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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 четвертого кварталу 2020 року Кропивницьким місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 52 виїзди до мобільних пунктів та 
забезпечено діяльність 25 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 

11.11.2020 року заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання  безоплатної 
вторинної правової допомоги Анастасія Коновалова провела 
онлайн  семінар для студентів Льотної академії Національного 
авіаційного університету на тему «Проведення виборів в Україні 
2020». 
 
12.11.2020 року заступниця 

начальника відділу правопросвітництва та надання правової 
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання  
безоплатної вторинної правової допомоги Анастасія Коновалова 
провела онлайн семінар для студентів Льотної академії 
Національного авіаційного університету, щодо змін в земельному 
законодавстві.  

 
25.11.2020 року начальник відділу Долинського бюро правової 
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Кравчина 
провів правопросвітницький захід для учнів 8-го класу КЗ 
«Долинська ЗШ І-ІІІ ст. №2 іменні А.С. Макаренко Долинської 
районної ради» на тему: «Всеукраїнська акція 16 днів проти 
насильства».  

 
07.12.2020 року начальниця відділу Новомиргородського 
бюро правової допомоги Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Олена Смілянець провела  в режимі онлайн 
правопросвітницький захід  для учнів 5-го класу 
Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ст. №1 на тему: «Всеукраїнська 
акція 16 днів проти насильства». 
  

 
15.12.2020 року начальниця відділу Компаніївського бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 
Дремлюга провела правовий урок на тему «Дотримання 
обмежень учнями, які перебувають на  карантині вдома» для 
учнів КЗ «Компаніївське НВО» спільно з інспектором сектору 



превенції Компаніївського відділення поліції Дар’єю Калабановою. 
 
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)   

 
20.10.2020 року начальник відділу Долинського бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій 
Кравчина під час відеоконсультації розповів про порядок 
забезпечення учасників бойових дій житлом. 
 
 
 

20.10.2020 року начальниця відділу Новомиргородського бюро 
правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Олена Смілянець 
провела  семінар на тему «Легальна зайнятість» для осіб, які 
перебувають на обліку в Новомиргородській районній філії 
обласного центру зайнятості . 
 

05.11.2020 року начальниця відділу Новомиргородського 
бюро правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена 
Смілянець провела для  осіб, які перебувають на обліку в 
Новомиргородській районній філії обласного центру 
зайнятості інформаційну годину на тему «Порядок доступу до 
системи безоплатної правової допомоги».    
 

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 
 
 05.10.2020 року фахівці Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія 
Глущук та Віктор Яковлєв,  спільно з начальницею відділу 
Новомиргородського бюро правової допомоги Оленою 
Смілянець провели інформаційну годину для працівників 
Пурпурівської сільської  на тему: «Особливості підписання, 
розірвання та внесення змін до договорів оренди земельних 
ділянок». 

 
 13.10.2020 року фахівці Кропивницького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Наталія Цуцман та Анастасія Коновалова спільно з 
начальником відділу Долинського бюро правової 
допомоги Сергієм Кравчиною провели інформаційну 
годину на тему «Особливості підписання, розірвання та 
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок» 



для працівників Маловодянської сільської ради та залишили інформаційні матеріали, аби жителі 
громади мали інформацію куди можна звертатися за правовою допомогою. 
 
 11.11.2020 року директор Кропивницького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Станіслав Березніченко, фахівці Кропивницького МЦ з 
надання БВПД Анна Хабзей, Наталія Глущук спільно з 
начальником Устинівського бюро правової допомоги 
Валентином Барановим провели інформаційну годину для 
працівників Криниченської сільської ради  на тему: 
«Отримання безоплатно земельної ділянки у власність». 
 

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; 
✔ Повернення коштів за квитки під час карантину; 
✔ Види мобільних шахрайств та методи їх протидії; 
✔ Придбання металопластикових вікон: особливості. 



 
1.2.2. Проведення інформаційних заходів для цільових груп з метою популяризації 
«WikiLegalaid» 

06.08.2020 року начальниця відділу Компаніївського бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 
Дремлюга провела правопросвітницький захід для працівників 
начальник Компаніївського сектору пробації, де розповіла про 
інформаційну базу «WikiLegalAid», як нею користуватися та 
кожен з присутніх мав можливість знайти потрібну інформацію 
з будь-якого правового питання. 

27.10.2020 року начальниця відділу Новомиргородського бюро 
правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена 
Смілянець провела робочу зустріч, щодо надання консультації 
працівникам ЦНАП Новомиргородської РДА для подальшого 
перенаправлення незахищених категорій людей за отриманням 
безоплатної правової допомоги. Під час зустрічі фахівець також 
розповів що таке інформаційна база «WikiLegalAid», як нею 
користуватися та кожен з присутніх мав можливість знайти 

потрібну інформацію з будь-якого правового питання.  
17.11.2020 року фахівчиня відділу Устинівського бюро 
правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія 
Пономар провела в Долинському відділі управління 
виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у 
Кіровоградській області семінар на тему «Захист трудових 
прав». Під час зустрічі фахівчиня також розповіла про 
інформаційну базу «WikiLegalAid», як нею користуватися та 
кожен з присутніх мав можливість знайти потрібну інформацію 

з будь-якого правового питання. 
 

1.3. Інформаційно-комунікативні заходи 
 
1.3.1. Висвітлення в друкованих регіональних/місцевих ЗМІ роботи центрів з надання БВПД 

 Консультації з земельних правовідносин; 
 Фото- та відеознімання у громадських місцях і коли дозвіл потрібен, а коли ні; 
 Відсутність маски або респіратора в громадських місцях; 
 Якщо у вас державний акт старого зразка. 

 
1.3.2. Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ; виступи на місцевих радіо 

 Що таке мобільне шахрайство, які бувають його види та як  захистити себе від мобільних 
шахраїв; 

 Як вибрати фірму-посередника для працевлаштування за кордоном та не потрапити в 
трудове рабство; 

 Що таке заборгованість по заробітній платі та як її стягнути. 
 
1.3.3. Публікації в Інтернет виданнях про систему БПД (Інформаційні портали, веб-сайти 
організацій, Facebook) 

 Жителям Кiровоградщини розповiли хто має платити борги при розлученнi; 
 Жителів Кіровоградщини безкоштовно консультуватимуть з питань земельних відносин 



(ГРАФІК); 
 Вийшов черговий випуск Інформаційного дайджесту системи безоплатної правової 

допомоги в Україні; 
 Юристи системи БПД: щодня бути потрібним та корисним людям; 
 На Кіровоградщині юристка допомогла сестрі встановити опіку над рідним братом; 
 Юридичний супровід для клієнта пробації; 
 Кропивницький: як діяти людям, які постраждали від смерчу; 
 Як отpимати допомогу постpаждалим під час смеpчу в Кpопивницькому (ПОКPОКОВА 

ІНСТPУКЦІЯ); 
 Як отримати безоплатну правову допомогу в умовах адаптивного карантину; 
 Нові правила для мікрокредитів: що зміниться з 1 січня 2021 року; 
 Як приватизувати ділянку під своїм будинком; 
 Адвокатка системи БПД допомогла жінці врятуватись від домашнього кривдника; 
 Як отримати компенсацію за зруйноване житло на Сході України; 
 Інформаційного дайджесту системи безоплатної правової допомоги в Україні за жовтень 

2020 року; 
 Безоплатна правова допомога для клієнтів пробації Новгородківщини; 
 Допомогти землевласнику, орендарю, громаді: перші підсумки проєкту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»; 
 Комунікація сьогодні працює на результат у майбутньому; 
 Штраф за відсутність маски; 
 Чи має право роботодавець вимагати результат ПЛР-тесту; 
 Кіровоградщина: чи законно вимагати від працівника результат ПЛР-тесту; 
 Як повернути товар придбаний у «чорну п'ятницю»; 
 Укладання та внесення змін до договорів оренди землі; 
 Захистити ваше майно від незаконних посягань допоможуть прості кроки; 
 Розроблено пакет інформаційних матеріалів з питань земельних правовідносин; 
 Кампанія проти кібербулінгу; 
 Міжнародний день людей з інвалідністю; 
 Запит на інформацію та звернення громадян - у чому різниця; 
 Встановлення факту існування трудових правовідносин в судовому порядку; 
 В рамках проведення заходів Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»; 
 Особливості виплати заробітної плати особі, яка знаходиться на самоізоляції; 
 Взаємодія центрів безоплатної вторинної правової допомоги Кіровоградщини з органами 

місцевого самоврядування: напрями діяльності та заходи; 
 БПД з питань земельних відносин: портрет типового клієнта; 
 Підсумки роботи по наданню безоплатної правової допомоги; 
 Як мають виплачувати зарплату тим, хто на самоізоляції; 
 Представник Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги 

надала юридичні консультації засудженим; 
 День прав людини; 
 Хто, окрім мами, може йти в декретну відпустку; 
 Як замінити вікна та не стати жертвою шахраїв; 
 Відрядження у вихідний день; 
 Адміністративна та кримінальна відповідальність за затримку виплати заробітної плати; 
 Права працівників по догляду за дитиною у випадку карантину; 
 Відпустка за сумісництвом та дистанційна робота за основним місцем; 
 Перенесення щорічної відпустки на інший термін; 
 Якщо вам заборгували зарплату. Як вирішити конфлікт; 
 Як підприємцям Кіровоградщини отримати компенсацію за карантин; 
 Як уберегтися від мобільного шахрайства; 
 Який штраф загрожує за незаконну вирубку й продаж ялинок. 

 
 



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 правової допомоги, 
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. Публічна презентація результатів 
діяльності МЦ разом з бюро правової 

допомоги 
01.12.2020 року фахівці Кропивницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та бюро правової допомоги взяли 



участь в нараді, де обговорили результати роботи в 2020 році та обговорили можливість 
підписання Меморандумів про співпрацю з новоутвореними територіальними громадами. 
 
 
 

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 
 
  28.10.2020 року начальник відділу Новгородківського бюро 
правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрій 
Крижановський взяв участь в засідання районної комісії у 
справах дітей Новгородківської районної державної 
адміністрації, де надав консультацію з питання стягнення 
заборгованості по аліментам та позбавлення батьківських 
прав. 
 

22.12.2020 року начальник відділу Новгородківського бюро 
правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрій 
Крижановський провів семінар на тему «Протидій насильству 
в сім’ї» в Новгородківському районному центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Новгородківської районної 
державної адміністрації. 
 
 

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 
 
 04.12.2020 року начальник відділу Долинського бюро правової 
допомоги  Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Кравчина взяв 
участь у семінарі - навчанні в рамках  проведення  заходів  
Всеукраїнської  акції   «16  днів   проти  насильства» на тему 
«Протидій насильству в сім’ї. Скажемо насильству – НІ!». 
 
 

07.12.2020 року фахівці Устинівського бюро правової 
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Валентин Баранов 
та Наталія Пономар провели семінар з нагоди Всеукраїнської 
акції «16 днів проти насильства» на тему «Протидій та 
запобігай вчиненню домашньому насиллю» спільно з 
начальником Устинівський районний сектор пробації 



Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінального провадження 
Міністерства юстиції України Олександром Ігнатенком. 
 
1.4.3. Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних консультаційних 
пунктів всіх категорій громадян у приміщеннях сільських, селищних та міських рад, установах ОТГ 
 
13.10.2020 року фахівці Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія 
Цуцман та Анастасія Коновалова спільно з начальником 
відділу Долинського бюро правової допомоги Сергієм 
Кравчиною провели в приміщенні Богданівської сільської ради 
Долинського району мобільне консультування, щодо визнання 
договору оренди недійсним та розірвання договору оренди, та 
відповідали на інші актуальні питання з земельного права. 
 

06.11.2020 року фахівці Кропивницького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Анастасія Коновалова, Наталія Глущук спільно з 
начальником відділу Компаніївського бюро правової 
допомоги Іриною Дремлюгою провели мобільне 
консультування в Полтавській сільській раді 
Компаніївського району для осіб з питань що стосуються 
земельного законодавства, а саме: «Порядок прийняття 
земельної ділянки в спадщину». 

 
 
08.12.2020 року головний спеціаліст відділу Долинського 
бюро правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Едгар 
Худавердян провів мобільне консультування з питань що 
стосуються земельного законодавства в приміщенні 
Першотравневій сільської ради а саме: «Порядок 
приватизації земельної ділянки». 
 
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 учасників АТО 

09.10.2020 року відбулася робоча зустріч, під час якої, 
директор Кропивницького місцевого центру з надання БВПД 
Станіслав Володимирович Березніченко, заступниця 
начальника відділу правопросвітництва та надання правової 
допомоги Коновалова Анастасія та представники 
Кіровоградського науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України обговорили проблемні 
питання, які сьогодні є актуальними для учасників бойових дій 
та внутрішньо переміщених осіб, щодо виконання рішень 
Європейського суду з прав людини, їх чисельність та кількісні 

характеристики. 
 
1.4.5. Організація роботи дистанційних пунктів доступу до БПД для безробітних осіб у 
приміщеннях районних центрів зайнятості 



27.10.2020 року начальниця відділу Новомиргородського бюро 
правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Олена Смілянець 
провела  дистанційне консультування для осіб, які перебувають на 
обліку в Новомиргородській районній філії обласного центру 
зайнятості, щодо порушення трудового законодавства. 

 
 
27.10.2020 року фахівчиня відділу Новомиргородського бюро 
правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Раїса Швець провела  
дистанційне консультування з питання відновлення трудової 
книжки та підтвердження трудового стажу особи в приміщенні 
Трудового архіву Новомиргородського району. 
 
1.5. Механізм перенаправлення 

1.5.1. Зустрічі та круглі столи з партнерами, «перезавантаження» співпраці з існуючими 
партнерами 
 
06.10.2020 року директор Кропивницького місцевого центру з 
надання БВПД Станіслав Володимирович Березніченко та 
представники Міжрегіональної Академії Управління 
персоналом провели робочу зустріч, під час якої обговорили 
взаємодію партнерів, щодо проходження студентами-
юристами МАУП практики на базі  Кропивницького МЦ з 
надання БВПД 

 
30.11.2020 року начальниця відділу Новомиргородського 
бюро правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена 
Смілянець та начальник Новомиргородського РС філії ДУ 
«Центр пробації» в Кіровоградській області Євген Коваленко 
провели робочу зустріч, під час якої обговорили погодження 
графіку дистанційного консультування на 1 квартал 2021 року. 
 

 
 

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

 
2.1.1. Проведення робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу практики, 
обміну досвідом та обговорення проблемних питань 
 
22.12.2020 року під час адвокатської години адвокат Ігор 
Іващенко розповів фахівцям Кропивницького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги про 
процедуру оскарження протоколу, щодо вчинення 
адміністративного правопорушення.  
 
 



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

04.12.2020 року фахівці відділу Долинського бюро правової 
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Кравчина та 
Едгар Худавердян провели навчання для адвоката Анастасії 
Шепеленко, де навчили її використовувати у своїй професійній 
роботі  систему КІАС. Після чого Анастасія Шепеленко 
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 

 28.12.2020 року фахівчиня відділу Устинівського бюро 
правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія 
Пономар та Ольга головний спеціаліст Долинського відділу 
управління виконавчої дирекції ФСС України у 
Кіровоградській області Щербакова провели робочу зустріч, 
під час якої погодили графік проведення спільних 
правопросвітницьких заходів та надання правової допомоги 
громадянам. Після зустрічі обговорили можливість 
підписання меморандуму про співпрацю. 

 
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 
 
 08.12.2020 року фахівчиня відділу Устинівського бюро 
правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія 
Пономар з нагоди Всеукраїнської  акції   «16  днів   проти  
насильства» та Дня прав людини провела семінар на тему 
«Скажи насильству – ні!» для працівників Устинівської районної 
бібліотеки для дорослих. 

 
 15.12.2020 року начальник відділу Долинського бюро 
правової допомоги  Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій 
Кравчина провів семінар - навчання для працівників КЗ 
«Бібліотека для дорослих Долинської міської ради» в рамках  
проведення  заходів  Всеукраїнської  акції   «16  днів   проти  



насильства». 
 
 

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) 
 
 13.10.2020 року начальниця відділу Компаніївського бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 
Дремлюга та голова Громадської організації «Взаємодія» 
Олена Мірхайдарова провели тематичну виставку на тему 
«Тін-спіріт на захисті прав підлітків», де Ірина Дремлюга 
роз’яснила процедуру надання безоплатної правової 
допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. 

 
03.11.2020 року начальниця відділу Компаніївського бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина 
Дремлюга провела адвокаційну зустріч на тему «Торгівля 
людьми - це злочин!» спільно з Громадською організацією 
«Обласний жіночий інформаційний центр». 

 
 
 

 
Розділ ІІ Результативні показники діяльності. 

За період з 01 жовтня по 31 грудня 2020 року (звітний період – IV квартал 2020 року)   
Кропивницьким МЦ з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1824 звернення клієнтів, 1645 особам було 
надано правову консультацію, 181 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 
консультацій 

603 483 120 

2. Долинське БПД 308 292 16 

3. Компаніївське БПД 224 219 5 

4. Новгородківське БПД 171 159 12 

5. Новомиргородське БПД 279 261 18 

6. Устинівське БПД 239 229 10 



7. Разом по МЦ 1824 1643 181 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 169 рішень про 
надання БВПД, надано 9 відмов, та надано 134 доручень адвокатам та 36 наказів штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 408 (22%), 
земельного 375 (20%), іншого цивільного 257 (17%), спадкового 195 (10%), житлового 135 (7%), 
адміністративного 125 (6%), трудового 125 (6%),  соціального забезпечення 96 (5%), договірного 
права  49 (2%), інших питань 32 (2%),  з виконання судових рішень 26 (2%), медичне 1 (1%),  
неправове питання 0. 
Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією 
питання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів за статтю. 
Чоловіки – 718 (42%) 
Жінки – 984 (58%) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за віком 
До 18 років – 2 (1%), від 18 до 35 років – 450 (26%), від 35 до 60 років – 905 (53%), понад 60 років – 
345 (20%). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Щодо 
клієнтів, яким було 
надано БВПД, то за ІV 
квартал  найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
(середньомісячний дохід  яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 122 (71%), 
ветеранам війни 30 (16%),  особам з інвалідністю 16 (8%), особи, засуджені до покарання у 
вигляді позбавлення волі 6 (2%), внутрішньо-переміщені особи 5 (2%), діти , які не належать до 
окремих категорій 2 (1%), не підтверджені особи 0. Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, яким 
надано БВПД, за категорією осіб 
 

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

● здійснено 52 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 25 дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги; 

● загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 
виїздів  - 275 осіб: під час мобільних виїздів проконсультовано – 210 осіб, а під час  діяльності 
дистанційних консультаційних пунктів -  65 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 164 акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 



● проведено 67 правопросвітницьких заходів; 
● розміщено у ЗМІ 192  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 
інформаційни
х матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 52/210 25/65 12 67 0 192 

2 
Кропивницький 

місцевий центр з 
надання БПВП 

46/181 2/8 12 18 0 47 

3 Долинське БПД 2/7 1/3 0 12 0 25 

4 Компаніївське БПД 0 3/7 0 15 0 23 

5 Новгородківське БПД 
ПД 1/4 5/8 0 5 0 33 

6 Новомиргородське 
БПД 2/14 6/11 0 9 0 30 

7 Устинівське БПД 1/4 8/28 0 8 0 34 



 


