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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 другого кварталу 2020 року Кропивницьким місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено 1 виїзд до мобільних пунктів 
та забезпечено діяльність 7 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 

 
04.05.2020 року Анна Хабзей, фахівчиня 
Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги з нагоди 
Міжнародного дня протидії булінгу, розповіла під час 
відеоконсультації про булінг в шкільному середовищі. 
Слухачі під час відеоконсультації дізналися про те, що 
таке булінг, хто є суб’єктами вчинення булінгу та що 
робити коли твоя дитина стала «агресором» чи 
«жертвою»? 
 

 
 
 05.06.2020 року начальник відділу 
Долинського бюро правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Сергій 
Кравчина під час відеоконсультації розповів 
про право дитини на особисте майно. Слухачі під 
час відеоконсультації дізналися, яка особа 
вважається дитиною та на яке майно має право 
дитина в залежності від віку. 
 
 
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)   

 08.05.2020 року фахівець відділу Долинського бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Едґар 
Худавердян розповів під час відеоконсультації про право 
на санаторно-курортне лікування та відпочинок 



військовослужбовців та членів їх сімей. Слухачі під час відеоконсультації дізналися про 
системи правових та соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і 
свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до 
особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної 
стабільності у військовому середовищі. 
 
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 

16.04.2020 року фахівчині Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги  Анастасія 
Коновалова та Вероніка Задорожня провели прямий ефір в 
мережі   питання надання громадянам у власність безоплатно 
земельної ділянки. Під час ефіру було роз’яснено механізм 
отримання земельної ділянки, які для цього потрібні 
документи та куди можна звертатися у разі відмови видачі 
земельної ділянки. Кожен хто приєднався до ефіру міг 
поставити питання правового характеру по цій темі. 
 
 
 
 

 
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. 

 
1.2.2. Проведення інформаційних заходів для цільових груп з метою популяризації 

«WikiLegalaid» 
11.06.2020 року начальниця відділу 
Новомиргородського бюро правової допомоги 
Олена Смілянець  в режимі онлайн провела 
семінар для працівників Новомиргородської 
районної філії обласного центру зайнятості, де на 
практиці показала як користуватися інформаційна 
базою «WikiLegalAid» та кожен з присутніх мав 
можливість знайти потрібну інформацію з будь-
якого правового питання. Узагальнення найбільш 
актуальних питань, з якими заявники звертаються 
до місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, організація і 

розроблення стандартних консультаційних відповідей для використання в роботі та їх 
поширення. 
 

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

БВПД 
 "Нова газета" випуск № 15 від 09.04.2020 р., ст. 3 стаття «Про оплату ЖКП під час 

карантину»; 
 Бюлетень "Часопис громади" за квітень 2020 р., ст. 3 стаття «Не мовчи про насилля»; 
 "Нова газета" випуск № 21 від 21.05.2020 р., ст. 3 стаття «Нові правила поновлення 

договорів оренди земельних ділянок»; 
 "Нова газета" випуск № 22 від 28.05.2020 р., ст. 3 стаття «Нові правила поновлення 

договорів оренди земельних ділянок (продовження попередньої статті)»; 
 "Нова газета" випуск № 25 від 18.06.2020 р., ст. 3 стаття «Онлайн-шопінг. Як 

захиститись?»; 
 "Нова газета" випуск № 26 від 25.06.2020 р., ст. 3 стаття «Правильно оформлена 

розсписка - гарантія повернення боргу». 
 
1.3.2. Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ; виступи на місцевих радіо 
 Радіо на УР Кропивницький програма «Радіомайдан» ефір «Незаконне звільнення»; 
 Інтерактивній програма-інтерв'ю "Радіомайдан" на телеканалі UA: Кропивницький 



«Як обміняти та повернути товар і в який термін зобов’язані повернути гроші за 
товар та що робити, коли через власну необережність покупець розбив скляну тару в 
супермаркеті або інакше пошкодив товар». 
 

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

 Як повернутися в Україну або отримати допомогу за кордоном під час карантину; 
 Як на Кіровоградщині оплатити комунальні послуги у період карантину; 
 Оплата комунальних послуг у період карантину: обов’язки населення та гарантії 

держави; 
 Кiровоградщина: Як оплачувати комуналку в перiод карантину; 
 Що забоpонено та дозволено pобити під час каpантину автомобілістам; 
 Як у Кропивницькому жінці допомогли поновитись на роботі та стягнути 185 тисяч 

зарплати; 
 У Кpопивницькому жінка поновилася на pоботі та стягнула майже 200 тис. гpн 

заpплатні; 
 У Кропивницькому силами БПД поновили жінку на роботі та стягнути 185 тис грн 

заробітної плати; 
 Стартував онлайн-конкурс малюнків про права дитини; 
 Кропивницькі дітлахи можуть брати участь онлайн-конкурс дитячих малюнків 

«Країна моїх прав»; 
 Право на працю: як система БПД захищає трудові права українців; 
 В Укpaїні пoчнуть діяти нoві пpaвилa для opенди землі; 
 Як на Кіровоградщині можна подарувати сім’ю дитині; 
 Кропивничанам пропонують робити покупки онлайн на час карантину, але з 

обережністю; 
 Як жителям Кіровогрaдщини зaхиститися купуючи онлaйн?; 
 Правила та обов’язки пішоходів, які збережуть життя; 
 Що треба знати про покупки в інтернеті; 
 Кіровоградщина: Що робити коли зникла дитина; 
 Мікрокредитування: як захистити свої права перед фінансовими організаціями; 
 Яскраві, цікаві та несхожі один на одного; 
 У системи БПД грандіозна новина, вона має тепер свій акаунт у TikTok; 
 Як на Кіровоградщині діти можуть отримати правову допомогу; 
 Челендж "ПРАВА ДИТИНИ" триває; 
 Відновлено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання БВПД; 
 Як жителям Кіровогрaдщини зaхистити свої персонaльні дaні?; 
 На Кіровоградщині чоловік через суд змусив товариша повернути борг 2,5 тисячі 

доларів; 
 Кіровоградщина: чоловік повернув позичених 2500 доларів завдяки правильній 

розписці; 
 Психологічне та економічне насильство: як довести факт. 

 
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» 

 
25.06.2020 року начальник Устинівського бюро правової 
допомоги Валентин Баранов під час вуличних інформувань 



фахівці Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної відповідали на 
поставленні питання громадян, розповідали про їхні права та як їх захищати а також 
розповсюджували друковані матеріали про місцезнаходження, графіки роботи та номери 
телефонів бюро правової допомоги та Місцевого центру.   
      
 
1.3.5. 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 оновлення роботи 
системи в Комплексно-аналітичній системі, 
процедура оформлення письмових консультацій. 
Під час наради учасникам роз’яснили правильність 
заповнення бланків консультацій та наглядно 
вказали на помилки. 
 
 

 
 

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 

15.05.2020 року фахівчиня Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Вероніка 
Задорожна під час відеоконсультації розповіла про встановлення 
факту родинних відносин. Також слухачі могли дізнатися 
наступне:  який порядок та підстави встановлення факту 
родинних відносин; куди звернутись з заявою про встановлення 
факту родинних відносин; хто може звернутись до суду з заявою 
про встановлення факту родинних відносин та який перелік 
необхідних документів, щоб звернутися до суду з заявою про 
встановлення факту родинних відносин? 

 18.05.2020 року Ірина Дремлюга (Ірина Дремлюга), 
виконуюча обов’язки начальника відділу 
Компаніївського бюро правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги розповіла 
під час відеоконсультації про те, як отримати статус 
багатодітної сім’ї. Також слухачі могли дізнатися 
наступне: що означає поняття багатодітна сім’я; як 
підтвердити статус багатодітної сім’ї та які пільги 
передбачені чинним законодавством України для 
багатодітних сімей? 



 
 
 
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 

 25.05.2020 року  заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання правової допомоги 
Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Анастасія Коновалова розповіла 
під час відеоконсультації про торгівлю дітьми, основні чинники 
та профілактику запобігання цього явища з нагоди 
Міжнародного дня зниклих дітей. Слухачі під час 
відеоконсультації дізналися, як важливо докласти максимум 
зусиль, аби якомога швидше розшукати кожну зниклу дитину 
та повернути її в безпеку, адже вона може стати жертвою 
торгівлі дітьми. 
 
1.4.3. Забезпечення функціонування та подальший розвиток мережі виїзних 

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

 21.05.2020 року, Директор Регіонального центру з 
надання безоплатної правової допомоги у 
Кіровоградській області Кропліс Л.В. та директор 
Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Березніченко С.В. здійснили мобільне 
консультування в Капітанівській селищній раді 
Новомиргородського району Кіровоградської 
області, де надали консультації з питань отримання 
земельної ділянки для ведення сільського 

господарства та розірвання договору оренди 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 учасниками АТО 

 
 25.06.2020 року заступниця начальника відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги під час виїзного 
консультування надала роз’яснення учасникам бойових дій з 
питання процедури отримання допомоги до 5 травня. 
Роз’яснила порядок звернення за наданням безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
  
 
1.4.5. Організація роботи дистанційних пунктів доступу до БПД для безробітних осіб у 



приміщеннях районних центрів зайнятості 
 29.04.2020 року Наталія Цуцман, фахівчиня 
Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги розповідає в 
відеоконсультації про гнучкий графік робочого часу та 
дистанційну роботу: основні зміни в законодавстві. 
Слухачі під час відеоконсультації дізналися про те, що 
таке гнучкий графік роботи та дистанційна роботи, які 
умови переходу на дистанційну роботу, хто може 
скористатися гнучким графіком робочого часу. 
 

 
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 

 27.04.2020 року під час адвокатської години адвокатка Оксана 
Сьора розповіла фахівцям Кропивницького місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги про те, як 
діяти коли правоохоронні органи намагаються притягнути 
порушника до адміністративної відповідальності, відповідно до 
основних вимог Кабінету Міністрів України. Під час адвокатської 
години адвокатка уточнила фахівцям алгоритм дій в разі 
складання протоколу про правопорушення. 
 
2.1.2. Проведення навчання адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, для залучення до максимального використання ними КІАС 
 18.06.2020 року фахівці Кропивницького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія 
Гула та Катерина Пільгуй провели навчання для 
адвокатесси Катерини Урсаленко як можна 
використовувати у своїй професійній роботі  систему КІАС. 
Після чого Катерина Урсаленко самостійно змогла 
подивитися інформацію по клієнтам, яким вона була 
призначена для надання БВПД. 
 
 

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

3.1. Незалежні провайдери 
3.1.1. Проведення робочих зустрічей із представниками органів місцевого 

самоврядування, державних органів, громадських організацій з метою 
налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових 
стейкхолдерів, у тому числі, створення провайдера на 
рівні територіальних громад 

 04.06.2020 року відбулася робоча зустріч з нагоди обговорення 
можливості підписання договору про співпрацю між 
Долинським районним відділом державної виконавчої служби 



та Кропивницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Досягнуто домовленості відносно процедури перенаправлення осіб, які потребують 
безоплатної вторинної правової допомоги. 
 
 
 
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 

 17.04.2020 року директор Кропивницького місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Станіслав Березніченко та заступник 
начальника відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Анастасія Коновалова 
взяли участь в нараді на тему: «Виконання постанови 
Кабінету міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про 
затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі в 

умовах запровадження карантинних заходів в державі». Під час наради  обговорити 
питання взаємодії та виконання постанови в умовах карантинних заходів, спільних дій всіх 
суб’єктів, які здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству.  
  
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) 

 03.06.2020 року в.о. начальника відділу Компаніївське бюро 
правової допомоги Кропивницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Дремлюга провела 
правопросвітницький захід для працівників Головного управління 
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області на тему «Оплата 
комунальних послуг під час карантину». 
 
3.1.4. Розроблення та поширення методичних рекомендацій для органів місцевого 

самоврядування щодо створення ними спеціалізованих установ з надання БПД 
         Кропивницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги розроблено та поширено наступні методичні рекомендації для органів місцевого 
самоврядування: 
 Права та обов’язки батьків-вихователів; 
 З чого розпочався другий етап медичної реформи в Україні для пацієнтів та лікарів?; 
 Автоматична система фотофіксації порушень правил дорожнього руху; 
 Зникла дитина – Що робити?; 
 Що заборонено і дозволено робити автомобілістам під час карантину?; 
 Нові правила поновлення договорів оренди земельної ділянки; 
 Онлайн шопінг! Як захиститись?; 



 Мікрокредитування: як захистити свої права перед фінансовими організаціями?; 
 Оплата комунальних послуг у період карантину; 
 Пенсія у зв’язку з втратою годувальника; 
 Процедура усиновлення в України; 
 Про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи 

недієздатною. 
 

Розділ ІІ Результативні показники діяльності. 
За період з 01 квітня по 30 червня 2020 року (звітний період – IІ квартал 2020 року)   

Кропивницьким МЦ з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 1977 звернення 
клієнтів, 1850 особам було надано правову консультацію, 127 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 

794 702 92 

2. Долинське БПД 341 323 18 

3. Компаніївське БПД 317 317 0 

4. Новгородківське БПД 128 122 6 

5. Новомиргородське БПД 249 244 5 

6. Устинівське БПД 148 142 6 

7. Разом по МЦ 1977 1850 127 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 118 рішення 
про надання БВПД, надано 3 відмови, та надано 68 доручень адвокатам та 45 наказів 
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів).  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 505 
(27%), іншого цивільного 312 (16%), спадкового 191 (10%), адміністративного 184 (9%), 
соціального забезпечення 172 (8%), трудового 170 (8%),  житлового 152 (7%), земельного 
134 (6%), договірного права  50 (3%), інших питань 46 (3%),  з виконання судових рішень 41 
(2%), медичне 20 (1%),  неправове питання 0. 

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 
категорією питань 
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Земельне 6%
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Інше цивільне 16%
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Договірне 3%

Інші питання 3%

Виконання судових 
рішень 2%
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Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів за статтю. 

Чоловіки – 884 (47%)       Жінки – 1022 (53%) 

чоловіки; 47%

жінки; 53%

 
Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за віком 

До 18 років – 3 (1%), від 18 до 35 років – 526 (28%), від 35 до 60 років – 1084 (56%), 
понад 60 років – 293 (15%). 

до 18 років; 1,00%

від 18 до 35 років; 
28%

від 35 до 60 років; 
56%

понад 60 років; 15%

 



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

рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід  яких не 
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 80 (64%), інвалідам 9 (7%), ветеранам 
війни 23 (18%),  внутрішньо-переміщені особи 7 (5%), особи, засуджені до покарання у 
вигляді позбавлення волі 4 (3%), діти , які не належать до окремих категорій 3 (2%), не 
підтверджені особи 1(1%). 

малозабезпечені 
особи; 64%

ветерани війни; 18 %

інваліди; 7%

внутрішньо; 5% діти, які не належать 
до окремих категорій ;  

2%

особи, засуджені до 
покарання у вигляді 

позбавлення волі ; 3%

 
 

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

 
 Здійснено 1 виїзд мобільного пункту та забезпечено діяльність 7 дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної правової допомоги; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час 
виїздів  - 19 особи: під час мобільних виїздів проконсультовано – 2 особи, а під час  
діяльності дистанційних консультаційних пунктів -  17 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 138 актів надання БВПД, що були подані адвокатами; 
 проведено 24 правопросвітницьких заходів; 
 розміщено у ЗМІ 190  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 

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 



допомогу 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 1/2 7/17 12 24 0 186 

2 
Кропивницький 

місцевий центр з 
надання БПВП 

1/2 0 12 14 0 66 

3 Долинське БПД 0 0 0 3 0 25 

4 Компаніївське БПД 0 2/9 0 2 0 27 

5 Новгородківське БПД 
ПД 0 3/3 0 1 0 20 

6 Новомиргородське 
БПД 0 2/5 0 3 0 27 

7 Устинівське БПД 0 0 0 1 0 21 

 


