
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання квартального плану заходів діяльності Олександрійського місцевого 

центру з надання БВПД за ІІ квартал 2020 року 
 

ЗМІСТ  
 
РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ЗАХОДИ, ЩО БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗА ПРІОРИТЕТАМИ 
 
СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДНОГО ПРАВА МАЮТЬ РІВНИЙ ДОСТУП ДО БПД………...2 
[1.1.] Ранній доступ та інклюзивність………………………………………...…………….…..2  
[1.2.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid»………….……………………………………………………………………….5  
[1.3.] Проведення інформаційно-комунікативних заходів……………………………...….....5 
[1.4.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів……………….......7 
 
РОЗДІЛ І. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ…………………..………...8



2 
 

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

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

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

Для досягнення цієї цілі встановлено показники ефективності: 
 Не менш як 50% населення України знає про можливість отримання правової 

допомоги; 
 Не менш як 75% клієнтів задоволені якістю отриманої правової допомоги.  

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

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

Так протягом ІІ кварталу 2020 р. працівники місцевого центру провели  
20 правопросвітницьких заходів.  

 
Постійно-діючі правопросвітницькі семінари/форуми з найактуальніших питань 

життя громад 
30.04.2020р. Заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги А.Лунга-Лягуша Проведення  
відео-виступу в мережі facebook на тему: «Порядок 
та строки укладення трудового договору, його 
правові гарантії та зобов’язання сторін». 

Кожен громадянин України має право на 
належні, безпечні і здорові умови праці та 
заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 

Працівники реалізують своє право на працю, 
шляхом укладення трудового договору який є основною, базовою формою виникнення 
трудових правовідносин. 

Про порядок та строки укладення трудового договору, його правові гарантії та 
зобов’язання сторін – розповідає Анна Лунга-Лягуша, фахівчиня Олександрійського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
https://www.facebook.com/oleksandriyskiyMC/videos/vb.616453125124084/84038933637154

7/?type=2&theater 
14.05.2020р. начальник відділу 

«Світловодське бюро правової допомоги»  
А. Мирошник провела відео-консультацію на тему 
«Правове регулювання прав та обов’язків осіб, які 
перебувають у цивільному шлюбі», де глядачі 
дізнались про перелік прав та обов’язків осіб, які 
перебувають у цивільному шлюбі. 
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Що таке цивільний шлюб та які його ознаки? 
Як визначити спільну сумісну власність чоловіка та жінки, які проживають в 

цивільному шлюбі? 
Який порядок спадкування осіб які проживають в цивільному шлюбі? 

https://www.facebook.com/oleksandriyskiyMC/videos/vb.616453125124084/23450180784785
6/?type=2&theater 

15.05.2020р. начальник відділу 
«Знам’янське бюро правової допомоги» А. Іванова 
провела відео-консультацію на тему «Порядок 
отримання статусу багатодітньої сім’ї», де 
глядачам було роз’яснено який порядок 
отримання статусу багатодітньої сім’ї, куди 
звертатися, який перелік необхідних документів, 
які права та пільги гарантовані державою. 

Який порядок отримання статусу 
багатодітної сім’ї? 

Куди звертатися? 
Який перелік необхідних документів? 

https://www.facebook.com/oleksandriyskiyMC/videos/vb.616453125124084/26218570493066
2/?type=2&theater 

21.05.2020р. начальник відділу 
«Олександрівське бюро правової допомоги» В. 
Явірський провів відео-консультацію на тему «Що 
включає в себе право інтелектуальної власності та 
які наслідки його порушення?», де глядачам було 
роз’яснено що включає в себе право 
інтелектуальної власності 

Право інтелектуальної власності - це право 
особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права 
інтелектуальної власності. Це право є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права 
інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених 
законом. 

Про підстави виникнення права інтелектуальної власності, що воно в себе включає 
та як захищається законом  
https://www.facebook.com/oleksandriyskiyMC/videos/vb.616453125124084/26410388145326

0/?type=2&theater 
14 червня 2020 року в Україні відзначатимуть 
Всесвітній день донора крові, адже саме донорам 
крові вдається повернути до життя тисячі людей. 
Хто може бути донором крові? 
Якими пільгами мають право користуватися 
донори та на яких підставах? 
Донорство крові та її компонентів - добровільний 
акт волевиявлення людини, що полягає у даванні 
крові або її компонентів для подальшого їх 

використання з метою: 
 лікування, 
 виготовлення відповідних лікарських препаратів, 
 або використання у наукових дослідженнях. 
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 Про права, гарантії та пільги, якими користується дана категорія осіб, які 
добровільно стали донорами - розповідає Тетяна Сидоренко, фахівчиня Петрівського 
бюро правової допомоги. 
https://www.facebook.com/oleksandriyskiyMC/videos/vb.616453125124084/974992136292

126/?type=2&theater 
15 червня – Всесвітній день захисту людей похилого 
віку. 
Люди похилого віку все частіше цікавляться, які 
гарантії вони можуть отримати для свого 
подальшого утримання та догляду. 
Однією з таких гарантій є укладання договору 
довічного утримання (догляду). Але перед тим, як 
укласти такий договір слід звернути особливу увагу 
на його умови. 
Про суть та гарантії договору довічного утримання - 

розповідає Лілія Трепачова, начальниця Онуфріївського бюро правової допомоги. 
https://www.facebook.com/oleksandriyskiyMC/videos/vb.616453125124084/184828769618

133/?type=2&theater 
 25.06.2020р. головний спеціаліст відділу 
«Знам’янське бюро правової допомоги» А.Волохова 
провела відео-консультацію на тему: «"Права та 
обов’язки біженців», де глядачам було роз’яснено 
який порядок отримання статусу біженця, куди 
звертатися, який перелік необхідних документів, які 
права та пільги гарантовані державою.  

 
Біженець – це особа, яка не є громадянином 

України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань перебуває за 
межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї 
країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань. 

Відповідно до статті 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що 
перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами 
і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, — за винятками, 
встановленими законом. 

Про відповідні права та обов’язки біженців, з нагоди відзначення 
Всесвітнього дня біженців - розповідає Альона Волохова, головний спеціаліст 

Знам’янського бюро правової допомоги. 
https://www.facebook.com/oleksandriyskiyMC/videos/vb.616453125124084/307590

417067229/?type=2&theater 
 
[1.2.] Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 
 
З метою забезпечення змiстовного наповнення 
довiдково-iнформацiйної платформи правових 
консультацiй «WikiLegalAid» (далi – WikiLegalAid) та 
на виконання наказу Координацiйного центру 
надання правової допомоги вiд 09 листопада 2016 
року № 190, Олександрійський МЦ доопрацьовує 
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розміщені у платформі «WikiLegalAid» правові консультації та забезпечує їх підтримання в 
актуальному стані.  

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

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

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

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

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

 
Виступи на радіо (вибірково) 
 

09.04.2020 – Радіо Голос Петрівщини «Відповідальність за порушення карантину». 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SVmvxK_Ofq0ck29eoBgkVQW4ArwD7rRZ 
13.04.2020 Радіо Голос Петрівщини «Оформлення відпустки на період карантину» 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SVmvxK_Ofq0ck29eoBgkVQW4ArwD7rRZ 
24.06.2020 - UA: Українське радіо Кропивницький «Аліменти на утримання одного з 
подружжя». 

24.06.2020 року начальником відділу Мирошник А.Г., 
проведена робоча зустріч з представниками UA : 
Українське радіо та взято участь у записі радіопередачі 
за інформаційним приводом – позитивна практика «Як 
відстояти право на аліменти жінці , яка перебуває у 
відпустці по догляду за дитиною 
 
 
 
 

Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ 
07.04.2020 Олександрійська Телерадіокампанія «Кабельні телевізійні мережі»  на 

тему «Права працівників і карантин» 
https://drive.google.com/file/d/1xNSsuSPANPcoz3WW3xhK_7WxKrnNW8gA/view?usp=sharing 

16.05.2020 ПрАТ ТРК «Веселка» м. Світловодськ на тему «Порядок роботи 
Світловодського бюро правової допомоги в період карантину» 
https://drive.google.com/open?id=1rwDosIeNBwUNZ245hN4lY0kG1gDCLDxU 
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23.05.2020 ПрАТ ТРК «Веселка» м. Світловодськ на тему «Відповідальність 
роботодавця за звільнення працівника у період карантину» 
https://drive.google.com/open?id=1vc-eBDMLtd8GcVqrvvrYxTixO5VhwEsW 
 

Публікації в Інтернет виданнях,  Веб-сайтах організацій та публікацій в мережі 
Facebook  про систему БПД (вибірково) 

 
 06.04.2020 Сторінка facebook Дмитрівська сільська об'єднана територіальна 
громада «Безробіття під час карантину: куди звертатися по допомогу?» 
https://drive.google.com/file/d/1SvP3VtOeeZNBzxgDxakX29AUxhYMkqqZ/view?usp=sharing 
 
 14.04.2020 Сторінка facebook Бібліотека - філія №10 Олександрійської МЦБС «Чи є 
карантин підставою для звільнення від обов’язку сплачувати аліменти або зменшення 
їхнього розміру?» 
https://drive.google.com/file/d/1LKXD2eLlSHYssaWKcyH1nf9HCdQl0xCp/view?usp=sharing 
 
 21.04.2020 Вебсайт Олександрівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області «Підсумки роботи системи БПД у 2019 році»  
https://drive.google.com/file/d/1JUtf6t3rOAqfRNIFH1605d_aVzD6RgYf/view?usp=sharing 
 
 04.05.2020 Сторінка facebook Світловодська районна державна адміністрація 
«Договір дарування: форма укладення, обов’язки сторін та правові наслідки»  
https://drive.google.com/open?id=1G6JwroiTzzY-kIQr7bbLZzhhBASzpDBL 
 
 15.05.2020 Сторінка facebook Знам'янський міськрайонний відділ ДРАЦС ГТУЮ у 
Кіровоградській області  Онлайн-конкурс дитячих малюнків «КРАЇНА МОЇХ ПРАВ» 
https://drive.google.com/open?id=16dJR8QDaDdy3dWYgJOqFJkvQOipVg-pO 
 
 19.05.2020 Сторінка facebook Онуфріївська районна бібліотека Як довести факт 
психологічного та економічного насильства? 
https://drive.google.com/open?id=1UdzpOD0PEpmucFJvQloh2S7xsnTzyBgN 
 01.06.2020 Сторінка facebook Петрівський РВ ДВС Південно-Східного МУ МЮ 
м.Дніпро «Як на Кіровоградщині діти можуть отримати правову допомогу» 
https://drive.google.com/file/d/14kfLPNtuuUg24ZDCu_FBTiG7KMkBi79I/view?usp=sharing 
 
 16.06.2020 Сторінка facebook Петрівський районний відділ ДРАЦС Південно-
Східного МУ МУЮ - м.Дніпро «Права, гарантії та пільги, якими користується дана категорія 
осіб, які добровільно стали донорами»  
https://drive.google.com/file/d/10TUsV_RrN3nSt4e1xdAz1i2lyN18cHHg/view?usp=sharing 
 

Олександрійським місцевим центром здійснюється постійний моніторинг стану 
доступності правової допомоги в районах, які обслуговує МЦ, беруться до уваги 
особливості інфраструктури та актуальні потреби окремих територіальних громад.  

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

1. Розірвання шлюбів та стягнення 
аліментів на утримання дітей, стягнення 
аліментів на дітей які продовжують навчання, 
позбавлення батьківських прав 

2. Визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням. 
 
 

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

  
З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної так і вторинної правової 
допомоги у цивільних та адміністративних справах, Олександрійським місцевим центром 
з надання БВПД передбачено розвиток мережі діючих дистанційних та мобільних 
консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-
вразливих верств населення, зокрема таких як: малозабезпечені особи, особи з 
інвалідністю, клієнти які не здатні самостійно відвідати МЦ або бюро правової допомоги, 
внутрішньо-переміщені особи, особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, 
громадяни які проживають у віддалених населених пунктах та інші. 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової 
допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової 
допомоги у цивільних та адміністративних справах, посилення правової спроможності та 
правових можливостей територіальних громад, продовжується утворення та розвиток 
мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для 
соціально-вразливих категорій громадян, зокрема таких як: особи з інвалідністю, люди 
похилого віку, люди з особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського піклування, внутрішньо переміщені особи.  

15.06.2020р. начальник відділу «Знам’янське бюро 
правової допомоги» А.Іванова в приміщенні 
Мошоринської сільської ради Знам’янського району 
Кіровоградської області провела мобільне 
консультування для місцевого населення. Для 
отримання консультування з сімейних, земельних та 
цивільних питань звернулося 3 місцевих жителів. В ході 
консультування громадянам надані консультаційні 
буклети та поінформовано про систему «БПД». 
 

До відома клієнтів доведено номер телефону Єдиного контакт центру 0 800 213 103 
куди можна звернутися за правовими консультаціями, надано правові буклети з правової 
тематики, презентовано  довідково-інформаційну платформу правових консультацій 
«WikiLegalAid».  
 
 
 
РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
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За період з 01.04.2020 по 30.06.2020 року (звітний період — ІІ квартал 2020 року) 

Олександрійським МЦ та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1182 звернень клієнтів, 1007 особам було 
надано правову консультацію, 175 із них написали письмову заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

 з/п 

Найменування 
відділу/бюро правової 
допомоги 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень клієнтів 

Кількість наданих 
правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

354 279 75 

2 Знам`янське бюро 
правової допомоги 202 171 31 

3 Олександрівське бюро 
правової допомоги 159 145 14 

4 Онуфріївське бюро 
правової допомоги 71 56 15 

5 Петрівське бюро правової 
допомоги 155 142 13 

6 Світловодське бюро 
правової допомоги 241 214 27 

Разом по МЦ 1182 1007 175 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 141 
рішень про надання БВПД та надано 97 доручень адвокатам та 44 штатним працівникам 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 15 
письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.  

Розподіл нових клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за статтю 

 
Розподіл нових клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 
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В звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: сімейного — 254 (21,49%), 

житлового — 177 (14,97%), іншого цивільного права — 168 (14,21%), адміністративного — 
101 (8,54%), спадкового — 84 (7,11%), договірного — 79 (6,68%), з неправових питань — 73 
(6,18%), земельного — 68 (5,75%), трудового — 63 (5,33%), соціального забезпечення — 62 
(5,25%), з інших питань — 31 (2,62%), з питань виконання судових рішень — 22 (1,86%). 

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

 
Розподіл клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за категорією осіб, яким надано БВПД 

 
Крім цього, Олександрійським місцевим центром в тому числі його структурними 

підрозділами за ІІ квартал 2020 року було: 
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 здійснено 1 виїзд мобільних консультаційних пунктів забезпечено діяльність 1 
дистанційного 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 5 осіб, 
в тому числі 3 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 2 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 прийнято 113 актів надання БВПД, що були здані адвокатами до МЦ; 
 проведено 20 правопросвітницьких заходів; 
 розміщено у ЗМІ 308 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД (ТБ; радіо;  

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

 
Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в 

розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменування 
відділу МЦ / Бюро 

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

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

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

Кількість 
проведених 
правопрос-
вітницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, яким 
надано 
доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Разом по МЦ, в тому числі: 1/3 1/2 - 20 - 

1 
Відділ 
правопросвітництва 
та надання БПД 

- 1/2 - 4 - 

2 Знам’янське БПД 1/3 - - 3  - 

3 Олександрівське БПД - - - 2  

4 Онуфріївське БПД - - - 2  - 
5 Петрівське БПД - - - 3  - 

6 Світловодське БПД - - - 6 - 

 


