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РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗА ПРІОРИТЕТАМИ 
 
СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП ДО БПД 
 

[1.1.] Ранній доступ та інклюзивність  
 
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схвалено постановою Верховної Ради 

України від 04 жовтня 2019 року № 188-ІХ визначено ціль 12.4. Людина, яка опинилась у складній 
життєвій ситуації, отримує від держави юридичний захист. 

Для досягнення цієї цілі встановлено показники ефективності: 
 Не менш як 50% населення України знає про можливість отримання правової допомоги; 
 Не менш як 75% клієнтів задоволені якістю отриманої правової допомоги.  

Для вирішення даного питання Олександрійським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги  (далі – Місцевий центр), проводяться 
правопросвітницькі заходи та інші заходи інформаційного, освітнього, виховного характеру для 
громад та спільнот.  

З метою реалізації стратегічної цілі, місцевий центр постійно проводить тематичні заходи 
інформаційного, освітнього та виховного характеру, під час яких громадяни не лише інформуються 
про їхні права, а й навчаються, як ці права захищати. На всіх заходах розповсюджуються друковані 
матеріали, роз’яснюється процедура отримання як первинної так і вторинної правової допомоги. 

Так протягом І кварталу 2020 р. працівники місцевого центру провели  
52 правопросвітницьких заходи.  

03.01.2020 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. 

 03.02.2020 року проведений правопросвітницький захід в 
Світловодському професійному училищі № 5 для студентів 
училища. Правопросвітницький захід проведений начальником 
відділу Мирошник Аллою Григорівною тематика заходу: право на 
шлюб та порядок реєстрації шлюбу. До присутніх доведено статті 
сімейного Кодексу України, які регулюють укладення шлюбу та 
порядок його укладання. 

 До відома присутніх доведено номер телефону Єдиного 
контакт центру 0 800 213 103 куди можна звернутися за 

правовими консультаціями, презентовано  довідково-інформаційну платформу  правових 
консультацій «WikiLegalAid». 
 06.02.2020 року  в рамках проведення лютневої  правопросвітницької кампанії  на тему 
сімейних правовідносин   відбулася робоча зустріч головного спеціаліста відділу «Петрівське бюро 
правової допомоги» Т. Сидоренко  з працівниками Петрівського районного відділу ДРАЦС 
Південно – Східного МУ МУЮ – (м. Дніпро).  
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В ході зустрічі узгоджено плани проведення спільних заходів з 
питань розширення доступу до безоплатної правової допомоги 
громадян, які є клієнтами відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану, обговорено  впровадження нових електронних сервісів 
прийняття документів. У випадку потреби вирішення питань громадян 
в судовому порядку,  досягнуто домовленостей про направлення  їх до 
відділу «Петрівське бюро правової допомоги» для оперативного 
вирішення правових  питань. 

До відома учасників зустрічі  доведено номер телефону 
Єдиного контакт центру 0-800-213-103 куди можна звернутися за 
правовими консультаціями, презентовано довідково-інформаційну платформу правових 
консультації  «WikiLegalAid». 

11.02.2020 року заст. начальника відділу 
правопросвітництва та надання БПД  Олександрійського МЦ з 
надання БВПД  А.Лунга – Лягуша в бібліотеці  
№ 10 сел. Перемога провела правопросвітницький захід для 
учнів 10 класу Олександрійської ЗОШ № 10 на тему 
«Кібербулінг». Присутні ознайомлені з поняттям боулінгу, в 
т.ч. кібербулінгу, методах профілактики та відповідальності за 
вчинення такого виду правопорушень. Наприкінці заходу 
присутні ознайомлені з системою БПД та презентовано 

 довідково-інформаційну платформу правових консультації   «WikiLegalAid». 
20.02.2020 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 
 

Постійно діючі правопросвітницькі форуми з найактуальніших питань життя громад 
20.02.2020 року начальником відділу «Онуфріївське 

бюро правової допомоги» Лілією Трепачовою спільно з 
бібліографом 1-ї категорії Онуфріївської районної бібліотеки 
Світланою Ричко в приміщенні Онуфріївської районної 
бібліотеки  для учнів 10 класу Онуфріївської ЗОШ I-III ступенів 
було проведено лекцію на тему: «Як не стати жертвою торгівлі 
людьми». В ході лекції учнів було ознайомлено з основними 
законодавчими актами щодо протидії торгівлі людьми, з 
поняттям «Торгівлі людьми», метою, ознаками торгівлі 

людьми, основними чинниками, через які підлітки та молодь можуть бути залучені в торгівлю 
людьми  та як не стати жертвою торгівлі людьми. Присутні учні брали участь у вправі 
«Знайомство», «Вгадай, хто це: торговець або жертва», міні - тесті «Торгівля людьми: міф чи 
реальність?» також учні висловили слова підтримки написавши їх на різнокольорових долоньках 
людям, які потрапили у безвихідну ситуацію та взяли участь у анкетуванні «Торгівля людьми: 
реальна ситуація та шляхи запобігання очима молоді». Також були розповсюджені буклети 
правового характеру. 
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 25.02.2020 року в період часу з 13.00 год. до 14.00 год. 
заступник начальника відділу «Знам’янське бюро правової 
допомоги» А. Іванова провела правопросвітницький захід в 
приміщенні Знам'янської міської бібліотеки – філії № 3 з учнями 8 
класу НВК «Знам’янська ЗШ I - III ступенів № 2-ліцей» на тему: 
«Основні правила безпечної поведінки в інтернеті» та «Обережно, 
телефонні шахраї!», під час якого здобувачів освіти було детально 
поінформовано, яких правил безпеки в Інтернеті варто 
дотримуватися, не слід розміщувати на сторінках у соціальній 
мережі свої особисті дані (ім'я, прізвище, номер мобільного 
телефону, адресу електронної пошти, домашню адресу, фото з 

вами, членами вашої родини, друзями); не слід розміщувати особисту інформацію про себе, своїх 
рідних, друзів та знайомих в Інтернеті; не переходити за посиланнями в електронній пошті (краще 
ввести адресу в рядок браузера самостійно); не зберігати в браузері свої паролі, якщо заходите в 
Інтернет з комп’ютерів у публічних місцях. Також звернула увагу присутніх на ще один із основних 
видів злочинів в телекомунікаційному середовищі - як телефонне шахрайство, яке стрімко 
набирає силу і перетворюється в справжню епідемію. Наголосила, що у будь якому випадку, 
приймаючи дзвінок з невідомого номера, потрібно бути максимально уважними і не 
розголошувати особистої інформації про себе, своїх рідних,тощо. 
      Кількість присутніх на заході склала – 12 осіб.  

06.03.2020 року проведений правопросвітницький захід в 
Світловодському територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м.Світловодськ  
для працівників соціальної сфери. Правопросвітницький захід 
проведений начальником відділу Мирошник Аллою 
Григорівною. 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. 
10.03.2020 року начальником відділу «Онуфріївське 

бюро правової допомоги» Лілією Трепачовою в приміщенні 
Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III cтупенів було 
проведено право просвітницький захід для учнів 9-а класу на 
тему: «Права та обов’язки підлітків у контактах з органами 
поліції» та «Протидія домашньому насильству». В ході заходу 
учнів ознайомлено з основними правами та обов’язками 
підлітків у контактах з органами поліції, надано поради щодо 
уникнення неприємностей з боку закону, як треба себе вести 
коли затримала поліція, що варто робити, а що ні, куди 

звертатися у разі захисту прав та номери телефонів системи безоплатної правової допомоги, 
національної «дитячої гарячої лінії». Присутніх учнів ознайомлено з поняттям «Домашнє 
насильство», формами домашнього насильства  та з тим, який захист гарантовано постраждалим 
та де отримати допомогу. Також були розповсюджені буклети правового характеру. 

 
[1.2.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 
З метою забезпечення змiстовного наповнення 

довiдково-iнформацiйної платформи правових консультацiй 
«WikiLegalAid» (далi – WikiLegalAid) та на виконання наказу 
Координацiйного центру надання правової допомоги вiд 09 
листопада 2016 року № 190, Олександрійський МЦ 
доопрацьовує розміщені у платформі «WikiLegalAid» правові 
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консультації та забезпечує їх підтримання в актуальному стані. Так протягом звітного періоду 
фахівці внесли доповнення в наступні правові консультації: 

23.01.2020 року Внесено доповнення до консультації: "Позбавлення батьківських прав: 
підстави та порядок розгляду"; 

05.02.2020 року Внесено доповнення до консультації: "Порядок оформлення запрошення 
іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну"; 

04.04.2020 року Редагування, доповнення статті на тему "Переміщення осіб через лінію 
зіткнення у межах Донецької та Луганської областей". 

 
[1.3.] Проведення інформаційно-комунікативних заходів 
З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД, в т.ч. діяльності 

Олександрійського МЦ та його структурних підрозділів здійснюється постійна співпраця з 
місцевими засобами масової інформації, зокрема для розповсюдження публікацій в друкованих 
виданнях, виступах на місцевих радіо, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет. 

Так, протягом І кварталу 2020 року Олександрійський МЦ та його структурні підрозділи 
розмістили 17 публікацій на офіційних web-сайтах організацій, 73 на сторінках партнерів в 
соціальній мережі Facebook, 1 публікацій на інших інформаційних порталах,  
1 публікацію в друкованій пресі, здійснено 9 виступів на місцевому телебаченні та 8 виступів на 
місцевому радіо.  

 
Поширення інформаційних матеріалів про систему БПД 
З метою підвищення правової обізнаності мешканців територіальних громад та надання їм 

правових послуг спрямованих на забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини фахівці 
Олександрійського МЦ, систематично проводили вуличне інформування жителів районів щодо 
роботи системи безоплатної правової допомоги та розміщували інформаційні матеріали в 
громадському транспорті, приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування 
тощо.  

На всіх заходах із залученням працівників системи безоплатної правової допомоги 
громадянам роздаються друковані матеріали, які містять інформацію щодо правових послуг, які 
надають бюро та центри правової допомоги, перелік підтверджуючих документів, які дають право 
на отримання такої допомоги, а також буклети з найпоширенішими питаннями Всього поширено 
понад 400 друкованих матеріалів. 

 
Висвітлення в друкованих ЗМІ роботи центру з надання БВПД та його структурних 

підрозділів (успішні приклади та типові питання клієнтів) 
 

 Правова допомога "Які підстави визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням?" 
 
Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ 

 Правова обізнаність молоді 
 Безоплатна правова допомога 
 Підсумки правової допомоги 
 Письмові правові консультації 
 Порядок поділу спільного майна подружжя 
 Карантинна відпустка для батьків 

 
Публікації в Інтернет виданнях, Веб-сайтах організацій та публікацій в мережі Facebook  

про систему БПД (вибірково) 
 

 Кібербулінг, та як від нього захиститися 
 Як подружжю правильно оформити розлучення та у який спосіб: правова консультація 
 Помилка в документах – як діяти?  
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 Як встановити факт належності особі правовстановлюючих документів? 
 Як отримати юридичну консультацію дистанційно? Надання відпусток на період 

карантину 
 Протидія поширенню коронавірусу:зміни в законодавстві 
 Що робити під час карантину з кредитами в банках та погашенням кредитних карток? 
 Карантин: робота і зарплата 

 
Олександрійським місцевим центром здійснюється постійний моніторинг стану 

доступності правової допомоги в районах, які обслуговує МЦ, беруться до уваги особливості 
інфраструктури та актуальні потреби окремих територіальних громад.  

З метою визначення конкретних першочергових спільних правових потреб територіальних 
громад, органів територіальної самоорганізації населення, насамперед, проблемних питань у їх 
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями у межах територіальної юрисдикції МЦ працівниками 
Олександрійського місцевого центру підтримується в актуальному стані «карта правових потреб»  
громадян на основі їх звернень у I кварталі 2020 року серед актуальних: 

 
1. Розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дітей, стягнення аліментів на дітей 

які продовжують навчання 
2. Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням 
3. Встановлення фактів, що мають юридичне значення 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[1.4.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян) 

  
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, 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 та інші. 

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, продовжується утворення та розвиток мережі дистанційних та мобільних 
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 
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зокрема таких як: особи з інвалідністю, люди похилого віку, люди з особливими потребами, 
ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені 
особи.  

 15.01.2020 року головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва на надання  БПД Олександрійського МЦ з 
надання БВПД М.Дегтярьов провів дистанційне 
консультування на базі дистанційного пункту доступу до 
системи БПД в приміщенні Олександрійського міськрайонного 
відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 
Кіровоградській області.  В ході заходу для отримання 
консультувань зі спадкових, сімейних та трудових правових 
питань звернулося 7 громадян. 
 

23.01.2020 року фахівець відділу «Петрівське бюро правової 
допомоги» Олександрійського МЦ з надання БВПД Т. Сидоренко провела 
дистанційне консультування на базі дистанційного пункту доступу до 
системи БПД в приміщенні Петрівської центральної районної бібліотеки.  
В ході заходу для отримання консультування щодо отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги  звернулася 1 громадянка по 
питанню надання послуг з газопостачання.   

До відома клієнта доведено номер телефону Єдиного контакт 
центру 0 800 213 103 куди можна звернутися за правовими 
консультаціями, надано правові буклети з правової тематики, 
презентовано  довідково-інформаційну платформу правових консультацій «WikiLegalAid».  

 04.02.2020 року гачальник відділу правопросвітництва  
та надання БПД  Олександрійського МЦ з надання БВПД 
В.Боровський та  заст.. начальника відділу А.Лунга – Лягуша 
здійснили виїзд в Олександрійський Геріатричний пансіонат, де 
провели мобільне консультування за місцем перебування 
громадянина Т. з питання поновлення кримінального 
провадження. Прийнято звернення для надання вторинної 
правової допомоги. 
 

 13.02.2020 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. 

 20.02.2020 року в період часу з 10.00 год. до 11.00 год. 
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. 
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 20.02.2020 року головний спеціаліст відділу правової 
інформації та консультації Попович В.С. провів дистанційне 
консультування на базі дистанційного пунтку достуму до БПД в 
приміщенні Олександрійської міської центральної бібліотеки 
імені «О.С.Пушкіна». Для отримання консультації звернувся 4 
громадян з питань оформлення спадщини та кредитних 
відносин Також присутнім роздані інформаційні буклети про 
систему БПД. 
 
05.03.2020 року  начальником відділу «Онуфріївське бюро 

правової допомоги» проведено мобільне консультування жителів 
с.Мар`ївка, Онуфріївського району, Кіровоградської області в 
приміщенні Мар`ївської сільської ради. Для отримання консультування 
звернувся 1 (один) громадянин з питання земельного права. 

В ході прийому були розповсюджені буклети правового 
характеру. 
 
 

ЛЮДИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МАЮТЬ КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОЇХ ПРАВ  
 
[3.1.] Незалежні провайдери 

15.01.2020 року заст. директора Олександрійського 
МЦ з надання БВПД В.Безлюдько та  заст. начальника 
відділу А.Лунга – Лягуша провели робочу зустріч з 
начальником Олександрійського міського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби 
В.Коноваловим. Фахівці центру проінформували  про 
систему БВД, можливості отримання первинної та вторинної 
правової допомоги. Наприкінці зустрічі керівнику надані 
інформаційні буклети та плакати про систему БПД. 
 

27.01.2020 року в період часу з 10.00 год. до 10.50 год., 
головний спеціаліст відділу «Знам’янське бюро правової 
допомоги» Волохова А.О. провела робочу зустріч в приміщенні  
Знам’янського об’єднаного міського військового комісаріату з 
медичним персоналом. Учасниками зустрічі  були старша 
медична сестра – Тищенко С.С. та голова ВЛК Ладан С.В. 

Під час робочої зустрічі було обговорено напрями 
взаємовигідної співпраці у сфері організації та проведенню 
спільних заходів з відвідувачами Знам’янського ОМВК, 
спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості 
місцевих жителів, а також підвищення кваліфікаційного рівня працівників Знам’янського ОМВК. 
Також присутніх було поінформовано про систему БПД, порядок отримання БВПД. Наприкінці 
зустрічі роздано інформаційні правові буклети та плакати з правових питань різних категорій. 
Досягнуто домовленості про подальшу співпрацю. 

  
28.01.2020 року в рамках Меморандуму про юридичну 
співпрацю    пройшла робоча  головного спеціаліста 
відділу «Петрівське бюро правової допомоги» 
Т.Сидоренко із завідуючою та працівниками Петрівської  
центральної районної бібліотеки.  

Під час зустрічі Т.Сидоренко роз'яснила порядок 
отримання громадянами безоплатної первинної правової 
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допомоги, категорія осіб яка має право на безоплатну вторинну правову допомогу, звернула увагу 
на порядок отримання  безоплатної вторинної правової допомоги.  Обговорено питання щодо 
організації роботи спрямованої  на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо 
захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу, подальшої співпраці та 
проведення спільних правоосвітніх заходів.  

З метою поширення усіма доступними засобами інформації про право особи на захист, у 
читальному залі бібліотеки розміщенні правові інформаційні буклети різної тематики. 

05.02.2020 року в межах правопросвітницької 
діяльності відділу «Петрівське бюро правової допомоги» з 
питань сімейного права   головним спеціалістом відділу 
Т.Сидоренко, в пологовому відділенні КЗ «Петрівська 
центральна районна лікарня», для пацієнтів  проведено 
інформаційне роз’яснення щодо  порядку звернення за 
безоплатною правовою допомогою, як отримати перші 
документи малюка в пологовому і оформити допомогу на 

дитину онлайн, змогу скористуватись комплексною послугою «ЄМалятко». 
Такий напрямок роботи відділу є досить актуальним та надає можливість породіллям 

скористатися правовими послугами дистанційно не звертаючись особисто до відділу. 
Персоналу пологового відділення надано для подальшого поширення серед пацієнтів 

буклети  з сімейних правовідносин. У буклетах міститься корисна інформація щодо пільг 
багатодітній сім’ї, як отримати допомогу на дитину та скористатися онлайн -послугами 
Мністерства юстиції України. 

До відома присутніх доведено номер телефону Єдиного контакт центру 0 800 213 103 куди 
можна звернутися за правовими консультаціями, презентовано  довідково-інформаційну 
платформу правових консультацій «WikiLegalAid».  

06.02.2020 року  в рамках проведення  
правопросвітницької кампанії   на тему сімейних правовідносин   
відбувся круглий стіл  за участю головного спеціаліста відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги»  Т. Сидоренко  з 
слухачами Університету третього віку Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Петрівського району на тему: «Обов’язок повнолітніх дітей 
піклуватися про свої непрацездатних батьків».  

Учасники заходу обговорили сімейні правовідносини між 
батьками та дітьми, застосування  норм шлюбно-сімейного законодавства. Т.Сидоренко 
наголосила на правових послугах, які надає відділ в рамках безоплатної вторинної правової 
допомоги, та порядок подачі документів для її отримання. 

До відома присутніх доведено номер телефону Єдиного контакт центру 0 800 213 103 куди 
можна звернутися за правовими консультаціями, надано правові буклети з правової тематики, 
презентовано  довідково-інформаційну платформу правових консультацій «WikiLegalAid».  
 
РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

За період з 01.01.2020 по 31.03.2020 року (звітний період — І квартал 2020 року) 
Олександрійським МЦ та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 1556 звернень клієнтів, 1269 особам було надано правову 
консультацію, 287 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень клієнтів 

 з/п 

Найменування 
відділу/бюро правової 
допомоги 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень клієнтів 

Кількість наданих 
правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання БВПД 
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1 Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

452 316 136 

2 Знам`янське бюро 
правової допомоги 258 223 35 

3 Олександрівське бюро 
правової допомоги 180 171 9 

4 Онуфріївське бюро 
правової допомоги 142 117 25 

5 Петрівське бюро правової 
допомоги 209 190 19 

6 Світловодське бюро 
правової допомоги 315 252 63 

Разом по МЦ 1556 1269 287 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 236 рішень про 
надання БВПД та надано 139 доручень адвокатам та 99 штатним працівникам (представництво 
клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 9 письмовим зверненням було 
надано відмову у наданні БВПД.  

 
Розподіл нових клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за статтю 

 
Розподіл нових клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за віком 

 
В звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: сімейного — 374 (24,04%), 

житлового — 269 (17,29%), іншого цивільного права — 220 (14,14%), соціального забезпечення — 
128 (8,23%), спадкового — 124 (7,97%), з інших питань — 105 (6,75%), адміністративного — 97 
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(6,23%), земельного — 87 (5,59%), договірного — 82 (5,27%), трудового — 40 (2,57%), з неправових 
питань — 19 (1,22%), з питань виконання судових рішень — 11 (0,71%). 

Розподіл зареєстрованих клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за категорією питань 

 
 
Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за категорією осіб, яким надано БВПД 
  

 
Крім цього, Олександрійським місцевим центром в тому числі його структурними 

підрозділами за І квартал 2020 року було: 
 здійснено 25 виїзди мобільних консультаційних пунктів забезпечено діяльність 18 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 

виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 165 осіб, в тому числі 
106 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 59 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано 12 видів методичної допомоги органам місцевого самоврядування прийнято 160 
актів надання БВПД, що були здані адвокатами до МЦ; 

 проведено 52 правопросвітницькі заходи; 
 розміщено у ЗМІ 172 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД (ТБ; радіо;  

Facebook; інтернет веб-сайти організацій − самостійні інтернет − ЗМІ, інформаційні портали; блоги; 
друкована преса − газети, журнали; зовнішня реклама − борди, сіті-лайти, лайт-бокси). 

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

бюро 
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№ 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ / Бюро 

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

Кількість 
діючих 
дистанцій-
них 
пунктів/осіб, 
що отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС, яким 
надано 
методичну 
допомогу та 
установ - 
провайдерів 
БПД, з якими 
налагоджено 
співпрацю 

Кількість 
проведених 
правопрос-
вітницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано 
доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Разом по МЦ, в тому числі: 
25/111 18/59 12 52 0 

1 
Відділ 
правопросвітництва 
та надання БПД 

11/49 12/47 6 12 0 

2 Знам’янське БПД 0/0 0/0 1 14 0 

3 Олександрівське БПД 3/30 0/0 1 5 0 
  

4 Онуфріївське БПД 2/3 0/0 1 3 0 
5 Петрівське БПД 1/1 3/3 1 11 0 

6 Світловодське БПД 8/28 3/9 2 7 0 

 
 


