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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, передбачено утворення та розвиток 
мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для 
соціально-вразливих категорій громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, 
люди з особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, внутрішньо переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених 
населених пунктах. 

Так, протягом першого кварталу 2020 року Кропивницьким місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 5 виїздів до мобільних пунктів 
та забезпечено діяльність 26 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги, також було здійснено виїзди до дітей-сиріт, осіб з особливими потребами та 
адресна правова допомога громадянам, які обмежені в пересуванні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ І Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами. 
І.І.  Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

 
1.1. Ранній доступ та інклюзивність 

1.1.1. Організація та проведення у навчальних закладах правопросвітницьких заходів 
для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей які стали або можуть 
стати жертвами насильства у сім’ї, у дитячих будинках, школах-інтернатах, учням, студентам 
щодо подолання домашнього насильства, право на спадкове майно та стягнення коштів на 
утримання дітей, права та обов’язки неповнолітніх, адміністративна та кримінальна 
відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень 

11.01.2020 року начальниця відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання БВПД 
Наталія Цуцман провела для учнів 2 класу Мар’ївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів правовий урок на 
тему «Булити не круто». Під час уроку учні дізналися: що 
таке боулінг; навчилися на прикладі мультфільмів що є 
боулінгом, а що конфліктом та як врегулювати дану 
ситуацію в класі. Після заходу всім присутнім було надано 
інформаційно-роздатковий матеріал. 

 15.01.2020 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 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. 

 
30.01.2020 року в.о. начальника відділу Компаніївське 
бюро правової допомоги Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Ірина Дремлюга спільно з інспектором 
сектору превенції патрульної поліції Компаніївського 
відділення Дар’єю Калабановою провела 
правопросвітницький захід «Відповідальність 
неповнолітніх за вчинення правопорушень на території 
навчального закладу» для учнів КЗ «Компаніївське 

НВО». 
 



 20.02.2020 року начальник відділу Устинівське бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги  
Валентин Баранов з начальником  Устинівського 
районного сектору пробації Південного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінального 
провадження Міністерства юстиції України Олександром 
Ігнатенко провели для учнів 10 А класу Устинівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів правопросвітницький захід на тему: «Булінг, 
поняття та відповідальність». 
 

 03.03.2020 року фахівчині Кропивницького місцевого 
центру з надання БВПД Юлія Гула та Наталія Цуцман 
провели для студентів Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка 
правовий семінар на тему «Протидія мобільному 
шахрайству». Під час семінару присутні могли 
ознайомитися з мультимедійними матеріалами та 
поставити запитання з правових питань. 
 

 10.03.2020 року начальниця відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Наталія Цуцман провела 
правовий семінар «Права свої знай – обов’язки не 
забувай!» для учнів КЗ «Великосеверинівської ЗШ І-ІІІ 
ступенів». Під час заходу учні дізналися свої права та 
учнівські обов’язки, яка відповідальність може настати за 
порушення ними їх обов’язків 
 
1.1.2. Організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів в державних 

установах (Центри зайнятості, управлінні праці та соціального захисту населення 
тощо), спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості безробітних, 
ВПО, УБД, АТО, осіб з інвалідністю та ветеранів війни щодо захисту своїх прав, 
зокрема права на БПД та соціальний захист (для відвідувачів установ)   
 

 
28.02.2020 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. 
 
 

1.1.3. Проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з 
найактуальніших питань громад, зокрема щодо недопущення рейдерського захвату 
земельних ділянок, захисту прав споживачів, комунальних послуг тощо із 



залученням партнерів МЦ 
19.02.2020 року в.о. начальника відділу Компаніївське бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 
Дремлюга спільно з головою ГО «Взаємодія» Оленою 
Мірхайдаровою провела правопросвітницький захід для 
працівників Компаніївської центральної районної бібліотеки на 
тему «недопущення рейдерського захвату земельних ділянок». 
 

1.2. Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid» 

 
1.2.1. Підтримка в актуальному стані розміщених правових консультацій у довідково-

інформаційній платформі «WikiLegalaid» 
 
 Нотаріальне посвідчення правочинів; 
 Порядок подання та розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України 

щодо пенсійного забезпечення;  
 Нещасний випадок на виробництві; Створення безпечних і нешкідливих умов праці. 

Державний нагляд за охороною праці;  
 Дії особи у випадку виявлення у платіжному документі енергопостачальника 

помилкових показань приладу обліку (лічильника);  
 Порядок присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру); 
 Порядок ввезення та розмитнення товарів із-за кордону; 
 Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення; 
 Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час 

переміщення товарів через митний кордон України; 
 Питання добросусідства; 
 Обчислення пенсії;  
 Питання вивезення дітей за кордон; 
 Порядок використання земель з меліоративними системами; 
 Узаконення самовільно збудованої споруди в судовому порядку та досудовому 

порядку. 
 Види порушень митних правил; 
 Скасування постанов Державної податкової служби за наявності клопотання про 

надання захисника у справі; 
 Порядок проставлення апостиля; 
 Повернення коштів за квитки, туристичні тури та бронювання готелів під час епідемії 

коронавірусу; 
 Компенсація вартості квитків у зв'язку з припиненням перевезення пасажирів під час 

карантину; 
 Санітарні норми для супермаркетів та магазинів під час карантину; 
 Повернення громадян в Україну або отримання ними допомоги за кордоном під час 

епідемії коронавірусу; 
 Сплата комунальних платежів у період карантину; 
 Оренда земельних ділянок; 
 Усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням. 

 
 



 
1.2.2. Проведення інформаційних заходів для цільових груп з метою популяризації 

«WikiLegalaid» 
 10.01.2020 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. 
 
 11.01.2020 року начальниця відділу правопросвітництва 
та надання безоплатної правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання БВПД 
Наталія Цуцман провела інформаційну годину для 
працівників Мар’ївської сільської ради Кіровоградської 
області Компаніївського району, де на практиці показала 
як користуватися інформаційна базою «WikiLegalAid» та 
кожен з присутніх мав можливість знайти потрібну 
інформацію з будь-якого правового питання. 

 
10.03.2020 року в Новомиргородській районній філії 
обласного центру зайнятості було проведено 
інформування про порядок доступу до системи «БПД» 
та про інформаційно-довідкову платформу правових 
консультацій WikiLegalAid. До його проведення 
долучилися начальник Новомиргородського бюро 
правової допомоги Олена Смілянець. 
 

 
1.3. Інформаційно-комунікативні заходи 

1.3.1. Висвітлення в друкованих регіональних/місцевих ЗМІ роботи центрів з надання 
БВПД 

 «Нова газета» випуск № 13 від 26.03.2020 року стаття «Компенсація вартості квитків  
у зв'язку з припиненням перевезення під час епідемії коронавірусу»;  

 Бюлетень «Часопис громади» січень 2020 року ст. 2 стаття «Як легко і швидко 
отримати правову допомогу?»; 

 Бюлетень «Часопис громади» лютий 2020 року ст.3 «Як запобігти домашньому 
насиллю?». 

 
1.3.2. Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ; виступи на місцевих радіо 
 Канал UA: Кропивницький , програма Радіомайдан «Як відстояти свої права на заміну 

неякісної металопластикової продукції та як убезпечити себе від неякісного 



виконання робіт?»; 
 Канал UA: Кропивницький , програма Радіомайдан «Що таке «швидкі кредити», як 

уберегти себе від протиправної діяльності колекторських фірм, та як захистити свої 
персональні дані»; 

 Канал UA: Кропивницький , програма Радіомайдан «Що робити коли телефонують 
колектори?»;  

 Канал UA: Кропивницький , програма Радіомайдан «Захист прав працюючих в умовах 
карантину». 
 

1.3.3. Публікації в Інтернет виданнях про систему БПД (Інформаційні портали, веб-сайти 
організацій, Facebook) 

 Як проявляється булінг в шкільному середовищі?; 
 Житель Кропивницького відстояв у суді своє право на призначення субсидії;  
 Мешканка Кропивницького виграла суд проти фірми, яка встановила їй неякісні 

вікна; 
 Робоча зустріч керівництва ДУ "Кропивницька виправна колонія №6" та 

Кропивницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; 

 Права дітей у цивільному шлюбі; 
 Компенсація за завданні збитки через неправомірне відключення газу; 
 Порядок реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/ перебування 

іноземця; 
 Умови та порядок позбавлення батьківських прав; 
 Трудові права іноземців; 
 Що робити, якщо зникла людина? Куди дзвонити і як шукати? Як і навіщо 

визнавати особу безвісно відсутньою?; 
 Законодавчі гарантії щодо надання відпустки у зв’язку з навчанням; 
 Відрядження у вихідний день; 
 Кoли зaпиcи розмов є дoкaзом у cуді; 
 Цікавий та пізнавальний захід для засуджених від Кропивницького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
 Перше організаційне засідання Координаційної ради Соколівської сільської 

ради; 
 Залиття квартири що робити, якщо Вас затопили сусіди?; 
 Любительське та спортивне рибальство; 
 Прописка виписка 2020; нові правила реєстрації; 
 Опіка та піклування над дітьми: що важливо знати; 
 Окремі питання декларування; 
 Експрацівниця судилася з роботодавцем за зміну формулювання причини 

звільнення; 
 Які суми штрафів за знищення первоцвітів; 
 Як компенсувати вартість квитків у зв’язку з припиненням перевезення 

пасажирів через коронавірус; 
 Карантин в Україні: як поверненути кошти за зірвану відпустку; 
 Кропивницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги призупиняє особистий прийом громадян; 
 Що потрібно знaти жителям Кіровогрaдщини про сaнітaрні норми 

супермaркетів тa мaгaзинів під чaс кaрaнтину;  
 Відповідальність за виготовлення, придбання, зберігання, пересилання та 



перевезення наркотичних речовин; 
 Як повернутись в Україну або отримати допомогу за кордоном під час 

пандемії COVID-19; 
 Новели нотаріату: - апостиль можуть проставляти і нотаріуси. 

 
1.3.4. Поширення інформаційних матеріалів про систему БПД, зокрема розміщення в 

громадському транспорті, закладах охорони здоров’я, приміщеннях органів 
державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях і 
формуваннях, а також «вуличне інформування» 

 

      
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

Під час вуличних інформувань фахівці Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної відповідали на поставленні 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 
Місцевого центру.   

 
1.3.5. Участь працівників МЦ у масових заходах з метою інформування мешканців громад 

про систему БПД 
 

 24.02.2020 року в Кіровоградському інституті розвитку 
людини «Україна» заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
БВПД Анастасія Коновалова взяла участь у науково-
практичному семінарі «Сучасна освіта та інклюзія: 
Україна – Польща». Метою заходу стало прагнення 
поділитися досвідом впровадження інклюзії в 



навчальний процес. Під час заходу Анастасія Коновалова розповіла про систему БПД, хто 
має право звернення за БВПД та адреси найближчих центрів правової допомоги. 
 

1.4. Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних 

прийомів громадян) 
 
1.4.1. Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 

консультаційних пунктів у приміщеннях служб у справах дітей, центрах соціальних 
служб для дітей, сім’ї та молоді, відділах у справах сім’ї, молоді та спорту 

 27.01.2020 року начальник відділу «Устинівське бюро 
правової допомоги» Кропивницького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
Валентин Баранов спільно з персоналом та Головою 
Криничненської сільської ради Ковалем М.М. 
проведено робочу зустріч щодо розробки графіку 
проведення дистанційного консультування, спільних 
правопросвітницьких заходів на 2020 рік. 
 
 11.01.2020 року 

начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання БВПД Наталія Цуцман провела мобільне 
консультування в приміщенні Мар’ївської сільської ради 
Кіровоградської області Компаніївського району, де надала 
правові консультації з наступних питань: зняття особи з місця 
реєстрації, оскарження відмови отримання допомоги, як 
багатодітній сім’ї та прийняття спадщини за законом. 
 

10.01.2020 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. 
 

1.4.2. Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 
консультаційних пунктів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які стали або можуть стати жертвами насильства у сім’ї  у дитячих 
будинках, школах-інтернатах та ін. навчальних закладах 

 
14.01.2020 року головний спеціаліст відділу Долинське 
бюро правової допомоги Едгар Худавердян в приміщенні 
служби у справах дітей Долинської РДА провів захід на тему: 
«Посилення відповідальності за насильство в сім’ї». Під час 
навчання було висвітлено поняття, види насильства, 



відповідальність, як не стати жертвою та як захистити себе.   
 
11.02.2020 року в.о. начальника відділу Компаніївське 
бюро правової допомоги Кропивницького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 
Дремлюга провела правопросвітницький захід для 
неповнолітніх, які перебувають на обліку в Компаніївському 
районному секторі пробації на тему « відповідальність 
неповнолітніх за повторне вчинення правопорушень». 
 
1.4.3. Забезпечення функціонування та подальший 

розвиток мережі виїзних консультаційних пунктів всіх категорій громадян у 
приміщеннях сільських, селищних та міських рад, установах ОТГ 

10.03.2020 року начальниця відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Кропивницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Наталія Цуцман під час мобільного 
консультування у Великосеверинівській об’єднаній 
територіальній громаді надала роз’яснення з питання 
розірвання договору оренди земельної ділянки та 
роз’яснила як особа може звернутися за наданням БВПД 
 
1.4.4. Забезпечення функціонування та подальший 

розвиток мережі виїзних консультаційних пунктів для осіб, на яких поширюється дія 
ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» спільно з 
громадськими організаціями, спілками учасниками АТО 

 
 27.01.2020 року з метою інформування членів 
Новомиргородської районної організації ветеранів, 
головним спеціалістом відділу Новомиргородське бюро 
правової допомоги Раїсою Швець проведено семінар в 
приміщенні організації на теми: «Безоплатна правова 
допомога» та «Шахрайство з використанням персональних 
даних осіб». Присутнім надано інформаційні буклети, а 
також роз’яснено порядок вирішення вказаних питань в 

судовому порядку. 
 
1.4.5. Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 

консультаційних пунктів для людей похилого віку у територіальних центрах 
соціального обслуговування 
 

 06.02.2020 року головний спеціаліст відділу Долинське 
бюро правової допомоги Едгар Худавердян в приміщенні 
Територіального центру соціального обслуговування 
Долинського району провів дистанційне консультування. 
Надано одну консультація з питання встановлення факту, 
що маж юридичне значення. 
 
1.4.6. Забезпечення функціонування та подальший 



розвиток консультаційних пунктів для інвалідів усіх груп у спілках інвалідів, УТОГах, 
УТОСах 

 11.03.2020 року заступник начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Коновалова 
Анастасія провела консультаційну годину для працівників 
Кропивницького УВП УТОГ з питання «Оформлення 
договорів оренди земельних ділянок». Також між 
присутніми розповсюдили інформаційно-роздатковий 
матеріали системи БПД на відповідну тематику. 
1.4.7. Організація роботи дистанційних пунктів доступу до БПД для безробітних осіб у 

приміщеннях районних центрів зайнятості 
16.12.2020 року в.о. начальника відділу 
Компаніївське бюро правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 
Дремлюга провела семінар в Компаніївському 
районному центрі зайнятості для осіб, які 
перебувають на обліку. 
 
 

19.02.2020 року в Кіровоградському обласному центрі 
зайнятості заступник директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги в 
Кіровоградській області Олена Шишкарьова та 
начальниця відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Кропивницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Наталія Цуцман розповіли про шлюб, 

хто має право на шлюб, які потрібно документи для 
реєстрації шлюбу, що таке проект «Шлюб за добу». 
 26.02.2020 року начальник відділу 
Новомиргородського бюро правової допомоги Олена 
Смілянець провела в Новомиргородській районній філії 
обласного центру зайнятості було проведено 
профінформаційний семінар «Сімейні 
правовідносини». Присутнім роз’яснено про 
реєстрацію та розірвання шлюбу в Україні. Особлива 

увага акцентувалася щодо шлюбного віку, місць, де проводиться реєстрація шлюбу та 
винятки, коли шлюб неможливо розірвати. По завершенні семінару було надано відповіді 
присутнім на питання та розповсюджено друковані матеріали. 
1.4.8. Організація роботи мобільних пунктів у будинках пристарілих 
 
 13.02.2020 року про договір довічного утримання і 
договір дарування та різницю між ними обговорили під 
час дистанційного консультування фахівці 
Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Коновалова Анастасія та 



Яковлев Віктор  в Кропивницький психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням. 
Під час консультування присутнім розповіли про ключові аспекти, які повинні бути зазначені 
в договору довічного утримання та як і куди звертатися вразі оспорювання даних договорів. 
Також між присутніми розповсюдили інформаційно-роздатковий матеріали системи БПД на 
відповідну тематику. 
1.4.9. Адресна правова допомога, виїзд до місця проживання клієнтів МЦ 

22.01.2020 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. 
 
 03.02.2020 року  

головний спеціаліст Долинського бюро правової допомоги 
Едгар Худавердян прибув за адресою до громадянки 
Валентини., 1947 року народження З метою забезпечення 
доступу до безоплатної правової допомоги осіб з 
обмеженими фізичними можливостями для надання 
консультації з питання зняття особи з місця реєстрації. 
 

ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД 
2.1. Якість послуг БПД 

2.1.1. Проведення навчання адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу, для залучення до максимального використання ними КІАС 

 03.02.2020 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. 

І.ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав 
3.1. Незалежні провайдери 

3.1.1. Проведення робочих зустрічей із представниками органів місцевого 
самоврядування, державних органів, громадських організацій з метою 
налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових 
стейкхолдерів, у тому числі, створення провайдера на рівні територіальних громад 

 
 28.01.2020 року директор Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Станіслав Березніченко  та заступник 
начальника установи із соціально-виховної та 
психологічної служби установи підполковника 
внутрішньої служби Валерій Видибура провели робочу 



зустріч. Учасниками зустрічі обговорено план спільних дій, пов’язаних з реалізацією 
положень Меморандуму, спрямованих на утвердження верховенства права та посилення 
гарантій прав і свобод засуджених осіб. 
 
3.1.2. Проведення зустрічей, круглих столів, підписання меморандумів із правозахисними 

громадськими організаціями, які забезпечують надання правової допомоги ВПО, 
Учасникам АТО, категоріям населення, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, постраждалим від домашнього насильства або від насильства за 
ознакою статті з метою спрямування спільних зусиль на підвищення правової 
культури громадян 

 05.02.2020 року на базі 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. 
 

3.1.3. Проведення спільних заходів з провайдерами послуг соціального захисту (УПСЗН, 
Територіальні центри соціального обслуговування, ЦНАПи, УПФУ, Центри зайнятості 
тощо) з метою спрощення доступу до БВПД соціально вразливих категорій громадян 
(для працівників установ) 
 

25.02.2020 року в Центрі адміністративних та соціальних 
послуг Соколівської сільської ради начальниця відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Цуцман 
взяла участь в засіданні Координаційної ради з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 
за ознакою статі. 
 
3.1.4. Розроблення та поширення методичних рекомендацій для органів місцевого 

самоврядування щодо створення ними спеціалізованих установ з надання БПД 
 

         Кропивницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги розроблено та поширено наступні методичні рекомендації для органів місцевого 
самоврядування: 
 Нові правила отримання водійського посвідчення; 
 Компенсація вартості квитків у зв’язку з припиненням перевезення пасажирів 

автобусним, залізничним, авіаційним транспортом під час епідемії короновірусу; 
 Збережемо первоцвіти разом!; 
 Що значить карантин для бізнесу; 
 Доступні ліки; 
 Відшкодування шкоди завданої стихійним лихом; 



 Перевезення дітей без автокрісла; 
 Які санітарні норми для супермаркетів та магазинів під час карантину?; 
 Як повернути кошти за путівку; 
 Про скасування постанов ДПС за наявності клопотання про надання захисника в 

справі; 
 Форс-мажорні обставини, що це значить для пересічних громадян та підприємців?; 
 Пакунок малюка. 

 
Розділ ІІ Результативні показники діяльності. 

За період з 02 січня по 31 березня 2020 року (звітний період – I квартал 2020 року)   
Кропивницьким МЦ з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1746 звернення 
клієнтів, 1496 особам було надано правову консультацію, 250 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 
правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 
 

679 534 145 

2. Долинське БПД 244 207 37 

3. Компаніївське БПД 255 244 11 

4. Новгородківське БПД 0 0 0 

5. Новомиргородське БПД 329 290 39 

6. Устинівське БПД 239 221 18 

7. Разом по МЦ 1746 1496 250 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 251 рішення 
про надання БВПД, надано 3 відмови, та надано 158 доручень адвокатам та 119 наказів 
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів).  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 526 
(30%), спадкового 208 (12%), земельного 201 (11%), іншого цивільного 169 (10%), 
соціального забезпечення 148 (8%), трудового 146 (8%), адміністративного 118 (7%),  
житлового 111 (6%), інших питань 47 (4%),  з виконання судових рішень 34 (2%), 
договірного права  22 (1%),    медичне 16 (1%),  неправове питання 0. 



Сімейне 30%

Земельне 11%

Житлове 6%

Спадкове 12%

Інше цивільне 10%

Соціальне забезпечення 
8% Трудове 8%

Адміністративне 7%

Договірне 1%

Інші питання 4%

Виконання судових 
рішень 2%

чоловіки; 47%

жінки; 53%

від 18 до 35 років; 
28%

від 35 до 60 років; 
53%

понад 60 років; 19%

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 
категорією питань 

 

Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів за статтю. 
Чоловіки – 800 (47%) 
Жінки – 919 (53%) 
 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за віком 
До 18 років – 0 (0%), від 18 до 35 років – 476 (28%), від 35 до 60 років – 904 (53%), понад 

60 років – 339 (19%). 
 



Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
 Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за І квартал  найбільше позитивних 

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід  яких не 
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 195 (80%), інвалідам 21 (8%), ветеранам 
війни 20 (8%),  внутрішньо-переміщені особи 9 (3%), особи, засуджені до покарання у 
вигляді позбавлення волі 2 (1%), діти , які не належать до окремих категорій 0 , не 
підтверджені особи 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крім цього, Кропивницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в тому числі бюро правової допомоги за I квартал було: 

 
 Здійснено 5 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 26 дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 
виїздів  - 73 особи: під час мобільних виїздів проконсультовано – 16 осіб, а під час  
діяльності дистанційних консультаційних пунктів -  57 осіб; 
 методичну допомогу органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам 
БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного 
права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги - 12 
методичних рекомендацій; 
 опрацьовано 137 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 
 проведено 66 правопросвітницьких заходів; 
 розміщено у ЗМІ 118  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
 

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-
просвітницьк

их заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 

надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційн

их матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 5/16 26/57 12 66 0 118 

2 
Кропивницький 

місцевий центр з 
надання БПВП 

5/16 4/16 12 28 0 60 

3 Долинське БПД 0 7/11 0 10 0 14 

4 Компаніївське БПД 0 2/5 0 17 0 16 

5 Новгородківське БПД 
ПД 0 0 0 0 0 0 

6 Новомиргородське 
БПД 0 2/4 0 6 0 14 

7 Устинівське БПД 0 11/18 0 5 0 14 

 


