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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 ІІІ кварталу 2020 р. працівники місцевого центру провели  
46 правопросвітницьких заходи.  

 
Постійно-діючі правопросвітницькі семінари/форуми з найактуальніших 

питань життя громад 
14.07.2020р. начальник відділу «Знам’янське бюро 

правової допомоги» А. Іванова спільно з фахівцем 
Знам’янського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в 
Кіровоградській області А. Іщенко проведено 
правопросвітницький захід для клієнтів пробації в форматі 
вебінаруна тему: «Способи захисту прав і свобод людини і 
громадянина». Кількість учасників даного вебінару складала 5 
осіб. 
 До відома присутніх доведено номер телефону Єдиного 
контакт центру 0 800 213 103, куди можна звернутися за 
правовими консультаціями. Також, вручено інформаційні 

буклети правового змісту та проінформовано про систему БПД. 
16.07.2020р. Про способи захисту прав та 

свобод людини і громадянина, з нагоди відзначення 
16 липня Дня прийняття Декларації про державний 
суверенітет України, - розповідає Тетяна Сидоренко, 
фахівчиня Петрівського бюро правової допомоги. 
Декларація про державний суверенітет України 
проголошує державний суверенітет України як: 
верховенство,самостійність,повноту, 
та неподільність влади в межах її території та 

незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. 
https://www.facebook.com/616453125124084/videos/206466910723572 
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20.07.2020р. Про правові аспекти та нюанси, які 
можуть виникнути при встановленні громадянами 
факту родинних відносин,- розповідає Алла 
Мирошник, начальниця Світловодського бюро 
правової допомоги. 
Порядок встановлення факту родинних відносин 
Що таке родинні відносини та які підстави їх 
встановлення? 
Куди та хто має право звернутися з питання щодо 
встановлення факту родинних відносин? 

Що має бути обов’язково зазначено при поданні до суду заяви з даного питання? 
https://www.facebook.com/616453125124084/videos/1769524823190067 

 
23.09.2020р. Про право дитини на вільне 
висловлювання власної думки та її обов’язкове 
врахування дорослими, як гарантії дотримання її 
інтересів при вирішенні різних спорів,- розповідає 
Валерія Джевага, фахівчиня Олександрійського 
місцевого центру з надання БВПД. 

Право дитини на врахування її думки при 
вирішенні питань, що стосуються її життя 

Кожна дитини має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами 
сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї. 

Конвенцією про права дитини визначено, що дитина, здатна сформулювати власні 
погляди, має право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що її торкаються. 

Поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. З цією 
метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь якого судового 
чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через 
представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами.  
https://www.facebook.com/616453125124084/videos/2510850019208087 

 
[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 
розміщені у платформі «WikiLegalAid» правові консультації та забезпечує їх підтримання в 
актуальному стані.  
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[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. 

 
Участь у зйомках телепрограм та сюжетах у місцевих ЗМІ 
 
18.07.2020 Світловодське БПД - ПрАТ ТРК «Веселка» м. Світловодськ, тема «Право 

на отримання аліментів одним з подружжя» 
https://drive.google.com/file/d/1isx3_76mIQECcIiiXJlwlGVjPSLp38nZ/view?usp=sharing 
 
24.07.2020 Світловодське БПД - ПрАТ ТРК «Веселка» м. Світловодськ, тема 

«Працевлаштування та оплата праці неповнолітніх» 
https://drive.google.com/file/d/1IIo9kWhvKxzoVuo1K1Jz-

iwKHjnjWlW/view?usp=sharing 
 
14.08.2020 Олександрійський МЦ – «Як виборчий процес стає доступнішим для 

людей з інвалідністю та маломобільних людей за допомогою інтернету»  
https://drive.google.com/file/d/16PtiVuSZfhk57Eo1fefqlEQgGUv_HmJ-view?usp=sharing 

 
Публікації в Інтернет виданнях, Веб-сайтах організацій та публікацій в мережі 

Facebook  про систему БПД (вибірково) 
 

 20.07.2020 Вебсайт Олександрівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у 
вчиненні злочину» 
https://drive.google.com/file/d/1XsUFS6pdQxrQQTG77MgMog4MVta8nIUY/view?usp=sharing 
 

23.07.2020 Сторінка facebook Протопопівка online – «Презентація мобільного 
застосунку системи безоплатної правової допомоги» - 
https://drive.google.com/file/d/1T0EWGQ4e5Z2c0yyvg5b0CEP5tJp1e4JQ/view?usp=sharing 

 
28.07.2020 Сторінка facebook Світловодська районна державна адміністрація – 

«Виборчий процес стає доступнішим для осіб з інвалідністю та маломобільних людей 
завдяки інтернету» 
https://drive.google.com/file/d/1EqFqpNI640udnxZye7QpcLYmBm_gULxe/view?usp=sharing 
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17.08.2020 Сторінка facebook Дмитрівська сільська об'єднана територіальна громада 

– «Черговий випуск Інформаційного дайджесту системи БПД» – 
https://drive.google.com/file/d/1vAGdT01Tmn6tjtt2EBgVZIyzepoxX_Iq/view?usp=sharing 

 
19.08.2020  Сторінка facebook Олександрівська районна бібліотека для дорослих – 

«Instagram-челендж до Дня Незалежності України» - 
https://drive.google.com/file/d/1QRevZzrnP0bycj_hyfQYIZald7WEJ1HG/view?usp=sharing 

 
01.09.2020 Сторінка facebook Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м.Світловодськ – «Відео-консультація податкова знижка на 
навчання» - 
https://drive.google.com/file/d/1jlKMnHrLCO9fhTLaBmkKSXoDAJIDbvUP/view?usp=sharing 

 
18.09.2020 Сторінка facebook Дмитрівська сільська об'єднана територіальна громада 

– «Відео-консультація: колектори» 
https://drive.google.com/file/d/18_qutsjLOplMFsIacZ0YHdyaWJV5mPf-/view?usp=sharing 

 
22.09.2020 Сторінка facebook Олександрівська районна бібліотека для дорослих – 

«Трудові гарантії військовослужбовців» - 
https://drive.google.com/file/d/1iIO3iSjrvBHjXp7mqwo1H5L6VY-E_opu/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 
актуальному стані «карта правових потреб»  громадян на основі їх звернень у IІІ 
кварталі 2020 року серед актуальних: 

 
1. Перерахунок та виплата недоплаченої щорічної разової грошової допомоги до 5 

травня учасникам бойових дій 
2. Розірвання шлюбів та стягнення аліментів на утримання дітей,  
3. Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. 
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[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.  

 
02.07.2020р. головний  спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання правової допомоги 
В.Попович  в приміщенні Центральної міської 
бібліотеки м. Олександрія провів мобільне 
консультування для місцевого населення. Для 
отримання консультування з договірних питань 
звернулося 2 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».  

 
07.08.2020р. працівники відділу правопросвітництва 

та надання правової допомоги М.Дегтярьов та В.Джевага в 
приміщенні Олександрійського геріатричного пансіонату з 
спеціальним відділенням здійснили консультування з 
питань реалізації осіб з інвалідністю свого права на працю. 
Надання доступу до безоплатної вторинної правової 
допомоги. Інформування про систему «БПД». Звернулося 6 
громадян. 

 
07.09.2020р. працівниця відділу «Петрівське БПД» 

Т.Сидоренко в Петрівському районному сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській 
області проконсультувала громадянина щодо отримання 
паспорта громадянина України у формі ID-картки. 
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РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

За період з 01.07.2020 по 30.09.2020 року (звітний період — ІІІ квартал 2020 року) 
Олександрійським МЦ та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1819 звернень клієнтів, 1419 особам  було 
надано правову консультацію, 400 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 

520 366 154 

2 
Знам`янське бюро правової 
допомоги 

319 237 82 

3 
Олександрівське бюро 
правової допомоги 

194 128 66 

4 
Онуфріївське бюро 
правової допомоги 

118 101 17 

5 
Петрівське бюро правової 
допомоги 

250 237 13 

6 
Світловодське бюро 
правової допомоги 

418 350 68 

Разом по МЦ 1819 1419 400 
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 338 рішень 

про надання БВПД та надано 267 доручень адвокатам та 71 штатним працівникам 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 11 
письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.  

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

безоплатної вторинної правової допомоги за віком 

 
 
В звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: іншого цивільного права — 

350 (19,24%), соціального забезпечення — 325 (17,87%), сімейного — 324 (17,81%), 
житлового — 224 (12,31%), земельного — 133 (7,31%), адміністративного — 124 (6,82%), 
спадкового — 105 (5,77%), договірного — 100 (5,50%), трудового — 81 (4,45%), з 
неправових питань — 24 (1,32%), з питань виконання судових рішень — 21 (1,15%),  
з інших питань — 8 (0,44%),. 
 

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 
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Крім цього, Олександрійським місцевим центром в тому числі його структурними 

підрозділами за ІІІ квартал 2020 року було: 
 здійснено 3 виїзди мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 12 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 
 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під 

час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала  30 осіб, 
в тому числі 3 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до 
мобільних консультаційних пунктів та 26 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 прийнято 138 актів надання БВПД, що були здані адвокатами до МЦ; 
 проведено 46 правопросвітницьких заходів; 
 розміщено у ЗМІ 283 інформаційних матеріали 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 

Найменуван-ня відділу 
МЦ / Бюро 

Кількість 
здійсне-них 
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 
право- 
просвіт-
ницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 
яким надано 
доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

Разом по МЦ, в тому числі: 2/3  12/26 5 46 0 

1 
Відділ 
правопросвітництва та 
надання БПД 

1/2 10/24 5 18 0 

2 Знам’янське БПД - - 0 10 0 
3 Олександрівське БПД - - 0 1 0 
4 Онуфріївське БПД - - 0 1 0 
5 Петрівське БПД 1/1 2/2 0 9 0 
6 Світловодське БПД - - 0 7 0 

 


