
 

 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

 щодо виконання Голованівським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги річного плану діяльності на 2020 рік у І кварталі 

Зміст: 

 

Розділ І.  Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 

[1.1.] Суб»єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги 

[1.3.]  Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав 

[1.4.]  Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ І Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
[1.1.] Суб»єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД.  

1.1.1 14 січня 2020 року,  начальник 
Бобринецького бюро правової допомоги 
Денис  Ніколаєнко говорив з учнями 
професійно-технічного училища №32  про 
доступ осіб до правосуддя та послуги, які 
можна отримати через систему безоплатної 
правової допомоги. 

           «Якщо права дитини можуть бути 
захищені чи відновлені лише у судовому 
порядку, то дитина може звернутись 
самостійно або через уповноважених 
представників до будь якого місцевого центру чи бюро правової допомоги. Дитині буде 
призначено адвоката чи юриста, який забезпечить представництво її інтересів у суді, за потреби 
складе необхідні процесуальні документи», - зазначив Денис Ніколаєнко. 
         Учасники заходу отримали цікаву та корисну інформацію під час  перегляду та 
обговорення відео роликів про основні принципи здійснення правосуддя. 

           16 січня 2020 року, начальниця 
Маловисківського бюро правової допомоги 
Марина Кучеренко провела 
правопросвітницький захід для дітей з 
обмеженими можливостями та їх  батьків на 
тему: «Система та види безоплатної правової 
допомоги в Україні. Суб’єкти надання 
безоплатної вторинної правової допомоги”. 

Фахівчиня бюро наголосила, що право 
на безоплатну правову допомогу – 

гарантована Конституцією України можливість для кожного отримати безоплатну первинну 
правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну 
правову допомогу у передбачених законом випадках.Будь-яка особа має право на безоплатну 
первинну правову допомогу. 

28 січня 2020 року, фахівці 
Новоукраїнського бюро правової допомоги 
Наталія Єльнікова та Олена Августюк 
організували та провели для учнів та вчителів 
Новоукраїнської ЗОШ №4 захід на тему 
«Відповідальність неповнолітніх за скоєння 
адміністративних та кримінальних 
правопорушень». Також присутнім розповіли про 
послуги, які можна отримати через систему 
безоплатної правової допомоги. 

 
           13 лютого 2020 року, у приміщенні 
Бобринецької районної бібліотеки для дорослих, 
начальник Бобринецького бюро правової 
допомоги Денис Ніколаєнко провів для учнів 
Бобринецького ПТУ№32 лекцію на тему: 
“Правове регулювання сімейних відносин’. 

Під час заходу учні активно обговорювали 
правове регулювання укладення та розірвання 



шлюбу, сімейних відносин, розглянули практичні ситуації, що виникають у сімейних стосунках. 
Всі учасники заходу отримали інформаційні буклети системи БПД та подарунки від працівників 
бібліотеки. 

14 лютого 2020 року, начальник Вільшанського 
бюро правової допомоги Анастасія Повар провела для 
учнів 6-Б класу Вільшанської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 
правопросвітницький захід на тему «Права дитини» у 
формі правового лабіринту.  

Метою даного заходу було розвити навички 
швидкої орієнтації в морально-правових колізіях, які 
виникають у повсякденному житті підлітка. Діти 
розгадували правовий кросворду на тему: «Які права є 
основоположними для дитини».  

Фахівчиня бюро наголосила, що кожен член суспільства має права. Оскільки дитина є 
повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, деякі особливості реалізації яких 
обумовлені тим, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і 
піклування, включаючи належний правовий захист. Також Анастасія Повар наголосила, що в 
залежності від віку дитини, законодавством передбачено різний обсяг та механізми реалізації 
її прав. 

20 лютого 2020 року, головний спеціаліст 
Новоукраїнського бюро правової допомоги  
Наталія Єльнікова зустрілася з учнями та 
вчителями Новоукраїнської ЗОШ №4 та провела 
для них правопросвітницький захід на тему 
«Булінг. Протидія цькуванню в навчальних 
закладах».  
 
 
 

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.  

     02 березня 2020 року, начальник відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної  правової 
допомоги Голованівського місцевого центру з надання 
БВПД Ірина Пташник провела  правопросвітницький 
захід для учнів Голованівського ПТУ №38 на тему 
«Протидія домашньому насильству». Фахівчиня 
розповіла підліткам про зміни в законодавстві, внесені 
для покращення боротьби з домашнім насиллям, також 



розповів  учням про їхнє право на безоплатну правову допомогу та про те, як її можна 
отримати і де.  

     Всі учасники заходу отримали інформаційні буклети з реквізитами центру.  
1.1.2.  08 та 15 січня 2020 року, головний спеціаліст Бобринецького бюро правової 

допомоги Наталія Яворська  провела семінари для осіб, які перебувають на обліку  
Бобринецького районого центру зайнятості на тему: “Загальні питання зайнятості” та 
“Легальна зайнятість”. 
           На семінарах було висвітлено питання щодо трудових прав працівників, гарантій їх 
захисту, обговорено форми працевлаштування та оформлення трудових відносин, розглянуто 
відмінності різних форм працевлаштування та їх особливості.  

 Після завершення семінарів функціонували дистанційні пункти доступу до БПД на яких 
бажаючим було надано консультації з цікавлячих їх питань. 

 
        14 січня 2020 року,  головний спеціаліст відділу  
Добровеличківського бюро правової допомоги Ірина 
Куреньова провела семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в районному центрі 
зайнятості на тему: «Зміна цільового призначення 
земельної ділянки». 
 
 

        15 січня 2020 року,  фахівці Голованівського МЦ з надання 
БВПД  Ірина Пташник та Сергій Шеремет провели 
правопросвітницький захід  для осіб, що перебувають на обліку 
в районному центрі зайнятості. 
        Працівники центру розповіли присутнім  про діяльність та 
послуги системи безоплатної правової допомоги. Вони 
поінформувала  безробітних про їхні  конституційні права та 
обов’язки, в тому числі про право на захист та можливість 
представництва інтересів особи в судах, інших державних 
органах  місцевого самоврядування, перед іншими особами, 
про можливість отримання допомоги у складанні документів 
процесуального характеру. А також – про рівний доступ соціально незахищених категорій 
громадян до безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних 
справах. 

Присутнім розповіли, що один з головних напрямків роботи системи БПД спрямований 
на те, щоб дати українцям знання про свої права і практичні навички того, як ці права 
реалізовувати та захищати. 

Така інформація доречна та необхідна, так як завдяки їй незахищені верстви населення 
відтепер мають змогу одержувати додаткову безоплатну правову допомогу, в тому числі із 
питань зайнятості. 

По закінченню заходу присутнім доведено до відома контактну інформацію центру та  
бюро безоплатної правової допомоги та кожен учасник заходу отримав тематичні буклети 

системи БПД. 
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.  
17 січня 2020 року, головний спеціаліст 

Новоукраїнського бюро правової допомоги Наталія 
Єльнікова  провела семінар на тему: «Земля у спадок. 
Оформлення права власності на земельну частку (пай)» 
для осіб, що перебувають на обліку в районній філії 
Кіровоградського ОЦЗ.  
       
  
 

        24 січня 2020 року, заступник начальника 
Благовіщенського бюро правової допомоги Діана 
Мелєзгінова провела семінар для осіб, які 
перебувають на обліку в районному центрі 
зайнятості на тему: «Суттєві обмеження для 
неплатників аліментів», зокрема про такі як: 
- заборона виїжджати за кордон, керувати 
автомобілем, користуватися зброєю та полювати. 
- Штрафні санкції від 20% до 50%від суми боргу. 
- Суспільно-корисні роботи. 

- Конфіскація та продаж активів майна боржника. 
Після заходу працював мобільний консультаційний пункт доступу до БВПД. Всі учасники 

заходу отримали інформаційні буклети з реквізитами центру та бюро. 
24 лютого 2020 року, головний спеціаліст 

Добровеличківського бюро правової допомоги Ірина 
Куреньова для громадян, які перебувають на обліку  
у районному центрі зайнятості провела 
правопросвітницький захід на тему: «Шлюбний 
договір».  

Фахівчиня також довела до відома присутніх 
інформацію про бюро, порядок звернення для 
отримання БПД та БВПД. Звернула увагу, що 
цілодобово діє єдиний контакт-центр надання 
правової допомоги 0 800213103.  

      06 березня 2020 року, начальник Гайворонського 
бюро правової допомоги Максим Гайдей, провів 
правопросвітницький захід для безробітніх,  які 
перебувають на обліку в Гайворонській районній філії 
Кіровоградського обласного центру зайнятості на тему: 
«Запобігання та протидія гендерному та домашньому 
насильству ». 

 



06 березня 2020 року,  у приміщенні 
Благовіщенського РЦЗ головний спеціаліст 
відділу “Благовіщенське бюро правової 
допомоги” Юлія Гончарук провела семінар для 
новопризначених безробітних осіб на тему: 
«Протидія домашньому насильству».  

Фахівчиня бюро зазначила, що домашнє 
насильство означає всі акти фізичного, 
сексуального, психологічного або економічного 
насильства, які відбуваються в лоні сім`ї чи в 
межах місця проживання або між колишніми чи 
теперішніми подружжями або партнерами, незалежно від того, чи проживає правопорушник у 
тому самому місці, що й жертва, чи ні або незалежно від того, чи проживав    правопорушник у 
тому самому місці, що й жертва, чи ні.  

11 березня 2020 року,  в приміщенні 
районного центру зайнятості начальник 
Бобринецького бюро правової допомоги Денис 
Ніколаєнко провів для осіб, які  перебувають на 
обліку в РЦЗ лекцію на тему: “Реалізація права 
власності на землю”. 

 
 

1.1.3. 17 січня 2020 року, головний спеціаліст 
Новоархангельського бюро правової допомоги 
Володимир Журавка провів тренінг для посадових осіб 
ОМС Новоархангельської селищної ради з питань 
удосконалення ними надання БППД .  
 
 

 
 
              24 січня 2020 року, головний спеціаліст Бобринецького бюро правової допомоги 
Наталія Яворська в приміщенні Кривоносівської сільської ради провела правопросвітницький 
захід для мешканців села на тему: “Безоплатна передача земельної ділянки та реєстрація 
права власності на землю”. По завершенню заходу діяв мобільний консультаційний пункт 
прийому громадян, на якому всі бажаючі могли отримати відповіді на всі цікавлячі  їх питання 
правового характеру. 

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. 

24 лютого 2020 року, заступник 
начальника відділу “Благовіщенське бюро 
правової допомоги” Діана Мелєзгінова 
провела захід для відвідувачів 
Благовіщенської центральної районної 
бібліотеки на тему: «Як оформити право 
власності на земельну ділянку в порядку 
спадкування». 
Фахівець бюро  зазначила, що для того, щоб 
оформити право власності на земельну 
ділянку у порядку спадкування, спадкоємцю необхідно здійснити наступні дії:- подати 
державному або приватному нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Така заява подається 
особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини; 

- дізнатися, чи внесені відомості про земельну ділянку до Державного земельного 
кадастру, чи є у наявності документи, що підтверджують право власності померлого на 
земельну ділянку, чи присвоєний земельній ділянці кадастровий номер; 

- замовити у землевпорядної організації виготовлення технічної документації з 
відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 

- домовитись із землевпорядною організацією про вартість, строки виконання робіт та 
укласти відповідний договір; 

- землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки у строки, 
встановлені договором. Технічна документація має бути складена у паперовій формі та у 
формі електронного документу; 

- ініціювати процедуру державної реєстрації земельної ділянки у Державному 
земельному кадастрі та у результаті – отримати Витяг із Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку; 

- після спливу 6 місячного строку з дня смерті спадкодавця, необхідно звернутись до 
нотаріуса, якому було подано заяву про прийняття спадщини. Нотаріус зобов’язаний 
зареєструвати право власності спадкоємця у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно. З цього моменту настає повне право власності на успадковану земельну ділянку. 

       27 лютого 2020 року, начальник 
Бобринецького бюро правової допомоги Денис 
Ніколаєнко в приміщенні Златопільської 
загальноосвітньої школи  провів зустріч з 
місцевими мешканцями  на тему: « Безоплатна 
передача земельної ділянки та реєстрація права 
власності на землю». По завершенню заходу  діяв 
мобільний консультаційний пункт, де всі бажаючі 
мали змогу отримати правові консультації на 

цікавлячі їх питання. 
13 березня 2020 року, спеціаліст 

Новоукраїнського бюро правової допомоги Олена 
Августюк провела навчання ОМС для працівників 
Ганнівської сільської ради на тему «Особливості 
декларування у 2020 році». 



 Також працівники сільської ради дізнались про довідково-інформаційну платформу 
правових консультацій «WikiLegalAid» спрямовану на підвищення правової свідомості та 
освіченості населення де кожен громадянин може знайти відповіді на свої питання. 

1.1.4. 24 лютого 2020 року, начальник 
Маловисківського бюро правової допомоги 
Марина Кучеренко провела правопросвітницький 
захід для осіб, які перебувають на обліку  
Маловисківського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Кіровоградській області на тему: «Права та 
обов’язки засуджених осіб, покарання яких не 
пов’язане з позбавленням волі».  

По закінченню лекції працював 
дистанційний консультаційний пункт доступу, під час якого правову консультацію з сімейного 
права отримала 1 особа. 

      04 березня 2020 року, начальник 
Добровеличківського БПД Вікторія Грінченко спільно з 
працівниками Добровеличківського районного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» в 
Кіровоградській області провела бесіду з умовно 
засудженими на тему: «Права та обов'язки осіб, 
засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням 
волі». Фахівчиня звернула увагу присутніх, що цілодобово 
діє єдиний контакт-центр надання правової допомоги 0 
800213103.  

 
06 березня 2020 року,   головний спеціаліст 

відділу «Новоархангельське бюро правової 
допомоги» Володимир Журавка організував та провів 
правопросвітницький захід для клієнтів та 
працівників служби пробації на тему: « Порядок 
доступу громадян до системи БПД ".  

Всі учасники заходу отримали інформаційні 
буклети з реквізитами бюро. 
1.2.3. 17 січня 2020 року, начальник  Гайворонського 
бюро правової допомоги Максим Гайдей говорив 
особами, що перебувають на обліку в районній філії 
Кіровоградського ОЦЗ про послуги, які можна 
отримати через систему безоплатної правової 
допомоги та її альтернативні сервіси. 

Максим Гайдей зазначив, що правові 
консультації можна отримати, звернувшись  до 
найближчого центру з надання БВПД, 
зателефонувавши до єдиного контакт-центру за номером 0-800-213-103 або ж знайти 
самостійно в інформаційній базі правових консультацій «WikiLegalAid». 

WikiLegalaid – це своєрідна українська правнича Вікіпедія. Починаючи з 13 грудня 2018 
року, довідково-інформаційна платформа «WikiLegalAid» була відкрита для широкого загалу 
за адресою wiki.legalaid.gov.ua. 
           Нині на платформі «WikiLegalAid» розміщено понад 1,5 тисячі актуальних правових 
консультацій. Окрім правової інформації, у «WikiLegalAid» містяться посилання на нормативні 



акти, зразки процесуальних та інших документів правового характеру, аналіз судової практики 
та узагальнення рішень органів судової влади. 

         24 січня 2020 року, начальник Гайворонського 
бюро правової допомоги Максим Гайдей провів 
правопросвітницький захід для користувачів 
Гайворонської центральної районної бібліотеки та 
розповів про правові послуги, які можна отримати 
за рахунок держави та категорії осіб, які мають 
право на безоплатну правову допомогу. Фахівець 
бюро наголосив, що безоплатна вторинна правова 
допомога включає: - захист; 
- представництво інтересів особи в суді, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 
- складення процесуальних документів. 
           Також, фахівці бюро навчили користувачів бібліотеки користуватися довідково-
інформаційною платформою правових консультацій «WikiLegalAid», адже кожна людина, 
маючи лише доступ до інтернету, може отримати правову консультацію через довідково-
інформаційну платформу WikiLegalAid. 

1.4.3. 30 січня 2020 року, у приміщенні будинку 
культури Станкуватської сільської ради начальник 
Вільшанського бюро правової допомоги Анастасія 
Повар організувала роботу мобільного 
консультаційного пункту, під час роботи якого, 
клієнтам було надано роз’яснення щодо питань: 
написання заповіту, розірвання договору оренди 
земельної ділянки, визнання права власності на 
житлові будинки та інше. Загалом, правові консультації 
отримали 7 осіб.  

 07 лютого 2020 року, начальник Гайворонського 
бюро правової допомоги Максим Гайдей провів 
правопросвітницький захід для працівників Хащуватської 
сільської ради, під час якого присутні отримали 
інформацію про можливість доступу та отримання 
безоплатної правової допомоги в системі надання БПД.  

По завершенню заходу діяв мобільний 
консультаційний пункт доступу до правової допомоги. 
Правові консультації отримали 8 жителів села. 

 
 

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. 
 

 



27 лютого 2020 року,  Володимир Журавка 
головний спеціаліст відділу «Новоархангельське 
бюро правової допомоги» провів тренінг для 
посадових осіб ОМС Торговицької сільскої ради на 
тему: «Порядок набуття громадянами права власності 
на земельні ділянки за різними видами цільового 
призначення» в межах реалізації проєкту "Програма 
прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство ".  

Також фахівець бюро організував роботу 
мобільного консультаційного пункту, під час дії якого місцеві жителі отримали правові 
консультації з сімейного та земельного права. 

1.4.4. 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 . 

1.4.9. 06 лютого 2020 року, фахівчиня 
Новоукраїнського бюро правової допомоги Олена Августюк 
виїхала за місцем проживання гр.Б., інваліда 1 групи, та 
надала йому адресну правову допомогу у питанні зменшення 
розміру аліментів на дитину. У клієнта було прийнято заяву 
та всі необхідні документи для надання БВПД. 

 
 

 
        
  
 
 

06 березня 2020 року,  головний спеціаліст відділу 
Добровеличківського бюро правової допомоги Ірина 
Куреньова надавала адресну правову допомогу жителю смт 
Добровеличківка зі спадкового права, щодо складання 
заповіту. Клієнту було роз’яснено, які потрібні документи 
для складання заповіту та куди необхідно з звернутися з 
документами для складання заповіту.  
 
 [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги  

  На виконання плану заходів проекту «Програма прискорення інвестицій у сільське 
господарство» фахівцями  місцевого центру та бюро правової допомоги за 1 квартал 2020  
року підготовлено 198 письмових консультацій громадянам із земельних питань . 



Протягом першого кварталу 2020 року працівники Голованівського МЦ, з метою 
підвищення правової обізнаності мешканців територіальних громад та надання їм правових 
послуг, спрямованих на забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини систематично 
проводили  вуличне інформування жителів районів щодо роботи системи безоплатної 
правової допомоги.  Разом із цим громадянам роздаються друковані матеріали (в кількості 
1800 одиниць), які містять інформацію щодо правових послуг, які надають бюро та центри 
правової допомоги.  

 
[1.3.]  Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав 
 
      Для покращення  можливостей реалізувати захист своїх прав жителям територіальних 
громад, для органів місцевого самоврядування працівниками Голованівського МЦ з надання 
БВПД було розроблено та поширено 11 методичних рекомендацій.  
 
1.4.] Система є незалежною, клієнтоорієнтовною, інноваційною, ефективною 

 
          З метою здобуття нових правових знань та розвитку правничого потенціалу, працівники 
Голованівського місцевого центру з надання БВПД систематично беруть участь у навчаннях, 
що організовуються Регіональним та Координаційним центрами. 

08 січня 2020 року,  директорка Голованівського місцевого центру з надання БВПД 
Ольга Рибак  взяла участь у засіданні Керівної ради, що відбулась у м.Кропивницький,   на якій 
були обговорені питання: розгляд проектів річних планів діяльності РЦ та місцевих центрів, 
пропозиції щодо фінансування заходів на 2020 рік з урахуванням основних пріоритетних 
напрямків розвитку системи. Також на засіданні Керівної ради розглядались проекти 
кошторисів та штатних розписів РЦ та МЦ. 

 
04-05 березня 2020 року,  начальник 

Гайворонського бюро правової допомоги 
Максим Гайдей взяв участь у заключному 
семінарі на тему «Моделювання судового 
засідання з прав ВПО», що відбувся в 
м.Києві.  

 
 
 
 

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. 



20 березня 2020 року,   директорка Голованівського місцевого центру з надання БВПД 
Ольга Рибак  взяла участь у онлайн конференції  організованій Координаційним центром з 
надання БПД. На ній розглядались питання: організація роботи місцевих центрів з надання 
БВПД з громадянами на період карантину. 

 
20 березня 2020 року, начальник відділу 

правопросвітництва на надання БПД  Голованівського 
місцевого центру з надання БВПД Ірина Пташник   взяла участь 
у вебінарі організованому працівниками РЦ для фахівців 
відділів правопросвітництва  місцевих центрів. 
 
 
 
 
 

Також, працівники Голованівського місцевого центру з надання БВПД активно 
долучаються до участі у вебінарах, які проводять фахівці правового клубу «PRAVOKATOR» м. 
Дніпро , КЦ та фахівцями інших центрів системи БПД. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За період з 01.01 по 31.03.2020 року (І квартал 2020 року) Голованівським місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1611 звернень клієнтів, 1499 особам було 
надано правову консультацію, 112 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу МЦ 
Кількість 
зареєстрованих 
звернень 

Кількість наданих 
правових консультацій 

Кількість отриманих 
письмових звернень 
про надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 

138 123 15 

2 Відділ «Бобринецьке Бюро » 233 216 17 

3 Відділ «Вільшанське Бюро » 82 74 8 

4… Відділ «Гайворонське Бюро 142 125 17 

5 Відділ «Благовіщенське Бюро » 107 104 3 

6. Відділ «Маловисківське Бюро » 186 173 13 

7. Відділ «Новоукраїнське Бюро » 236 217 19 

8. Відділ «Новоархангельське Бюро » 161 153 8 

9. Відділ «Добровеличківське Бюро » 325 313 12 

…. Разом по МЦ 1611 1499 112 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 109 рішень 
про надання БВПД, надано 29 доручень адвокатам ( в тому числі видано 3 доручення по 
заміні адвоката) та 83 накази штатним працівникам (представництво клієнта в суді або 
оформлення процесуальних документів). Прийнято 3 рішення про відмову в наданні БВПД 

В І кварталі 2020 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 362 ( 
22.5 %), іншого цивільного права 280 (17.4%), земельного 214 ( 13.3%),з інших питань 186 
(11.5 %), спадкового 172 (10.7%), соціального забезпечення 102 (6.3%), житлового 88 (5.5%), 
трудового 76 (4.7%), адміністративного 57 (3.5%), з питань виконання судових рішень 55 
(3.4%), договірного 19 (1.2%), медичного 0 та з неправових питань 0 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 
категорією питань.  
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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за І квартал 2020 року найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не 
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 87 ( 79.8 %), особам з інвалідністю 6 (5.5%), 
ветеранам війни 13 (11.9%), дітям, які не належать до жодних категорій 2 (3.3%), внутрішньо 
переміщеним особам (ВПО) 1 (1%) . 

 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал 
було: 

 здійснено 61 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність  21 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала  165 особи, в тому числі 128 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 37 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 проведено 131 правопросвітницький захід. 
 розміщено у ЗМІ  127 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
  доступ до електронних сервісів Мін’юсту  не надавався.  

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

№ 
з/п 

Найменування МЦ та 
Бюро 

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

Кількість 
діючих 
дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 
правову 
допомогу 

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

Кількість 
проведених 
право-
просвітницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 
до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 
матеріалів, 
розміщених у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

61/128 21/37 15 131  127 

2 Голованівський 
МЦ БВПД 

7/19 5/10 3 11  5 

3 Благовіщенське 
БПД 

7/11 1/1 1 9  3 

4 Бобринецьке 
БПД 

4/10 10/18 0 51  17 

5 Вільшанське БПД 2/10 0 0 8  15 

6 Гайворонське 
БПД 

2/18 0 0 7  19 

7 Добровеличківсь
ке БПД 

2/2 4/7 3 14  17 

8 Маловисківське 
БПД 

11/24 1/1 0 8  6 

9 Новоархангельсь
ке БПД 

10/17 0 3 7  24 

10 Новукраїнське 
БПД 

16/17 0 5 16  21 

 
 
 



[1.3.] Інформаційно-комунікативні заходи 
З метою інформування населення про безоплатну правову допомогу проводяться 
інформаційно-комунікативні заходи: висвітлення діяльності у друкованих та інтернет 
виданнях, на сайті та офіційній сторінці у мережі facebook, поширення інформаційних 
матеріалів, вуличні інформування тощо.  
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