовідносини». В ході заходу клієнтів Центру  
зайнятості поінформовано про реєстрацію шлюбу в Україні, 
порядок розірвання шлюбу, правове регулювання фактичних 

шлюбних відносин. Наприкінці заходу присутніх поінформовано  про систему «БПД», єдиний 
контакт-центр, довідково-інформаційну платформу правових консультацій «WikiLegalAid», 
розповсюдження буклетів правового характеру 

28 лютого 2020 року начальник відділу Долинське бюро 
правової допомоги Сергій Кравчина в приміщені Долинського 
районного центру зайнятості провів правопросвітницький захід 
- тематичну лекція на тему: «Правовий статус учасника бойових 
дій». По завершенню лекції було надано відповіді присутнім на 
питання та розповсюджено друковані матеріали. 
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17 квітня 2020 року Олена Шишкарьова, заступниця 
директора Регіонального центру взяла участь у скайп-нараді із 
суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
насильству і насильству за ознакою статі щодо порядку взаємодії в 
умовах запровадження карантинних заходів.   

 
 
 
 

17 червня 2020 року, заступник начальника 
Благовіщенського бюро правової допомоги Діана 
Мелєзгінова провела вебінар для осіб, які перебувають на 
обліку в районному центрі зайнятості на тему: «Як не стати 
жертвою шахрайства при працевлаштуванні». Фахівчиня 
бюро надала учасникам вебінару поради при влаштуванні 
на роботу: 
- щоб убезпечити себе від шахрайств, потрібно уважно 
читати угоди, які ви підписуєте та впевнитися в особі 
роботодавця; 
- необхідно вимагати у роботодавців документи, які  
засвідчують реальне існування підприємства та відповідної вакансії, на яку ви претендуєте; 
- обережно ставитися до посередницьких послуг на ринку працевлаштування, перевіряти 
справжність фірми, вивчаючи при цьому відгуки інших громадян; 
- у жодному разі не залишати роботодавцю документи, які посвідчують вашу особу та 
підтверджують громадянство України (паспорт, ідентифікаційний код, водійські права тощо).  

07 липня 2020 року,  начальниця Маловисківського бюро 
правової допомоги Марина Кучеренко під час вебінару, який був 
проведений для осіб, які перебувають на обліку в 
Маловисківській районній філії Кіровоградського обласного 
центру зайнятості, говорила про порядок поновлення на роботі  
після незаконного звільнення. 
 
 
 
 

10 вересня 2020 року начальником відділу 
Новомиргородського бюро правової допомоги Оленою 
Смілянець в Новомиргородській районній філії обласного центру 
зайнятості було проведено семінар на тему «Легальна 
зайнятість». Під час заходу присутнім було також роз’яснено як 
користуватися мобільним додатком «Безоплатна правова 
допомога».  
 

 
Про перспективи реалізації «Програми 

відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними 
у вчиненні злочину» на Кіровоградщині йшлося під 
час наради робочої групи з реалізації проєкту у 
регіоні. 
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 «Задля реалізації «Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні злочину» ключовим аспектом є активна  співпраця психологів, громадських організацій, 
ювенальних прокурорів, адвокатів-медіаторів, соціальних працівників. Адже злагоджена 
комунікація учасників проєкту дає шанс неповнолітньому змінити своє життя», – зазначила 
заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області Олена Шишкарьова. 

Під час наради учасники робочої групи з реалізації проєкту обговорили умови, складові та 
можливі виклики реалізації «Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні злочину». Також визначили ключові заходи координації дій кожного учасника проєкту. 
 

20 жовтня 2020 року начальник відділу Долинського бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Кравчина під 
час відеоконсультації розповів про порядок забезпечення 
учасників бойових дій житлом. 

 

 
13 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу 

«Петрівське бюро правової допомоги» Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Т.Сидоренко, провела семінар з посадовими 
особами Петрівського районного відділу ДРАЦС та Петрівської 
районної державної нотаріальної контори в приміщенні Петрівське 
бюро правової допомоги. Тема семінару: «Відмінність запиту на 
інформацію від звернення громадян». В ході заходу  учасникам 
семінару наголошено на відзначенні 27 листопада Всесвітнього дня 

інформації, опрацьовано надходження звернень громадян до державних органів, порядок та 
терміни їх виконання та поновлено знання  Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Під час семінару присутніх поінформовано про систему «БПД», порядок надання письмових 
консультацій громадянам по земельних питаннях та проект «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство», надано роздатковий матеріал на правову тематику.  

 
27 листопада 2020 року, в приміщенні 

Благовіщенської районної філії Кіровоградського 
обласного центру зайнятості заступник начальника 
відділу “Благовіщенське бюро правової допомоги” Діана  
Мелєзгінова провела семінар для осіб, які перебувають 
на обліку як безробітні на тему: «Усунення перешкод у 
користуванні земельною ділянкою». 
 

Про захист прав людей з інвалідністю йшлося 01 
грудня 2020 року, під час зустрічі начальника 
Гайворонського бюро правової допомоги Максима 
Гайдея з особами, які перебувають на обліку як 
безробітні. Учасники заходу спілкувались з фахівцем 
безоплатної правової допомоги в приміщенні 
Гайворонської філії КОЦЗ та всі бажаючі мали можливість 
долучитись до участі онлайн.  

Фахівець бюро пояснив, що соціальний захист осіб з  
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інвалідністю є складовою діяльності держави, що полягає у наданні пенсії, державної допомоги, 
компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, 
встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду. 
 

13 лютого 2020 року, начальник 
Маловисківського бюро правової допомоги Марина 
Кучеренко, в приміщенні Маловисківської районної 
бібліотеки, провела правопросвітницький захід для 
жителів міста на тему: «Недопущення рейдерського 
захвату земельних ділянок».  

Марина Кучеренко зазначила, що для захисту 
майнових прав Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», з метою недопущення можливості 

подвійної державної реєстрації прав, в тому числі оренди, встановлено повноваження державного 
реєстратора щодо обов’язкового використання відомостей Державного земельного кадастру 
відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання  
зазначених документів, а також використання відомостей, отриманих у порядку інформаційної 
взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень. 

06 березня 2020 року проведений правопросвітницький 
захід в Світловодському територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м.Світловодськ  для 
працівників соціальної сфери. Правопросвітницький захід 
проведений начальником відділу Аллою Мирошник. Тематика 
заходу: гендерна рівність, протидія насильству за ознакою статті, 
поділ спільного майна подружжя. Відвідувачів проінформували 
про систему БПД та наданий інформаційний матеріал у вигляді 
буклетів БПД для кожного учасника заходу. 

30 квітня 2020 року заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги А.Лунга-Лягуша проведела відео-виступ в мережі 
facebook на тему: «Порядок та строки укладення трудового 
договору, його правові гарантії та зобов’язання сторін». 

Кожен громадянин України має право на належні, 
безпечні і здорові умови праці та заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом. 

Працівники реалізують своє право на працю, шляхом 
укладення трудового договору який є основною, базовою 

формою виникнення трудових правовідносин. 
18 червня 2020 року начальник Вільшанського 

бюро правової допомоги Анастасія Повар провела 
робочу зустріч з начальником районного сектору 
пробації Ігорем Кобізюком. 

Під час зустрічі було обговорено питання, щодо 
роботи дистанційного пункту прийому громадян на 
період карантину та затверджено графік прийому 
громадян Вільшанським  бюро  правової допомоги, 
який діє на базі Вільшанського районного сектору 
філії Центру пробації в Кіровоградській області. 
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14 липня 2020 року начальник відділу «Знам’янське бюро 

правової допомоги» А. Іванова спільно з фахівцем Знам’янського МРВ 
філії ДУ «Центр пробації» в Кіровоградській області А. Іщенко 
проведено правопросвітницький захід для клієнтів пробації в форматі 
вебінаруна тему: «Способи захисту прав і свобод людини і 
громадянина». Кількість учасників даного вебінару складала 5 осіб. 
 До відома присутніх доведено номер телефону Єдиного 
контакт центру 0 800 213 103, куди можна звернутися за 
правовими консультаціями. Також, вручено інформаційні буклети 
правового змісту та проінформовано про систему БПД. 

27 липня 2020 року в Листопадівській сільській раді  
фахівці центру та бюро: Наталія Цуцман, Анастасія Коновалова, 
Олена Смілянець та Раїса Швець здійснили мобільне 
консультування громадян з питань: розірвання договору 
оренди земельної ділянки та узаконення меж земельної 
ділянки. 
 
 

18 серпня 2020 року, головний спеціаліст Добровеличківського БПД Ірина Куреньова 
провела правопрсвітницький захід в Добровеличківській районній 
бібліотеці для дорослих на тему: «Рейдерське захоплення землі». 
На заході обговорювалися такі питання: поняття самовільного 
зайняття земельної ділянки; момент настання права володіти, 
користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою та як 
убезпечити себе від рейдерського захоплення землі. 
 

Що треба знати 
громадянам про відкриття 
ринку землі в Україні 

пояснили фахівці Голованівського МЦ з надання БВПД на 
зустрічі з депутатським корпусом Липовеньківської 
сільської ради, яка відбулась 24 вересня 2020 року. 

Зокрема, Ірина Пташник, начальниця відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги зазначила, що ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» 
набирає чинності з 1 липня 2021 року.  

Після заходу фахівці місцевого центру провели навчання   працівників сільської ради з 
питання нововведень, що стосуються поновлення договору оренди землі, які почали діяти з 
16.07.2020 року. 

23 вересня 2020 року Про право дитини на вільне 
висловлювання власної думки та її обов’язкове 
врахування дорослими, як гарантії дотримання її 
інтересів при вирішенні різних спорів,- розповідає 
Валерія Джевага, фахівчиня Олександрійського 
місцевого центру з надання БВПД. 

Право дитини на врахування її думки при 
вирішенні питань, що стосуються її життя. 
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Кожна дитини має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, 
посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї. 

Конвенцією про права дитини визначено, що дитина, здатна сформулювати власні погляди, 
має право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що її торкаються. 

Поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. З цією метою дитині, 
зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь якого судового чи адміністративного 
розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у 
порядку, передбаченому процесуальними нормами.  

https://www.facebook.com/616453125124084/videos/2510850019208087 
 

Як користуватися довідково-інформаційною 
платформою правових консультацій WikiLegalAid? 
Куди звернутись для державної реєстрації шлюбу? 
Які основні підстави та правові аспекти оформлення 
розірвання шлюбу? Які є спеціальні заходи щодо 
протидії домашньому насильству? На ці запитання 
отримали відповіді кропивницькі студенти від 
представниць системи безоплатної правової 
допомоги та патрульної поліції під час 
правопросвітницького заходу. 

Під час заходу  Ольга Салоїд  продемонструвала, яким чином можна скористатися базою 
правових консультацій «WikiLegalAid», а також пояснила, що «довідково-інформаційна 
платформа – це спільна робота фахівців-юристів системи безоплатної правової допомоги. Ця 
інформаційна база функціонує за принципом відомої «Wikipedia», наповнюється правовими 
консультаціями з найактуальніших питань. Вона постійно оновлюється і є безкоштовною для 
користувачів платформи». 

10 січня 2020 року начальниця відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання БВПД 
Наталія Цуцман провела інформаційну годину для працівників 
Центру адміністративних та соціальних послуг Соколівської 
сільської ради Кіровоградської області Кропивницького 
району, де на практиці показала як користуватися 
інформаційна базою «WikiLegalAid» та кожен з присутніх мав 
можливість знайти потрібну інформацію з будь-якого 
правового питання. Узагальнення найбільш актуальних питань, 

з якими заявники звертаються до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, організація і розроблення стандартних консультаційних відповідей для використання в 
роботі та їх поширення. 

11 червня 2020 року начальниця відділу 
Новомиргородського бюро правової допомоги Олена 
Смілянець  в режимі онлайн провела семінар для 
працівників Новомиргородської районної філії обласного 
центру зайнятості, де на практиці показала як користуватися 
інформаційна базою «WikiLegalAid» та кожен з присутніх мав 
можливість знайти потрібну інформацію з будь-якого 
правового питання. Узагальнення найбільш актуальних 
питань, з якими заявники звертаються до місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
організація і розроблення стандартних консультаційних  
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відповідей для використання в роботі та їх поширення. 
06 серпня 2020 року начальник відділу Компаніївське 

бюро правової допомоги Кропивницького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 
Дремлюга провела правопросвітницький захід для 
працівників Компаніївської об’єднаної територіальної 
громади, де розповіла про інформаційну базу 
«WikiLegalAid», як нею користуватися та кожен з присутніх 
мав можливість знайти потрібну інформацію з будь-якого 
правового питання. 

 
10 вересня 2020 року, начальник Гайворонського 

бюро правової допомоги Максим Гайдай,  для працівників  
Гайворонського будинку культури, провів інформаційно-
правопросвітницький захід на тему: «Гайворонське БПД - 4 
роки досвіду», на якому презентував результати роботи 
бюро за звітний період. 

Додатково присутніх повідомлено про телефонний 
номером гарячої лінії 0800213103 та про можливості 
довідково-інформаційна платформа правових консультацій 

«WikiLegalAid».  
13 жовтня 2020 року фахівці Кропивницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Наталія Цуцман та Анастасія Коновалова спільно 
з начальником відділу Долинського бюро правової 
допомоги Сергієм Кравчиною провели інформаційну годину 
на тему «Особливості підписання, розірвання та внесення 
змін до договорів оренди земельних ділянок» для 
працівників Маловодянської сільської ради та залишили 
інформаційні матеріали, аби жителі громади мали 

інформацію куди можна звертатися за правовою допомогою. 
20 жовтня 2020 року,  в приміщенні 

Кам’янобрідського будинку культури,  заступник 
начальника відділу Благовіщенське бюро правової 
допомоги Діана Мелєзгінова та головний спеціаліст бюро  
Юлія Гончарук провели для жителів села Кам’яний Брід 
правопросвітницький захід на тему: «Ринок землі. 
Особливості договору оренди землі та договору 
емфітевзису». 
 

23 жовтня 2020 року,  головний спеціаліст відділу 
Новоархангельське бюро правової допомоги Володимир Журавка 
провів правопросвітницький захід на тему: "Порядок розірвання 
договору оренди земельної ділянки, та визнання його недійсним" для 
працівників Кам»янецької сільської ради та представників місцевої 
 громади. 
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27 жовтня 2020 року начальниця відділу 
Новомиргородського бюро правової допомоги  Кропивницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олена Смілянець провела робочу зустріч, щодо надання 
консультації працівникам ЦНАП Новомиргородської РДА для 
подальшого перенаправлення незахищених категорій людей за 
отриманням безоплатної правової допомоги. Під час зустрічі 
фахівець також розповіла що таке інформаційна база 
«WikiLegalAid», як нею користуватися та кожен з присутніх мав 
можливість знайти потрібну інформацію з будь-якого правового 

питання.  
11 листопада 2020 року директор Кропивницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Станіслав Березніченко, фахівці Кропивницького 
МЦ з надання БВПД Анна Хабзей, Наталія Глущук спільно з 
начальником Устинівського бюро правової допомоги 
Валентином Барановим провели інформаційну годину для 
працівників Криниченської сільської ради  на тему: 
«Отримання безоплатно земельної ділянки у власність». 

13 листопада 2020 року головним спеціалістом відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» Олександрійського МЦ 
з надання БВПД Т.Сидоренко, провела семінар з посадовими 
особами Петрівського районного відділу ДРАЦС та Петрівської 
районної державної нотаріальної контори в приміщенні 
Петрівське бюро правової допомоги. Тема семінару: 
«Відмінність запиту на інформацію від звернення громадян». 
В ході заходу  учасникам семінару наголошено на відзначенні 
27 листопада Всесвітнього дня інформації, опрацьовано 
надходження звернень громадян до державних органів, порядок та терміни їх виконання та 
поновлено знання  Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Під час семінару присутніх поінформовано про систему «БПД», 
порядок надання письмових консультацій громадянам по земельних 
питаннях та проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство», надано роздатковий матеріал на правову 
тематику.  

15 грудня 2020 року у м. Кропивницькому відбулась обласна 
координаційна рада з питань сім’ї, демографічного розвитку, запобігання 
та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. 

Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться 
Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». До цієї акції долучились 
і фахівці центрів безоплатної вторинної правової допомоги  

Кіровоградщини. 
Правову допомогу надають юристи центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, або бюро правової допомоги, а також адвокати, які співпрацюють із центрами.  
 «У межах правопросвітницької діяльності, фахівці системи безоплатної правової допомоги 

активно проводять заходи спрямовані на розповсюдження інформації щодо протидії насильству. 
Не мовчіть про насильство ні в своїй, ні в чужій родині. Ми відкриті для тих, хто потребує захисту та 
відновлення своїх порушених прав. Звернутись за правовою допомогою можна за номером 
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єдиного контакт-центру 0800213103», – повідомила Ольга Салоїд, начальниця відділу комунікацій 
та правопросвітництва. 
 

З метою інформування населення про безоплатну правову допомогу Регіональним та 
місцевими центрами з надання БВПД проводяться інформаційно-комунікативні заходи: 
висвітлення діяльності у друкованих та інтернет виданнях, на сайті та офіційній сторінці у мережі 
facebook, поширення інформаційних матеріалів тощо. 
 Так, протягом 2020 року центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Кіровоградської області розміщено в інтернет виданнях 2071 матеріалів про систему БПД у 
регіоні. 

У 2013 році Генеральна 
Асамблея Організації Об'єднаних 
Націй проголосила 30 липня 
Всесвітнім днем протидії торгівлі 
людьми, зазначивши, що в цей день 
необхідно підвищити рівень 
поінформованості громадян стосовно 
глобальної проблеми торгівлі 
людьми і привернути увагу до 
тяжкого становища жінок, чоловіків і  
дітей, які стали жертвами цього 
злочину, а також заохотити людей 

активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми. 
Фахівчині Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – Олена 

Шишкарьова та Ольга Салоїд долучились до інформаційної акції «Протидія торгівлі людьми».  
Кропивничани під час акції могли проконсультуватись з фахівцями та отримати інформаційні 

буклети, а також ознайомитися з частиною арт-інсталяції «Невидимі», яка розповідає про реальні 
історії постраждалих осіб, які живуть серед нас, але часто залишаються непоміченими. 

Напередодні відзна-
ачення Дня родини в Україні, 
представники Регіонального 
центру з надання БВПД у 
Кіровоградській області під 
час правового флешмобу 
навчали кропивничан 
вирішувати свої проблеми у 
правовий спосіб. 

Задля підвищення 
правової обізнаності 
громадян, під час правового 

флешмобу фахівці системи правової допомоги надавали правові консультації,  роз’яснення, а 
також інформаційні буклети. 

«Щаслива людина, котра має сім’ю. Сім’я належить до найважливіших суспільних та 
державних цінностей. Сьогодні ми спостерігаємо тенденцію, що молоді люди починають 
спільне проживання без офіційної реєстрації шлюбу. Щоб запобігти у подальшому правовим 
проблемам у родинах, під час флешмобу ми роз’яснюємо молодим людям правові наслідки 
проживання у цивільному шлюбі. Бережіть один одного і будьте щасливі», – підкреслила 
заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській області Олена 
Шишкарьова. 
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Під час заходу фахівці системи БПД нагадали кропивничанам, де можна отримати 
безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, також пояснили як користуватись 
платформою правових консультацій «WikiLegalAid», за допомогою якої, кожен бажаючий може 
знайти інформацію з правових питань, судової практики, зразки правових документів. 

1 жовтня 2020 року фахівці Регіонального центру 
провели правовий флешмоб для відвідувачів та учасників 
Міжнародної агропромислової виставки AGROEXPO-2020. У 
березні 2020 року Верховна Рада проголосувала за земельну 
реформу в Україні, тому у аграріїв виникає чимало 
запитань щодо земельних ділянок.  Під час заходу юристи 
системи БПД навчали відвідувачів найбільшої 
агропромислової виставки AGROEXPO-2020 вирішувати свої 

проблеми у правовий спосіб. Також фахівці, нагадали громадянам, що на Кіровоградщині діють 
чотири центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 18 бюро правової 
допомоги. 

02 листопада 2020 року начальником відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД А. Мирошник з 
метою виконання, наказу Координаційного центру з 
надання правової допомоги № 16 від 27.07.2020 року та 
наказу Олександрійського місцевого центру БВПД від 
03.08.2020 року № 2-0д «Про організаційні заходи щодо 
реалізації проекту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство», проведена робоча зустріч з представниками місцевого 
телебачення “ТРК Веселка“ та взято участь у записі телепередачі за інформаційним приводом – 
“Як отримати компенсацію за зруйноване житло внаслідок військових дій” та “Порядок 
безоплатної передачі земельної ділянки  у власність”. 

Під час вуличних інформувань фахівці місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, відповідали на поставлені питання громадян, розповідали про їхні права та як 
їх захищати, а також розповсюджували друковані матеріали про місцезнаходження, графіки 
роботи та номери телефонів бюро правової допомоги та місцевих центрів. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
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, посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад 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, особи з інвалідністю, клієнти які не здатні самостійно відвідати МЦ або 
бюро правової допомоги, внутрішньо-переміщені особи, особи, які перебувають в місцях 
позбавлення волі, громадяни які проживають у віддалених населених пунктах, люди похилого 
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віку, люди з особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування та інші. 

10 січня 2020 року начальниця відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Кропивницького місцевого 
центру з надання БВПД Наталія Цуцман та начальниця Службі у 
справах дітей Соколівської сільської ради Кіровоградської області 
Кропивницького району провели спільний прийом громадян. Під час 
прийому було надано консультації з наступних питань: позбавлення 
батьківських прав; відмова від опікунства; визначення місця 
проживання дітей та стягнення аліментів. 

 
22 січня 2020 року начальник відділу «Устинівське бюро 

правової допомоги» Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги  Валентин 
Баранов провів виїзне адресне консультування  щодо 
гарантованого права на отримання безоплатної правової 
допомоги та інші права УБД. Після консультування роз’яснено 
порядок звернення за безоплатною вторинною правовою 
допомогою. 
 

26 січня 2020 року, головний спеціаліст відділу 
"Новоархангельське бюро правової допомоги" Володимир 
Журавка, у приміщенні районного будинку культури провів 
правопросвітницький захід для учасників АТО під час 
проведення засідання ГО "Спілка учасників АТО 
Новоархангельського району". 

Тема заходу: "Реалізація прав учасників бойових дій на 
отримання БПД" та "Право учасників АТО на отримання у  
власність землі для ведення ОСГ в межах реалізації проєкту 
"Програма прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство".  Під час заходу всі мали змогу отримати відповіді на цікавлячі їх питання . 

13 лютого 2020 року начальник відділу Олександрівське  
бюро правової допомоги  В. Явірський провів у селі Івангород 
Олександрівського району Кіровоградської області  мобільне 
консультування громадян. Для отримання консультувань з 
сімейних, цивільних, житлових, земельних, трудових та пенсійних 
правових питань, звернулося 11 громадян.  

В ході консультування, громадян поінформовано про систему 
«БПД», єдиний контакт-центр, довідково-інформаційну платформу 

правових консультацій «WikiLegalAid», розповсюдження буклетів 
правового характеру. 

13 лютого 2020 року, фахівці Голованівського місцевого 
центру з надання БВПД приміщенні Роздольської сільської ради 
провели виїзний прийом громадян для жителів села. Мешканці села 
консультувалися з питань оформлення земельної ділянки у 
власність, виплати грошової допомоги при виході на пенсію за 
вислугою років, умов зарахування до страхового стажу роботи в 
селянському (фермерському) господарстві та інші. 

Загалом, правові консультації отримали 5 осіб. 
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20 лютого 2020 року заступник начальника відділу Знам’янське 
бюро правової допомоги А. Іванова провела виїзну адресну правову 
допомогу жительці міста Знам’янки Кіровоградської області, особі з 
інвалідністю 1 групи, під час якої громадянці була надана безоплатна 
вторинна правова допомога з питання щодо оскарження рішення 
виконавчого комітету Знам’янської міської ради та надання дозволу 
на облаштування пандусу з прибудовою. 

 
 

29 квітня 2020 року Наталія Цуцман, фахівчиня 
Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги розповідає в відеоконсультації про гнучкий 
графік робочого часу та дистанційну роботу: основні зміни в 
законодавстві. Слухачі під час відеоконсультації дізналися про те, 
що таке гнучкий графік роботи та дистанційна роботи, які умови 
переходу на дистанційну роботу, хто може скористатися гнучким 
графіком робочого часу. 
 

25 червня 2020 року заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги під час виїзного консультування 
надала роз’яснення учасникам бойових дій з питання процедури 
отримання допомоги до 5 травня. Роз’яснила порядок звернення 
за наданням безоплатної вторинної правової допомоги. 
  
 
 

26 червня 2020 року,  начальник Гайворонського бюро 
правової допомоги Максим Гайдей,  час зустрічі з 
користувачами Гайворонської центральної районної 
бібліотеки,  говорив про конституційні права людини, 
зокрема, на судовий захист.  

Відповідно до статті 55 Конституції України права і 
свободи людини і громадянина захищаються судом. Це 
означає, що кожному гарантується захист прав і свобод у 
судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо  
громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи 
порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають 
місце інші ущемлення прав та свобод. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, 
оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке 
згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене. 

02 липня 2020 року головний  спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги В.Попович  в 
приміщенні Центральної міської бібліотеки м. Олександрія 
провів мобільне консультування для місцевого населення. Для 
отримання консультування з договірних питань звернулося 2 
місцевих жителів. В ході консультування громадянам надані 
консультаційні буклети та поінформовано про систему «БПД». 
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10 липня 2020 року у приміщенні Шамраївської сільської ради,  

заступник начальника відділу Благовіщенське бюро правової 
допомоги Діана Мелєзгінова забезпечила роботу мобільного 
консультаційного пункту доступу до БВПД. Надано консультацію 2 
громадянам. Того ж дня фахівчиня бюро провела робочу зустріч з 
головою  Шамраївської сільської ради  Даньком В.О. Темою зустрічі 
було  удосконалення надання безоплатної первинної правової 
допомоги та спрощення доступу мешканців села Шамраєве до 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

14 липня 2020 року начальником Устинівського бюро 
правової допомоги Валентином Барановим здійснено 
адресне консультування за адресою: смт. Устинівка, вул. 
Мазуренка, 39, де надано консультацію з питання 
встановлення факту належності правовстановлюючого 
документу. 

 
 
 

05 серпня 2020 року, начальниця Добровеличківського бюро 
правової допомоги Віта Грінченко, під час надання адресної допомоги 
роз’яснила жительці смт Добровеличківка особливості складення заповіту.  

 
 
 

01 жовтня 2020 року, головний спеціаліст 
Новоукраїнського бюро правової допомоги Олена Августюк 
провела право просвітницький захід для працівників 
Семенастівської сільської ради на тему: «Перехід права на 
земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок». 
 

06 жовтня 2020 року заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання БПД Олександрійського МЦ з надання 
БВПД Павло Слободянюк та головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з надання БВПД 
Валерія Джевага, здійснили виїзд в с. Новоселівка, де провели 
мобільне консультування в  приміщенні Новоселівської сільської ради 
Олександрійського району Кіровоградської області. Для отримання 
консультацій з питань щодо визнання права власності на земельну 
ділянку, порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, 
усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою межовий спір 
звернулося 8 громадян. В ході консультування жительці села були надані консультаційні буклети, 
поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство». 
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  27 жовтня 2020 року,  головний спеціаліст відділу 
Добровеличківського бюро правової допомоги Ірина 
Куреньова в приміщенні Липнязької сільської ради  провела 
правопросвітницький захід на тему: «Приватизація декількох 
земельних ділянок одного цільового призначення» для 
працівників сільської ради та місцевих жителів. 
 

 
 

27 жовтня 2020 року фахівчиня відділу Новомиргородського 
бюро правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Раїса Швець 
провела  дистанційне консультування з питання відновлення 
трудової книжки та підтвердження трудового стажу особи в 
приміщенні Трудового архіву Новомиргородського району. 

28 жовтня 2020 року начальник відділу 
Новгородківського бюро правової допомоги  Кропивницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Андрій Крижановський взяв участь в засідання  
районної комісії у справах дітей Новгородківської районної 
державної адміністрації, де надав консультацію з питання 
стягнення заборгованості по аліментам та позбавлення 
батьківських прав. 

05 листопада 2020 року, в приміщенні сільської 
бібліотеки, с. Червоне фахівцями відділу "Гайворонського 
бюро правової допомоги" за участі працівників сільської 
ради та мешканців села проведено  інформаційно - 
правопросвітницький захід на тему: « Запобігання та 
протидія домашньому насильству ». 

Присутніх повідомлено про негативні наслідки 
пов»язані з вчиненням насилля в сім»ї та можливості  
захисту у вигляді заборонних та обмежувальних приписів, 

як нових підходів у протидії домашньому насиллю. 
06 листопада 2020 року фахівці Кропивницького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Анастасія Коновалова, Наталія Глущук спільно з 
начальником відділу Компаніївського бюро правової 
допомоги Іриною Дремлюгою провели мобільне 
консультування в Полтавській сільській раді 
Компаніївського району для осіб з питань що стосуються 
земельного законодавства, а саме: «Порядок прийняття 
земельної ділянки в спадщину». 

18 листопада 2020 року на виконання наказу 
Координаційного центру з надання правової допомоги № 16 
від 27.07.2020 року та наказу Олександрійського місцевого 
центру БВПД від 03.08.2020 року № 2-0д «Про організаційні 
заходи щодо реалізації проекту «Програма прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство», головний 
спеціаліст відділу Світловодське бюро правової допомоги 
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Олександрійського МЦ з надання БВПД Я. Шлєєва,  провела мобільне консультування жителів с. 
Озера Світловодського району Кіровоградської області в приміщенні сільської ради. 
Найактуальніші питання, які цікавили селян стосувалися порядку отримання земельної ділянки, 
складання та розірвання договору оренди земельної ділянки,  державної реєстрація права 
власності на землю. Консультації отримали 2 жителів села, яким надана первинна правова  
допомога по вищенаведеним питанням. Повідомлено про систему «БПД» та  проект «Програма 
прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» . 

02 грудня 2020 року начальниця Вільшанського бюро 
правової допомоги Анастасія Повар, у приміщенні 
Чистопільської сільської ради Вільшанського району провела 
право-просвітницький захід у рамках реалізації проекту 
ППіСГ на тему: «Оформлення земельної ділянки за новими 
правилами реєстрації» для працівників органів місцевого 
самоврядування.   
 

07 грудня 2020 року головними спеціалістами відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з надання БВПД 
М. Дегтярьовим та В. Джевагою, провела дистанційне 
консультування на базі дистанційного пункту доступу до БПД в 
приміщенні Олександрійського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в 
Кіровоградській області, де клієнти Центру пробації 
консультувались з спадкових та сімейних питань. В ході заходу 
громадян поінформовано про систему «БПД» та проект 

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Були роздані 
інформаційні буклети про систему БПД.  Звернулося 2 громадян. 

16 грудня 2020 року фахівці Голованівського місцевого 
центру з надання БВПД Сергій Шеремет та Ірина Пташник  
забезпечили роботу мобільного консультаційного пункту для 
жителів села Журавлинка та надали місцевим жителям 
консультації з питань: встановлення факту родинних відносин 
через помилку в прізвищі, порядок оскарження відмови у 
надання земельної ділянки, пільги для сімей, що виховують 
дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дострокове розірвання договору оренди землі.  

18 грудня 2020 року головний спеціаліст відділу 
Знам’янське бюро правової допомоги А.Волохова провела 
мобільне консультування в приміщенні Знам’янського 
міського палацу  культури, що знаходиться за адресою: 
м.Знам’янка, вул.Михайла Грушевського, буд.30. 

В ході заходу для отримання консультувань з 
соціальних, земельних  та сімейних питань звернулося 2 
громадяни. В ході консультування громадян також 
поінформовано про систему «БПД» та порядок отримання 
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
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На базі регіонального центру відбулась 

робоча зустріч юристів центру та представника 
Управління дотримання прав людини НПУ (з 
дислокацією у Кіровоградській області) Миколою 
Сульжуком.  

Обговорили забезпечення гарантованого 
державою конституційного права особи на 
правничу допомогу у випадках, передбачених 
законом. 

Незважаючи на позитивну практику співпраці 
Регіонального центру з надання БВПД у 

Кіровоградській області з відділами ГУНП в Кіровоградській області, трапляються випадки 
несвоєчасного інформування регіонального центру про затримання осіб з боку правоохоронців. 
Завданням фахівців установ є вдосконалення напрямків взаємодії щодо попередження та 
недопущення випадків порушення права затриманих осіб на своєчасну правову допомогу. 

15 вересня 2020 року головний спеціаліст відділу 
Долинського бюро правової допомоги Едгар Худавердян в 
приміщенні служби у справах дітей Долинської РДА провів робочу 
зустріч на тему: «Безпритульні діти». За останні роки кількість дітей, 
які більшу частину часу, в тому числі й нічного, перебувають на 
вулиці, набула значного масштабу. Саме тому постала необхідність 
надання соціальної та правової допомоги цим дітям, що дозволить 
їм повернутися (при можливості та доцільності) до рідної сім’ї, 
знайти інше постійне місце проживання (опіку, прийомну сім’ю) 

розпочати повноцінне самостійне життя. 
15 вересня 2020 року, начальник Добровеличківського бюро 

правової допомоги Вікторія Грінченко провела робочу зустріч з 
сільським головою Троянської сільської ради Шевчук Вірою 
Любомирівною. На зустрічі обговорювалися питання щодо подальшої 
співпраці. Вікторія Грінченко надала правову допомогу з питання 
виготовлення технічної документації на приміщення Троянської 
сільської ради, а саме виготовлення технічного паспорта та отримання 
Витягу з реєстру речового права на нерухоме майно. 

08 вересня 2020 року начальник відділу Компаніївське бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Дремлюга 
провела робочу зустріч з начальником земельного відділу 
Миколою Поліщуком, щодо можливості підписання меморандуму 
про співпрацю та узгодження графіку дистанційного 
консультування. 

 
 
23 вересня 2020 року начальник відділу Долинського бюро 

правової допомоги Сергій Кравчина взяв участь в засіданні 
Долинської районної державної адміністрації на тему «Сім’ї, 
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та 
протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. 
Визначені напрямки роботи у співпраці всіх суб’єктів на території  
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району для досягнення ефективної системи підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства». 

06 жовтня 2020 року директор Кропивницького 
місцевого центру з надання БВПД Станіслав Володимирович 
Березніченко та представники Міжрегіональної Академії 
Управління персоналом провели робочу зустріч, під час якої 
обговорили взаємодію партнерів, щодо проходження 
студентами-юристами МАУП практики на базі  
Кропивницького МЦ з надання БВПД 

 

28 липня 2020 року директор Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Станіслав Березніченко та заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги Коновалова 
Анастасія на базі Кіровоградського науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС України взяли участь у  
засіданні круглого столу за темою - «Сучасний стан та 
перспективи розвитку взаємодії у сфері освіти та науки». 

5 листопада 2020 року заступниця директора Регіонального 
центру, Олена Шишкарьова взяла участь у нараді в режимі 
відеозв'язку за участі керівництва управління превентивної 
діяльності ГУНП в області, управління патрульної поліції, 
співробітників мобільної групи реагування на факти вчинення 
домашнього насильства Кропивницького відділу поліції, 
представників громадськості. Під час заходу учасники обговорили 
спільні заходи з протидії домашньому насильству в рамках 

проведення щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». 
12 листопада 2020 року,  головний спеціаліст 

Новоукраїнського бюро правової допомоги  Ігор Чепляка став 
учасником засідання круглого столу на тему:  «Впровадження 
національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми в умовах 
децентралізації»  на якому були також присутні працівники 
Новоукраїнського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, служби у справах дітей, відділу сім'ї, молоді та спорту 

Новоукраїнської міської ради та фахівці Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області. 
 Під час зустрічі, яка проходила в приміщенні Новоукраїнської центральної бібліотеки   

говорили про проблеми торгівлі людьми та обговорювалось питання координації дій всіх установ 
на допомогу постраждалим від торгівлі людьми особам, якщо такі будуть виявлені.  

Захід завершився неформальним спілкуванням, обміном контактами та домовленостями 
про подальшу співпрацю. 
 

03 лютого 2020 року фахівці Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія 
Гула та Катерина Пільгуй провели навчання для адвокатесси 
Катерини Урсаленко як можна використовувати у своїй 
професійній роботі систему КІАС. Після чого Катерина Урсаленко 
самостійно змогла подивитися інформацію по клієнтам, яким 
вона була призначена для надання БВПД. 
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30 вересня 2020 року фахівці Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія 
Гула та Вікторія Задорожна провели навчання для адвоката Богдана 
Урсаленка як можна використовувати у своїй професійній роботі  
систему КІАС. Після чого Богдан Урсаленко самостійно зміг 
подивитися інформацію по клієнтам, яким він був призначений для 
надання БВПД. 

 

У Кропивницькому відбувся перший етап XII конкурсу з 
відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

Перше засідання членів комісії з відбору адвокатів 
відбулося у Регіональному центрі з надання БВПД у 
Кіровоградській області 12 березня 2020 року.  

Голова конкурсної комісії – Олена Шишкарьова, 
заступник директора Регіонального центру. Перший етап 
конкурсу проходив без персональної участі адвокатів. 

Всього зареєструвались 26 кандидатів. 
Комісія розглянула подані адвокатами копії документів, оцінюючи їх за критеріями стажу 

адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосованих до адвоката дисциплінарних 
стягнень та враховуючи результат проходження адвокатом дистанційного курсу «Вступ до системи 
надання безоплатної правової допомоги».  

27 квітня 2020 року під час адвокатської години 
адвокатка Оксана Сьора розповіла фахівцям Кропивницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги про те, як діяти коли правоохоронні органи 
намагаються притягнути порушника до адміністративної 
відповідальності, відповідно до основних вимог Кабінету 
Міністрів України. Під час адвокатської години адвокатка 
уточнила фахівцям алгоритм дій в разі складання протоколу про 
правопорушення. 

 
12 червня завершився другий 

етап XII конкурсу з відбору адвокатів, шляхом 
індивідуальних співбесід. 
«До другого етапу конкурсу (індивідуальної 
співбесіди) було допущено 25 адвокатів. Комісія 
оцінювала конкурсантів за критеріями мотивації до 
надання безоплатної правової допомоги, 
комунікабельності, емоційної врівноваженості, 
вміння представити приклади надання правової 
допомоги», – пояснила Олена Шишкарьова, голова 

конкурсної комісії. 
Адвокати, які пройдуть конкурс, залучатимуться до надання БВПД на постійній основі за 

контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору, відповідно до Порядку та умов 
укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 
постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу  
на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року 
№ 8. 
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30 вересня 2020 року під час адвокатської години адвокат 
Антон Коробєйніков розповів фахівцям Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про 
те, як оскаржити виконавчий напис приватного нотаріуса. Під час 
адвокатської години адвокат роз’яснив процедуру винесення 
виконавчого напису, які бувають порушення під час її винесення. 
 
 

22 грудня 2020 року під час адвокатської години адвокат 
Ігор Іващенко розповів фахівцям Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про 
процедуру оскарження протоколу, щодо вчинення 
адміністративного правопорушення.  

 

 
 

05 лютого 2020 року у приміщенні державної установи 
«Кропивницька виправна колонія (№6)» відбулась розширена 
нарада за підсумками службової діяльності відділів соціально-
виховної та психологічної роботи із засудженими Південного 
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства юстиції за 2019 рік. 
Фахівчиня Кропивницького місцевого центру Коновалової 
Анастасія виступила з докладом про діяльність центру та 
окреслила успішну практику використання підписаного 
меморандуму про співпрацю. 

Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Кіровоградській 
області та Філія Державної установи «Центр 
пробації» у Кіровоградській області 
консолідують зусилля, спрямовані на 
забезпечення реалізації проєкту «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину». Відповідний 
Меморандум про взаємодію підписали керівники 
установ Леонід Кропліс та Владислав Музика, 27 

липня. 
«Дана програма враховує інтереси потерпілої сторони і правопорушника. Співпраця 

державних установ у примиренні неповнолітнього з потерпілим має велике значення,  
враховуючи виклики, які існують під час реалізації проєкту та потребують залучення 
зацікавлених сторін. Спільно можна досягти набагато кращих результатів задля порятунку  
дитини, яка опинилась у конфлікті із законом», – підкреслив Леонід Кропліс, директор 
Регіонального центру. 
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13 жовтня 2020 року Регіональний центр та  
Кіровоградський обласний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді об’єднують зусилля щодо 
забезпечення реалізації «Програми відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
кримінального правопорушення». Відповідний 
Меморандум про взаємодію підписали керівники 
установ Леонід Кропліс та Сергій Пастернак. 
  

05 лютого 2020 року, Ольга Салоїд — фахівчиня 
відділу комунікації та правопросвітництва Регіонального 
центру з надання БВПД у Кіровоградській області взяла 
участь у тренінгу для фахівців системи БПД «Зміна 
підходів у роботі місцевого центру з надання 
безплатної вторинної правової допомоги до питань 
правопросвітництва, комунікації та інтеграції», який 
проходив у правовому клубі PRAVOKATOR. Львів 

Метою тренінгу було напрацювання нових 
підходів у роботі відділу правопросвітництва та надання 
БПД з питань реалізації правопросвітницької роботи 
центру, інтеграції та комунікації центру зі ЗМІ, партнерами та громадянським суспільством. 
Цільовою аудиторією заходу стали інтегратори місцевих центрів з надання БВПД Львівської області 
(загалом  
21 учасник) – фахівці, які відповідають за активну комунікацію та співпрацю між системою БПД та 
місцевими громадами, партнерами, громадськими організаціями, засобами масової інформації. 

Під час тренінгу учасники та учасниці аналізували чи впливає правопросвітницька робота 
місцевого центру на інші показники діяльності центру, ділилися власним досвідом, «прокачували» 
свої навички ведення переговорів з партнерськими організаціями. Аналізували основні 
інстументарії для залучення ЗМІ, дізналися з яких складових створюється правопросвітницький 
кейс для проведення ефективної масштабної події, яка підвищить як рівень упізнаваності 
системи БПД для ще більш широкого кола громадян, так і правосвідомість та рівень правової 
культури громади в цілому. 

24 квітня 2020 року адвокатка Анастасія 
Шепеленко провела навчальний вебінар для 
юристів  на тему «Судова практика у кредитних 
правовідносинах: порядок вирішення кредитних 
спорів та примусове стягнення кредитної 
заборгованості». Захід проведено на базі  

 
Регіонального центру у партнерстві з правовим 
клубом м. Дніпро. 

Також протягом 2020 року працівники центрів з надання БВПД Кіровоградської області 
активно долучались до участі у вебінарах, які проводять фахівці правового клубу «PRAVOKATOR» 
м.Дніпро, КЦ та фахівцями інших центрів системи БПД. 

17, 20 та 23 березня 2020 року директорка Голованівського місцевого центру з надання 
БВПД Ольга Рибак провела онлайн-наради з фахівцями бюро на яких розглядались питання 
налагодження роботи бюро правової допомоги у період карантину, організації та проведення 
правопросвітницьких заходів в онлайн режимі та особливості надання громадянам консультацій у 
період застосування обмежувальних заходів. 
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21-22 травня 2020 року директор Регіонального 
центру, Леонід Кропліс відвідав з робочим візитом 
Новомиргородське бюро правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги з метою 
вирішення питання щодо покращення  умов роботи 
бюро. Також, у рамках робочого візиту директор 
Регіонального центру відвідав Капітанівську селищну 
раду, Дібрівську сільську раду  Новомиргородського 
району з метою обговорення земельної реформи. 

13 серпня 2020 року Леонід Кропліс, 
директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
здійснив моніторинговий візит до 
Олександрійського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.  

В ході проведення робочої зустрічі Леонід 
Кропліс спільно з директором Олександрійського 
місцевого центру з надання БВПД Анатолієм 
Руденком обговорили актуальні правові потреби 

громадян та  порядок взаємодії з іншими суб’єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги. 

Директори проаналізували проблемні питання з  яким найчастіше звертаються громадяни 
для отримання безоплатної правової допомоги та обговорили шляхи їх вирішення.  

Крім того, директори поділилися позитивним досвідом роботи та обговорили кращі практики 
в роботі центрів щодо надання безоплатної правової допомоги громадянам.  

12 листопада 2020 року директор Регіонального центру, Леонід 
Кропліс здійснив моніторинговий візит до Олександрівського бюро 
правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.   В ході проведення робочої 
зустрічі Леонід Кропліс з начальником відділу «Олександрівське бюро 
правової допомоги» Владиславом Явірським обговорили актуальні 
правові потреби громадян та  порядок взаємодії з іншими суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги.  
20 листопада 2020 року директор Регіонального центру, Леонід 

Кропліс здійснив моніторинговий візит до Знам’янського бюро правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.   В ході проведення робочої зустрічі з 
фахівцями відділу «Знам’янське бюро правової допомоги» проаналізували 
проблемні питання, з  яким найчастіше звертаються громадяни для  
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отримання безоплатної правової допомоги та обговорили шляхи їх вирішення.  
27 жовтня 2020 року на базі Регіонального центру в режимі відео-

конференції проведено регіональну стратегічну сесію за участі представників 
місцевих центрів та бюро правової допомоги. Під час заходу директорами 
місцевих центрів представлено SWOT-аналіз діяльності місцевого центру, а 
також підсумки діяльності за 9 місяців 2020 року.  

 
 
 

 
Протягом грудня місяця 2020 року фахівці центрів з надання БВПД Кіровоградщини брали 

участь у заходах з підготовки концепції стратегії розвитку системи БПД, які проходили в декілька 
етапів. На останньому етапі протягом п’яти робочих днів керівники регіональних та місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та структурних підрозділів 
Координаційного центру з надання правової допомоги проаналізували напрацьований за останні 
роки досвід та визначили виклики, які  чекають надалі. 

Команда фахівців системи БПД виокремила найголовніші вектори розвитку та визначила 
потенційні ризики у функціонуванні системи у найближчі три роки. Були напрацьовані завдання та 
заходи для досягнення цілей, визначених системою БПД на 2021-2023 роки. 

 
30 грудня 2020 року директори центрів з надання БВПД 

Кіровоградщини взяли участь у засіданні Керівної ради Регіонального 
центру з надання БВПД у Кіровоградській області, на якій розглядалось 
питання щодо зміни меж юрисдикції місцевих центрів з надання БВПД 
 
 

 
 
 

 

[2.1] Результативні показники діяльності Регіонального центру 
За оперативною інформацією з 1 січня по 31 грудня 2020 року Регіональним центром з 

надання БВПД у Кіровоградській області було видано 2309 доручення адвокатам для надання 
БВПД, у тому числі:  

  113 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  
  1 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  
  343 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  
  1543 – для здійснення захисту за призначенням;  
 163 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних провадженнях;  
  25 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування примусових 

заходів медичного характеру;  
  0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  
  91 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 

КПК; 
 30 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.  
Діаграма 1. Стовпчаста діаграма щодо кількості виданих доручень  

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
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Діаграма 2. Кругова діаграма розподілу осіб 

 
 

Поквартальну інформацію по кількості виданих доручень дивись у Таблиці 1. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості виданих доручень адвокатам для надання БВПД в 
розрізі категорій осіб 

№ 
з/п 

Надання БВПД по категоріям 
осіб 

Кількість виданих доручень 

І квартал 
2020 року 

ІІ квартал 
2020 року 

ІІІ квартал 
2020 року 

IV квартал 
2020 року 

Разом  
 2020 рік 

1 Особам, до яких застосовано 
адміністративне затримання 32 24 46 11 113 

2 Особам, до яких застосовано 
адміністративний арешт 0 0 1 0 1 

3 

Особам, затриманим за 
підозрою у вчиненні злочину 
та/або стосовно яких обрано 
запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

94 95 78 76 343 

4 Для здійснення захисту за 
призначенням 369 361 429 384 1543 

5 Для участі у проведенні 
окремих процесуальних дій у 28 31 52 52 163 



28 
 

 
З метою підвищення якості надання БВПД Регіональним центром за 2020 рік: 
  здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 60 судовому засіданні у кримінальних та у 

10 цивільних, адміністративних провадженнях за участі адвокатів/юристів, як здійснюють 
захист/представництво за дорученнями РЦ та МЦ; 

  проведено 12 бесід з клієнтами; 
  проведено 625 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими 

категоріями суб’єктів права на БВПД.  

[2.2] Результативні показники діяльності місцевих центрів 
За період з 01 січня по 31 грудня 2020 року місцевими центрами з надання БВПД та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 
18 547 звернень клієнтів, 16 181 особам було надано правову консультацію, 2 368 із них написали 
письмову заяву про надання БВПД.  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 2 168 рішень про 
надання БВПД та надано 1428 доручень адвокатам та 827 наказів штатним працівникам 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 83 письмовим 
зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

Діаграма 3. Стовпчаста діаграма щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів 

 

кримінальних провадженнях 

6 

У процедурах з продовження, 
зміни або припинення 
застосування примусових 
заходів медичного характеру 

2 8 6 9 25 

7 У процедурах, пов’язаних з 
видачею особи (екстрадицією) 0 0 0 0 0 

8 

У разі вирішення судом 
питань під час виконання 
вироків відповідно до статті 
537 КПК 

19 26 26 20 91 

9 

Особам, засудженим до 
покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або 
обмеження волі 

7 11 3 9 30 

Разом за всіма категоріями осіб 551 556 641 561 2309 
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Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу розглянутих звернень клієнтів за звітний 

період  

 
Поквартальну інформацію щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 2 та 3. 
Таблиця 2. Інформація щодо кількості зареєстрованих звернень клієнтів в розрізі МЦ 

Таблиця 3. Інформація щодо результатів розгляду звернень клієнтів в розрізі МЦ за 
звітний період з наростаючим підсумком. 

№ 
з/п 

Перелік місцевих 
центрів 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових   

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання 

БВПД 

Кількість 
рішень про 

надання 
БВПД 

Кількість виданих 
доручень надання 

БВПД 
адвокатам/наказів 
штатним юристам 

1 Голованівській МЦ 4834 4452 382 374 149/236 

2 Кропивницький МЦ 7446 6595 853 825 547/322 

3 Олександрійський 
МЦ 6267 5134 1133 969 732/269 

 Разом 18547 16181 2368 2168 1428/827 

Протягом 2020 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 4263 (23%), 
іншого цивільного права 2835 (15%), земельного 2117 (11%), спадкового 1757 (10%), житлового 
1654 (9%), соціального забезпечення 1529 (8%), адміністративного 1265 (7%), трудового 1080 (6%), 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість зареєстрованих звернень 

І квартал 
2020 року 

ІІ квартал 
2020 року 

ІІІ квартал 
2020 року 

IV квартал 
2020 року 

Разом  
2020 рік 

1 Голованівській МЦ 1611 769 1164 1290 4834 

2 Кропивницький МЦ 1746 1977 1899 1824 7446 

3 Олександрійський МЦ 1556 1182 1819 1710 6267 

 Разом за всіма місцевими 
центрами 4913 3928 4882 4824 18547 
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з інших питань 931 (5%), договірного 632 (3%), з питань виконання судових рішень 346 (2%), та з 
неправових питань 138 (1%). 

Діаграма 5. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний період з наростаючим 
підсумком за категорією питань. 

 
Квартальну інформацію щодо розподілу кількості опрацьованих звернень клієнтів за предметом 
звернення в розрізі місцевих центрів дивись у Таблиці 3. 
 
Таблиця 4. Інформація щодо розподілу кількості опрацьованих звернень за категоріями питань  

№ 
з/п Категорія питань звернення 

Кількість опрацьованих звернень 
І квартал 
2020 року 

ІІ квартал 
2020 року 

ІІІ квартал 
2020 року 

ІV квартал 
2020 року 

Разом за  
2020 рік 

1 Соціальне забезпечення 378 276 539 336 1529 
2 Спадкове право 504 348 483 422 1757 
3 Сімейне право 1262 958 1113 930 4263 
5 Трудове право 262 273 305 240 1080 
6 Адміністративне право 272 323 332 338 1265 
7 Земельне право 502 254 374 987 2117 

 Договірне право 123 136 155 218 632 
8 Житлове право 468 373 454 359 1654 
9 інше цивільне право 669 616 843 707 2835 

10 Виконання судових рішень 100 82 75 89 346 

11 Неправові питання 19 74 24 21 138 

12 Інші питання 354 215 8 177 931 
Разом 4913 3928 4882 4824 18547 
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Діаграма 6 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 
Діаграма 7 щодо розподілу клієнтів за віком 

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то протягом 2020 року найбільше позитивних 

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує 
двох розмірів прожиткового мінімуму) 1523 (66%), ветеранам війни 470 (20%), особам з 
інвалідністю 187 (8%), інші 67 (3%) та внутрішньо переміщеним особам 62 (8%).  

Діаграма 8 щодо розподілу клієнтів, яким було надано БВПД,  за категорією осіб 
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Крім цього, місцевими центрами в тому числі бюро правової допомоги протягом 2020 року 

було: 
 здійснено 303 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 171 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з правових 

питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 1310 
особа, в тому числі 931 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 379 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 121 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадських організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб приватного 
права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 розміщено у ЗМІ 2071 інформаційних матеріалів з питань надання БПД (в тому числі з 
урахуванням РЦ); 

 проведено 735 правопросвітницьких заходів. 
 
Поквартальну інформацію щодо зазначених показників діяльності в розрізі місцевих центрів 

дивись у таблицях 5-11. 
 
Таблиця 5. Інформація щодо кількості здійснених виїздів мобільних та функціонуючих 

дистанційних пунктів доступу до ПБД в розрізі МЦ 

 
Таблиця 6. Інформація щодо кількості випадків надання методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування та установам провайдерам БПД, з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги в розрізі МЦ 

 
Таблиця 7. Інформація щодо кількості розміщених у ЗМІ інформаційних матеріалів з 

питань надання БПД (в тому числі РЦ) 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Загальна кількість виїздів мобільних та діючих дистанційних 
пунктів доступу до БПД/кількість осіб, що скористалися їх 

послугами 
І квартал  
2020 року 

ІІ квартал 
2020 року 

ІІІ квартал 
2020 року 

ІV квартал 
2020 року 

Разом за  
2020 рік 

1 Голованівський МЦ 82/165 7/14 57/73 87/316 233/568 

2 Кропивницький МЦ 31/73 8/19 25/62 77/275 141/429 

3 Олександрійський МЦ 43/170 2/5 15/29 40/114 100/318 

 Разом по регіону 156/408 17/38 97/164 204/705 474/1315 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість випадків надання методичної допомоги 
І квартал 
2020 року 

ІІ квартал 
2020 року 

ІІІ квартал 
2020 року 

ІV квартал 
2020 року 

Разом за  
2020 рік 

1 Голованівський МЦ 15 - - 13 28 

2 Кропивницький МЦ 12 12 12 12 48 

3 Олександрійський МЦ 12 - 5 28 45 

 Разом по регіону 39 12 17 53 121 

№ Перелік місцевих центрів Кількість інформаційних матеріалів, розміщених у ЗМІ 
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Таблиця 8. Інформація щодо кількості проведених правопросвітницьких заходів в розрізі 

МЦ 

 

З 01.01.2020 року по 31.12.2020 року  центри з надання БВПД у Кіровоградській області були 
фактично профінансовано на  13814,8 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 3603020 
«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», що 
становить 99,6 % від передбачених кошторисом видатків на даний період, та на 13740,0 тис. грн за 
бюджетною програмою КПК ВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з 
надання БВПД», що становить 88,3 % від передбачених кошторисом видатків на даний період. 

 Діаграма 9. Стовпчаста діаграма щодо фінансування центрів з надання БВПД за двома 
бюджетними програмами за звітний період в порівнянні до аналогічного періоду минулого 
року 

 
З 01.01.2020 року по 31.12 2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів за надання 

БВПД становили 13739,6 тис. грн. Обсяг зареєстрованих фінансових зобов’язань за надані послуги 
адвокатів станом на 31.12.2020 року становив 13856,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість 
перед адвокатами на кінець звітного періоду становить 116,8 тис.грн. 

з/п І квартал 
2020 року 

ІІ квартал 
2020 року 

ІІІ квартал 
2020 року 

ІV квартал 
2020 року 

Разом за  
2020 рік 

1 Голованівський МЦ 127 153 115 94 489 

2 Кропивницький МЦ 118 186 138 67 509 

3 Олександрійський МЦ 172 308 283 67 830 

4 Регіональний центр 73 72 69 29 243 

 Разом по регіону 490 719 605 257 2071 

№ 
з/п Перелік місцевих центрів 

Кількість проведених правопросвітницьких заходів 

І квартал 
2020 року 

ІІ квартал 
2020 року 

ІІІ квартал 
2020 року 

ІV квартал 
2020 року 

Разом за  
2020 року 

1 Голованівський МЦ 131 15 74 94 314 

2 Кропивницький МЦ 66 24 58 67 215 

3 Олександрійський МЦ 63 20 46 67 196 

 Разом по регіону 260 59 188 228 735 

Розділ ІІІ. Оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. 
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 Діаграма 10. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 
адвокатів за звітний період поточного року з наростаючим підсумком до касових видатків за 
аналогічний період минулого року в порівнянні з касовими видатками за весь минулий рік 

 
Діаграма 11. Стовпчаста діаграма співвідношення касових видатків на оплату послуг 

адвокатів та зареєстрованих фінансових зобов’язань за звітний період поточного року з 
наростаючим підсумком до річного кошторису на звітний рік 

 
 

Так, з 1 січня по 31 грудня 2020 року касові видатки на оплату послуг адвокатів по 
дорученням по кримінальним провадженням становили 10682,6  тис. грн що становить 77,8 % від 
загальних касових видатків по даній бюджетній програмі, а по дорученням по цивільно-
адміністративним справам – 3041,4 тис. грн. (22,2 % відповідно). 

Таблиця 10. Поквартальна інформація щодо розподілу видатків на оплату послуг адвокатів 
в розрізі категорій осіб по кримінальним провадженням та цивільно-адміністративним справам 

№ 
з/п Категорії осіб 

Сума видатків на оплату послуг адвокатів, тис. грн 

I квартал 
2020 року 

ІІ квартал 
2020 року 

ІІІ квартал 
2020 року 

ІV квартал 
2020 року 

Разом за 
2020 рік 

1 Захист за призначенням 1615,8 1738,4 2712,4 1849,5 7916,1 

2 Залучення до окремої процесуальної дії 27,9 20,0 44,2 62,0 154,1 

3 Адміністративне 
затримання/адміністративний арешт 

20,7 27,9 25,2 17,9 91,7 



35 
 

 

4 Кримінальне затримання/тримання під 
вартою 504,9 529,3 600,2 492,4 2126,8 

5 
Цивільні/адміністративні справи (особам, 
зазначеним у пунктах 1,2,8-12 статті 14 ЗУ "Про 
БПД", місцеві центри) 

859,9 634,2 734,7 812,6 3041,4 

6 

Засудженим до покарання у вигляді 
позбавлення волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військово-
службовців або обмеження волі 

69,0 30,3 43,5 13,1 155,9 

7 

За ухвалою суду у кримінальних 
провадженнях щодо продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру у процедурах, 
пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), 
або у разі вирішення судом питань під час 

28,6 55,5 84,0 69,9 238,0 

8 Разом 3126,8 3035,6 4244,2 3317,4 13724,0 


