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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 третього кварталу 2020 року Кропивницьким місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 5 виїздів до мобільних пунктів та забезпечено 
діяльність 20 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 

 
 01.09.2020 року фахівчині Кропивницького МЦ з надання БВПД 
Юлія Гула та Наталія Цуцман провели правопросвітницький 
захід на тему «Права та обов’язки учнів» для учнів 9 класів 
Комунального закладу «Навчально-виховного комплексу 
«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад - дитячий 
юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області». 
 

07.09.2020 року головний спеціаліст відділу Долинське бюро 
правової допомоги Едгар Худавердян в приміщені «КЗ Долинська 
ЗШ І-ІІІ ст. №2» провів правопросвітницький захід для учнів 9-го 
класу на тему:  «Права свої дитино ти знай та про обов’язки не 
забувай!». 

 
 07.09.2020 року начальник 
відділу Новгородківського бюро правової допомоги Андрій 
Крижановський під час відеоконсультації розповів про права та 
обов’язки учнів у дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладах. 
 
 

10.09.2020 року заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру Анастасія Коновалова 
провела лекційне заняття для студентів кафедри права та 
правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії 
Національного авіаційного університету на тему: «Відновне 
правосуддя неповнолітніх». 

 
 
22.09.2020 року фахівчиня Кропивницького місцевого центру з 
надання БВПД Наталія Цуцман спільно з представницею Служби у 
справах дітей Соколівської сільської ради Мар'яною Побережник  
провели виховну годину для учнів 10-11 класів Комунального 
закладу «Соколівське навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» 
Соколівської сільської ради Кіровоградського району 
Кіровоградської області» на тему «Протидій булінгу». 



 
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)   
 

05.08.2020 року в приміщенні Кропивницького місцевого центру 
було проведено онлайн правопросвітництво для шукачів роботи. 
Фахівчиня центру розповіла про мобільний додаток «Безоплатна 
правова допомога», та роз’яснила механізм отримання вторинної 
правової допомоги. Додаток також дозволяє перевірити, чи 
належить людина до суб’єктів права на надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, захист або представництво своїх 
інтересів у суді. Додаток дозволяє автоматично зателефонувати на 
єдиний номер системи БПД 0 800 213 103 та отримати 
консультацію юриста, а також знайти адреси центрів та бюро 
правової допомоги.  

 
 25.08.2020 року начальником відділу Новомиргородського бюро 
правової допомоги Оленою Смілянець було проведено в 
Новомиргородській районній філії обласного центру зайнятості 
правопросвітницький захід  на тему «Порядок доступу до 
системи безоплатної правової допомоги». 
 
 
 
 

10.09.2020 року начальником відділу Новомиргородського бюро 
правової допомоги Оленою Смілянець в Новомиргородській районній 
філії обласного центру зайнятості було проведено семінар на тему 
«Легальна зайнятість». Під час заходу присутнім було також роз’яснено 
як користуватися мобільним додатком «Безоплатна правова 
допомога».  
 
 
 
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 

 
 27.07.2020 року в Листопадівській сільській раді  фахівці центру 
та бюро: Наталія Цуцман, Анастасія Коновалова, Олена 
Смілянець та Раїса Швець здійснили мобільне консультування 
громадян з питань: розірвання договору оренди земельної 
ділянки та узаконення меж земельної ділянки. 
 
 
 
 



 
27.07.2020 року в Туріянській сільській раді  фахівці центру та бюро: 
Наталія Цуцман, Анастасія Коновалова, Олена Смілянець та Раїса 
Швець здійснили мобільне консультування громадян з питань: 
успадкування земельної ділянки за законом, переведення 
призначення земельної ділянки та стягнення заборгованості за 
орендну плату. 

 
 

27.07.2020 року в Йосипівській сільській раді  фахівці центру та 
бюро: Наталія Цуцман, Анастасія Коновалова, Олена Смілянець 
та Раїса Швець здійснили мобільне консультування громадян з 
питань: отримання земельної ділянки для будівництва, 
розірвання договору оренди земельної ділянки та усунення 
перешкод в користуванні земельної ділянки. 
 
 
 

27.07.2020 року в Капітанівській сільській раді  фахівці центру та 
бюро: Наталія Цуцман, Анастасія Коновалова, Олена Смілянець та 
Раїса Швець здійснили мобільне консультування громадян з 
питань: приватизації земельної ділянки під будинком та отримання 
земельної ділянки для ведення сільського господарства.  

 
 
 

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. 

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

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

 15.09.2020 року головний спеціаліст відділу Долинське бюро 
правової допомоги Едгар Худавердян в приміщенні 
Територіального центру соціального обслуговування Долинського 
району провів робочу зустріч. На даній зустрічі обговорили питання 
щодо надання консультації працівникам соціальної сфери 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.  

29.09.2020 року начальником відділу Новомиргородського бюро 
правової допомоги Оленою Смілянець в Новомиргородській 
районній філії обласного центру зайнятості було проведено 
семінар на тему «Легальна зайнятість». 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 
 Бюлетень "Часопис громади" за липень 2020 р., ст. 3, «Психологічне та економічне 

насильство: як довести факт»; 
 Газета "Степовий край" випуск № 37 від 11.09.2020 року ст. 2, «Право на безоплатну правову 

допомогу мають всі українці». 



 
1.3.2. Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ; виступи на місцевих радіо 
 Радіо на УР Кропивницький програма «Радіомайдан» ефір «Вам ще не телефонували 

колектори - готуйтеся!». 
 

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

 Кропивницькому центру з надання безоплатної правової допомоги виповнилося п’ять років; 
 "Алло, поверніть гроші" або що варто знати, коли вас турбують колектори (ТЕСТ); 
 Коли записи розмов є доказами в суді; 
 Психологічне та економічне насильство: як довести факт; 
 Засідання районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми; 
 Кропивничанам пояснили, що робити, коли погрожують колектори; 
 Нова категорія осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; 
 ОГОЛОШЕННЯ про проведення онлайн-фотоконкурсу «Правова допомога поруч»; 
 Психологічне та економічне насильство: як довести факт; 
 Суд скасував помилковий арешт на будинок, який перешкоджав кропивничанці реалізувати 

своє право власності; 
 Телефонному консультуванню БПД – три роки; 
 Відновлено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання БВПД; 
 Як захистити свої персональні дані; 
 Українці зможуть отримати безоплатну правову допомогу через мобільний додаток; 
 «Сучасний стан та перспективи розвитку взаємодії у сфері освіти та науки»; 
 Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів; 
 Застосунок БПД; 
 Кіровоградщина: система БПД проводить Instagram-челендж до Дня Незалежності; 
 Тварини у законі: про відповідальність за жорстокість; 
 Пільговий кредит на освіту; 
 Перейти за QR-кодом і прокачай центр або бюро системи БПД; 
 Особи, які звернулись з заявою про визнання особою без громадянства – суб’єкти права на 

БВПД; 
 Податкова знижка на навчання; 
 Що необхідно зробити, щоб усиновити дитину; 
 Хто має право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті 2020; 
 Правила відкриття кафе, ресторану або іншого закладу харчування; 
 Майнові відносини чоловіка та жінки у офіційному шлюбі та без його оформлення; 
 Кропивницький: бюро правової допомоги чотири роки; 
 Впровадження проекту ДІЯ держава в смартфоні; 
 Перевезення домашніх тварин залізничним транспортом; 
 Права людини у сфері охорони здоров'я; 
 Інтерв'ю з Валентином Барановим – начальником відділу Устинівського бюро правової 

допомоги; 
 Інтерв'ю з Іриною Дремлюгою –  начальницею Компаніївського бюро правової допомоги; 
 Права дитини; 
 Черговий випуск  інформаційного дайджесту системи безоплатної правової допомоги в 

Україні; 
 Твоє право: трудові гарантії військовослужбовців; 
 Як отримати статус біженця в Україні; 
 Борги при розлученні: кому виплачувати; 
 Правила оренди квартири; 
 Особливості працевлащтування неповнолітніх; 
 Щепленні дітей: за і проти; 



 Як приватизувати ділянку під своїм будинком. 
 
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 

27.05.2020 року фахівці Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро 
правової допомоги взяли участь у селекторній нараді, щодо 
виконання програми «Прискорення приватних інвестицій в 
сільське господарство». Під час наради учасникам 
роз’яснили правильність заповнення бланків земельних 
консультацій, як проводити правопросвітницькі заходи і  
виїзні консультування та форми звітування по проведенню 
таких заходів. 
 
 
 

 
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 



 28.08.2020 року начальник Новгородківського бюро правової 
допомоги Андрій Крижановський, взяв участь у районній комісії 
у справах дітей Новгородківської районної державної 
адміністрації, де надав консультацію з питання стягнення 
аліментів на дружину до виповнення дитині 3-х років та 
позбавлення батьківських прав. 
 
 

15.09.2020 року головний спеціаліст відділу Долинського бюро 
правової допомоги Едгар Худавердян в приміщенні служби у 
справах дітей Долинської РДА провів робочу зустріч на тему: 
«Безпритульні діти». За останні роки кількість дітей, які більшу 
частину часу, в тому числі й нічного, перебувають на вулиці, 
набула значного масштабу. Саме тому постала необхідність 
надання соціальної та правової допомоги цим дітям, що 
дозволить їм повернутися (при можливості та доцільності) до 
рідної сім’ї, знайти інше постійне місце проживання (опіку, 
прийомну сім’ю) розпочати повноцінне самостійне життя.   

 
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 

 09.07.2020 року начальник відділу Долинського бюро 
правової допомоги Сергій Кравчина прийняв участь у 
засіданні районної координаційної ради з питань сім’ї, 
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та 
протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 
людьми,  під час якої  обговорювались наступні питання: 
профілактичної роботи, щодо запобігання насильства в сім’ї 
або жорстокого поводження з дітьми в загальноосвітніх 
закладах та проведення інформаційно-просвітницької  
роботи з питань протидії торгівлі людьми та домашнього 
насильства на підвідомчих територіях. 
 
1.4.3. Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних консультаційних 

пунктів всіх категорій громадян у приміщеннях сільських, селищних та міських рад, установах 
ОТГ 

31.08.2020 року директор Кропивницького МЦ з надання 
БВПД Станислав Березниченко здійснив мобільне 
консультування в Компаніївському бюро правової допомоги, 
під час консультування надано консультацію з питання 
оскарження заповіту. 
 
 
 
15.09.2020 року начальник 

відділу Компаніївське бюро правової допомоги Кропивницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Ірина Дремлюга провела правопросвітницький захід щодо 
порядку оформлення податкової знижки  для працівників 



Компаніївської селищної об’єднаної територіальної громади. 
 
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 

11.09.2020 року відбулася робоча зустріч, під час якої, 
Станіслав Березніченко директор Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
представники Обласний ресурсний центр з питань допомоги 
учасникам АТО, де обговорили проблемні питання, які сьогодні 
є актуальними для учасників бойових дій та внутрішньо 
переміщених осіб. 
 
 

 
1.4.5. Організація роботи дистанційних пунктів доступу до БПД для безробітних осіб у приміщеннях 

районних центрів зайнятості 
 
14.07.2020 року в режимі онлайн відбувся семінар 
Новомиргородської районної філії обласного центру зайнятості на 
тему  «Легалізація праці», до якого долучилася начальник 
Новомиргородського бюро правової допомоги Олена Смілянець. 
Після завершення заходу надано консультацію з питання 
стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу. 
 
 

28.07.2020 року заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги Коновалова 
Анастасія в приміщенні Кропивницького місцевого центру 
провела онлайн правопросвітництво для шукачів роботи, на 
тему «Безоплатна правова допомога в режимі онлайн – це 
реально!». В ході якого обговорювались такі питання, як: 
питання працевлаштування та звільненн    я; щодо переведення 
на іншу посаду; про відновлення втрачених документів та інші 
питання, пов'язані з реалізацією права на працю. 

 
1.4.6. Адресна правова допомога, виїзд до місця проживання клієнтів МЦ 

14.07.2020 року начальником Устинівського бюро правової 
допомоги Валентином Барановим здійснено адресне 
консультування за адресою: смт. Устинівка, вул. Мазуренка, 39, де 
надано консультацію з питання встановлення факту належності 
правовстановлюючого документу. 

 
 
23.09.2020 року начальником 
Устинівського бюро правової допомоги Валентином Барановим 
здійснено адресне консультування за адресою: смт. Устинівка, вул. 
Нахімова, 21, де надано консультацію з питання порядок 
прийняття спадщини за заповітом. 

1.5. Механізм перенаправлення 



 
1.5.1. Зустрічі та круглі столи з партнерами, «перезавантаження» співпраці з існуючими 

партнерами 
 28.07.2020 року директор Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Станіслав 
Березніченко та заступниця начальника відділу правопросвітництва 
та надання правової допомоги Коновалова Анастасія на базі 
Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України було проведено круглий стіл за темою - 
«Сучасний стан та перспективи розвитку взаємодії у сфері освіти та 
науки». 
 

12.08.2020 року директор Кропивницького місцевого центру 
Березніченко Станівслав Володимирович відвідав презентацію 
досліджень «Ставлення ВПО до адресної допомоги та її можливого 
направлення на розробку довгострокових рішень».  За 
результатами досліджень було підведено підсумки, що більшість 
ВПО не готові відмовитися від адресної допомоги на користь 
довгострокового рішення. 
 

1.5.2. Підписання нових меморандумів 
 
10.08.2020 року директором Кропивницького МЦ з надання БВПД 
Станіславом Березніченком було проведено робочу зустріч спільно з 
Антоном Красовим – головою громадської ініціативи «Штаб 
юридичної допомоги». Під час робочої зустрічі обговорювались 
питання співпраці, шляхи поліпшення спільної роботи та підписано 
меморандум про співпрацю.   
 

 28.08.2020 року директор Кропивницького МЦ з надання БВПД 
Станіслав Березніченко та виконуючий обов’язки керівника штабу 
Національного корпусу у Кіровоградській області Дмитро Потоцький 
під час робочої зустрічі підписали меморандум про співпрацю, 
обговорили шляхи поліпшення спільної роботи та напрацювали 
механізми реалізації зазначених у меморандумі пунктів. 
  
 

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 

 
30.09.2020 року під час адвокатської години адвокат Антон 
Коробєйніков розповів фахівцям Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги про те, як 
оскаржити виконавчий напис приватного нотаріуса. Під час 
адвокатської години адвокат роз’яснив процедуру винесення 
виконавчого напису, які бувають порушення під час її винесення. 
 
2.1.2. Проведення навчання адвокатів, які надають безоплатну 



вторинну правову допомогу, для залучення до максимального використання ними КІАС 
 30.09.2020 року фахівці Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Гула та Вікторія 
Задорожна провели навчання для адвоката Богдана Урсаленка як 
можна використовувати у своїй професійній роботі  систему КІАС. 
Після чого Богдан Урсаленко самостійно зміг подивитися інформацію 
по клієнтам, яким він був призначений 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 

 08.09.2020 року начальник відділу Компаніївське бюро правової 
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Ірина Дремлюга провела робочу 
зустріч з начальником земельного відділу Миколою Поліщуком, 
щодо можливості підписання меморандуму про співпрацю та 
узгодження графіку дистанційного консультування. 
 
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 

 
30.07.2020 року Андрій Крижановський, начальник 
Новгородківського бюро правової допомоги, взяв участь у 
нараді за участю начальника ССД, РЦСССДМ, інспектора 
Новгородківської ЮП в проведенні превентивного заходу:                                                  
«Дитина не товар та не спосіб заробітку!». 
 
  
 

 
23.09.2020 року начальник відділу Долинського бюро правової 
допомоги Сергій Кравчина взяв участь в засіданні Долинської 
районної державної адміністрації на тему «Сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми. Визначені напрямки роботи 
у співпраці всіх суб’єктів на території району для досягнення 
ефективної системи підтримки осіб, які постраждали від 
домашнього 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) 
 
 06.08.2020 року начальник відділу Компаніївське бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Дремлюга 
провела правопросвітницький захід для працівників 
Компаніївської об’єднаної територіальної громади на тему 
«Безоплатна правова допомога поруч – користуйся додатком!». 
 

 
 

Розділ ІІ Результативні показники діяльності. 

За період з 01 липня по 30 вересня 2020 року (звітний період – IІІ квартал 2020 року)   
Кропивницьким МЦ з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1899 звернення клієнтів, 1604 особам було 
надано правову консультацію, 295 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 

754 532 222 

2. Долинське БПД 353 328 25 

3. Компаніївське БПД 222 222 0 

4. Новгородківське БПД 123 106 17 

5. Новомиргородське БПД 263 250 13 

6. Устинівське БПД 184 166 18 

7. Разом по МЦ 1899 1604 295 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 287 рішень про 
надання БВПД, надано 8 відмов, та надано 187 доручень адвокатам та 125 наказів штатним 
працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 489 (27%), 
іншого цивільного 307 (16%), спадкового 240 (10%), адміністративного 165 (9%), соціального 
забезпечення 143 (8%), трудового 170 (8%),  житлового 143 (7%), земельного 141 (6%), договірного 
права  40 (3%), інших питань 32 (3%),  з виконання судових рішень 25 (2%), медичне 4 (1%),  
неправове питання 0. 

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією питань 
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Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів за статтю. 

Чоловіки – 808 (47%) 
Жінки – 978 (53%) 

чоловіки; 47%

жінки; 53%

 
Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за віком 

До 18 років – 6 (1%), від 18 до 35 років – 524 (28%), від 35 до 60 років – 914 (56%), понад 60 років 
– 342 (15%). 

до 18 років; 1,00%

від 18 до 35 років; 
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Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 



 Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за ІІІ квартал  найбільше позитивних рішень було 
прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід  яких не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму) 170 (58%), ветеранам війни 91 (30%),  інвалідам 22 (7%), діти , які 
не належать до окремих категорій 6 (2%), внутрішньо-переміщені особи 4 (2%), особи, засуджені 
до покарання у вигляді позбавлення волі 2 (1%), не підтверджені особи 0. 
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Крім цього, Кропивницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в тому числі бюро правової допомоги за IІІ квартал було: 
 Здійснено 5 виїздів мобільного пункту та забезпечено діяльність 20 дистанційних пунктів доступу 
до безоплатної правової допомоги; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів  - 
62 особи: під час мобільних виїздів проконсультовано – 11 осіб, а під час  діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів -  51 особа; 
 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 134 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 
 проведено 58 правопросвітницьких заходів; 
 розміщено у ЗМІ 138  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: 5/11 20/51 12 58 0 138 

2 
Кропивницький 

місцевий центр з 
надання БПВП 

5/11 0 12 22 0 31 



3 Долинське БПД 0 2/3 0 11 0 21 

4 Компаніївське БПД 0 3/11 0 10 0 15 

5 Новгородківське БПД 
ПД 0 4/5 0 3 0 28 

6 Новомиргородське 
БПД 0 6/8 0 7 0 26 

7 Устинівське БПД 0 5/1 0 5 0 17 



 


