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

1.1.1 На період оголошення карантину правопросвітницькі заходи та роботи 
консультаційних пунктів майже не здійснювались, але і в умовах карантину працівники 
центру  проводили заходи в режимі онлайн. 

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”. 

 
 
 

15 квітня 2020 року,  начальниця 
Вільшанського бюро правової допомоги Анастасія 
Повар взяла участь в  онлайн нараді з 
працівниками Вільшанського Центру дитячої та 
юнацької творчості. Фахівчиня бюро повідомила, 
що з 23 березня 2020 року і до завершення 
карантину система безоплатної правової допомоги 
призупиняє особистий прийом громадян та 
надання адресної правової допомоги. У цей період 
система БПД надаватиме правові послуги 
дистанційно. Та наголосила , що безоплатна 
первинна та вторинна правова допомога надаватиметься із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій та з використанням скриньок для кореспонденції. 

21 квітня 2020 року,  в режимі відео конференції,  начальник Бобринецького бюро 
правової допомоги Денис Ніколаєнко  провів лекцію на тему:  “Булінг. Поняття, ознаки та 
протидія”, а 22.04.2020 року на тему: “Конституційні права людини і громадянина та їх 
захист”“ для учнів ПТУ №32. 
        1.1.2. 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).  



Як кожен громадянин може скористатися 
своїм правом на первинну правову допомогу та які 
категорії громадян мають право на адвоката чи 
юриста за кошти держави 24 червня 2020 року,  під 
час вебінару,  говорила начальниця 
Маловисківського бюро правової допомоги Марина 
Кучеренко з особами, які перебувають на обліку в 
Маловисківській районній філії Кіровоградського 
обласного центру зайнятості. 

        1.1.3. 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. 
 

За звітний період фахівцями місцевого центру підготовлено та оприлюднено на 
сторінці ФБ місцевого центру 12  відео консультацій. А саме: 

Начальник відділу «Маловисківське бюро правової допомоги» Голованівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Марина Кучеренко 
підготувала та оформила у вигляді відео-консультацію на тему: «Пільги для учасників АТО, 
які мають кредитні зобов’язання”,  (була висвітлена на сторінці ФБ місцевого центру  08 
травня 2020 року). 

Начальник Гайворонського бюро правової допомоги Максим Гайдей підготував відео-
консультацію на тему : «Права, пільги та соціальні гарантії військовослужбовців та членів їх 
сімей» (висвітлена на сторінці ФБ центру   12 травня  2020 року). 

14 травня 2020 року  була висвітлена на сторінці ФБ центру  консультація на тему : 
«Обов»язок повнолітніх дітей утримувати своїх непрацездатних батьків» яку підготував 
Максим Гайдей . 
 Заступник начальника відділу “Благовіщенське бюро правової допомоги” Діана 
Мелєзгінова підготувала відео-консультацію на тему: «Встановлення факту родинних 
відносин», яка була висвітлена на сторінці ФБ центру  15 травня 2020 року. 

25 травня 2020 року начальниця відділу «Маловисківське бюро правової допомоги» 
Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Марина Кучеренко підготувала відео-консультацію на тему: «Поради батькам, якщо дитина 
зникла з дому»; 

29 травня 2020 року фахівчиня Добровеличківського бюро правової допомоги Ірина 
Куреньова підготувала відео-консультацію на тему: « Протидія домашньому насильству»; 

29 травня 2020 року фахівчиня Новоукраїнського бюро правової допомоги Наталія 
Єльнікова підготувала відео-консультацію на тему: «Протидія домашньому насильству та 
засоби впливу на кривдника»; 



01 червня 2020 року начальниця Вільшанського бюро правової допомоги підготувала 
відео-консультацію на тему: «Основні права дитини та законодавство, яким регулюється 
захист її прав та інтересів в Україні»; 

12 червня 2020 року начальниця відділу правопросвітництва та надання правової 
допомоги місцевого центру Ірина Пташник підготувала відео-консультацію на тему: «Захист 
прав донорів в Україні»; 

15 червня 2020 року фахівчиня Бобринецького бюро правової допомоги Наталія 
Яворська підготувала відео-консультацію на тему: «Право на соціальні послуги для людей 
похилого віку». 

22 червня 2020 року заступник начальника Благовіщенського бюро правової 
допомоги Діана Мелєзгінова   підготувала відео-консультацію на тему: «Права та обов"язки 
біженців». 

26 червня 2020 року на сторінці ФБ центру  була висвітлена  консультація на тему: 
«Відповідальність за вживання наркотичних речовин» яку підготувала фахівчиня 
Добровеличківського бюро правової допомоги Ірина Куреньова. 

1.5.1. 16 червня 2020 року у фахівчині 
Новоукраїнського бюро правової допомоги Олени 
Августюк відбулась робоча зустріч з новопризначеним  
головою Новоукраїнської районної державної 
адміністрації  Віталієм Пастушенком. Під час даної зустрічі  
йшлося про послуги, які можна отримати через систему 
безоплатної правової допомоги, її альтернативні сервіси 
та напрямки співпраці.  
 
 
 

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. 

19 червня 2020 року начальниця 
Маловисківського бюро правової допомоги 
Марина Кучеренко, в ході робочої зустрічі з 
членами громадської організації 
«Милосердя» Маловисківщини обговорили 
напрямки співпраці щодо надання 
безоплатної правової допомоги соціально 
вразливим верствам населення на період дії 
адаптивного карантину. 

Фахівчиня бюро правової допомоги 
наголосила, що постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500 «Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» уряд продовжив дію адаптивного 
карантину до 31 липня 2020 року. 
 



 [1.2.] Клієнти отримують якісні послуги  
У зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 для попередження розповсюдження 

інфекції система безоплатної правової допомоги на період дії карантину запровадила 
додаткові обмежувальні заходи у своїй роботі та акцентує увагу клієнтів системи БПД щодо 
отримання правової допомоги дистанційно. Для цього працівники центру та бюро постійно 
інформують жителів регіону через  сторінки  партнерів на facebook та вебсайти  партнерів як 
саме можна отримати правову допомогу дистанційно. 

Проте,  карантин – це не перешкода для отримання правової допомоги від держави. 
Безоплатна вторинна правова допомога надається з використанням скриньок для 
кореспонденції та з дотриманням санітарних норм.  

На виконання плану заходів проекту «Програма прискорення інвестицій у сільське 
господарство» фахівцями  місцевого центру та бюро правової допомоги за 2 квартал 2020  
року підготовлено 150  письмових консультацій громадянам, із них 43 - із земельних питань . 
 
[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 9 методичних рекомендацій.  
 
 [1.4.] Система є незалежною, клієнтоорієнтовною, інноваційною, ефективною 

 
           28 та 30 квітня 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. 

          28 травня 2020 року директорка Голованівського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Ольга Рибак провела онлайн 
нараду з працівниками бюро правової допомоги на 
якій розглядались питання якості письмових 
консультацій, дотримання вимог до письмових 
консультацій, які озвучували фахівці Координаційного 
центру з надання правової допомоги під час 
конференції з якості та інші робочі питання. 
 



 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. 

Фахівці Маловисківського, Новоукраїнсько-
го, Гайворонського бюро правової допомоги 
разом із своїми дітьми взяли участь у підготовці 
мобільних кліпів про права дітей для 
розміщення їх на власному каналі 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги «PravoTok» у додатку TikTok. 

 
 
 

10 червня 2020 року директорка 
Голованівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ольга 
Рибак взяла участь у онлайн конференції 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги з питань здійснення закупівель за 
державні кошти у відповідності до вимог чинного 
законодавства.    
 
 
 
 

За період з 01.04 по 30.06.2020 року (ІІ квартал 2020 року) Голованівським місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 769 звернень клієнтів, 712 особам було 
надано правову консультацію, 57 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 

96 91 5 

2 Відділ «Бобринецьке Бюро » 109 95 14 
3 Відділ «Вільшанське Бюро » 56 47 9 



4… Відділ «Гайворонське Бюро 83 77 6 
5 Відділ «Благовіщенське Бюро » 84 79 5 
6. Відділ «Маловисківське Бюро » 85 81 4 
7. Відділ «Новоукраїнське Бюро » 64 58 6 
8. Відділ «Новоархангельське 

Бюро » 
73 70 3 

9. Відділ «Добровеличківське 
Бюро » 

119 114 5 

…. Разом по МЦ 769 712 57 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 57 рішень про 

надання БВПД, надано 27 доручень адвокатам ( в тому числі видано 2 доручення по заміні 
адвоката) та 32 накази штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). Прийнято 0 рішень про відмову в наданні БВПД 

В ІІ кварталі 2020 року клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 199 
(25.9 %), іншого цивільного права 136 (17.7%), з інших питань 117 (15.2 %), спадкового 73 
(9.5%), земельного 52 ( 6.7%), житлового 44 (5.8%), соціального забезпечення 42 (5.5%), 
трудового 40 (5.2%), адміністративного 38 (4.9%), з питань виконання судових рішень 19 
(2.5%), договірного 7 (0.9%), медичного 1 (0.1%) та з неправових питань 1(0.1%) . 

 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 ІІ квартал 2020 року найбільше 

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не 
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 48 (84.2%), ветеранам війни 6 (10.5%), 
особам з інвалідністю 2 (3.5%), дітям, які не належать до жодних категорій 1 (1.8%). 

 
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 5 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність  2 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  14 осіб, в 
тому числі 8 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 6  осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 проведено 32 правопросвітницьких заходи. 
 розміщено у ЗМІ  153 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 
здійснени
х виїздів 
мобільних 
пунктів/ос
іб, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 
дистанційн
их 
пунктів/осі
б, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 
провайде
рів БПД, 
яким 
надано 
методичн
у 
допомогу  

Кількість 
проведених 
правопросвіт
ницьких 
заходів/віде
о- консульта-
ції (онлайн 
правопросвіт
ництво) 

Кількість 
клієнтів, 
яким надано 
доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаці
йних мат-
ріалів, 
розміщен
их у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

5/8 2/6  15/17  153 

2 Голованівський 
МЦ БВПД 

   -/1  7 

3 Благовіщенське 
БПД 

   2/2  18 

4 Бобринецьке 
БПД 

   4/5  15 

5 Вільшанське 
БПД 

 2/6  2/2  27 

6 Гайворонське 
БПД 

   1/2  19 

7 Добровеличківс
ьке БПД 

   1/2  17 

8 Маловисківське 
БПД 

   2/2  7 

9 Новоархангельс
ьке БПД 

4/7   1/-  27 

10 Новукраїнське 
БПД 

1/1   2/1  16 

 


