
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
щодо виконання квартального плану заходів діяльності 

Олександрійського місцевого центру з надання БВПД  
за ІV 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»………….……………………………………………………………………  .11  
[1.3.] Проведення інформаційно-комунікативних заходів……………………………...…...11 
[1.4.] Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів………………......15 
 
РОЗДІЛ І. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ………………………...…23 



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 ІV кварталу 2020 р. працівники місцевого центру провели  
67 правопросвітницьких заходи.  

 
28.10.2020р. в період часу з 16.00 год. до 17.00 год. 

начальник відділу «Знам’янське бюро правової допомоги» А. 
Іванова провела правопросвітницький захід серед 
вихованців Знам’янської  комплексної  дитячо-юнацької 
спортивної школи на тему: «Протидія булінгу у шкільному 
середовищі», де дітям, було роз’яснено, що таке булінг, його 
форми та види, наслідки шкільного насилля та як реагувати 
на прояви булінгу. На заході були присутні 18 дітей від 10 до 
12 років. Наприкінці заходу роздано інформаційні правові 
буклети з висвітленої теми. 

02.11.2020р. начальником відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД А. Мирошник 
з метою виконання, наказу Координаційного центру 
з надання правової допомоги № 16 від 27.07.2020 
року та наказу Олександрійського місцевого центру 
БВПД від 03.08.2020 року № 2-0д «Про організаційні 
заходи щодо реалізації проекту «Програма 
прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», проведена робоча зустріч з 
представниками місцевого телебачення “ТРК Веселка“ та взято участь у записі 
телепередачі за інформаційним приводом – “Як отримати компенсацію за зруйноване 
житло внаслідок військових дій” та “Порядок безоплатної передачі земельної ділянки  у 
власність”. 
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04.11.2020р. головним спеціалістом відділу «Петрівське бюро 
правової допомоги» Олександрійського МЦ з надання БВПД Т. 
Сидоренко, провела вуличне інформування жителів с. Новий 
Стародуб Петрівського району. В ході проведення заходу жителів 
села поінформовано про порядок безкоштовного отримання 
земельних ділянок, оформлення документів та визнання права 
власності на земельні ділянки та порядок приватизації земельної 
ділянки. Роз’яснено роботу системи «БПД». Під час заходу 
громадянам роздано інформаційні буклети «Безоплатна передача 

земельної ділянки громадянам із земель державної і комунальної власності». Доведено 
до відома про номер телефону Єдиного контакт центру 0 800 213 103 куди можна 
звернутися за правовими консультаціями. 

10.11.2020р. головним спеціалістом відділу «Петрівське 
бюро правової допомоги» Олександрійського МЦ з надання БВПД 
Т. Сидоренко,  провела вуличне інформування жителів смт. 
Балахівка Петрівського району. В ході проведення заходу жителів 
селища поінформовано про порядок безкоштовного отримання 
земельних ділянок, оформлення документів та визнання права 
власності на земельні ділянки та порядок приватизації земельної 
ділянки. Роз’яснено роботу системи «БПД». 

Під час заходу громадянам роздано інформаційні буклети 
«Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель 
державної і комунальної власності». Доведено до відома про 
номер телефону Єдиного контакт центру 0 800 213 103 куди можна звернутися за 
правовими консультаціями. 

10.11.2020р. в період часу з 10.30 год., головний 
спеціаліст відділу  «Знам’янське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД А. Волохова, провела 
вуличне інформування у с.Трепівка по вул. Урожайна. Під час  
інформування громадяни отримали консультації з правових 
питань різних категорій та роз’яснено про порядок надання 
громадянам безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги, про порядок звернення громадян до відділу 
«Знам’янське БПД», категорії осіб, яким така допомога 
надається за рахунок держави. Проінформовано 3 громадян. 

Роздані інформаційні буклети правового змісту. 
13.11.2020р. головним спеціалістом відділу 

«Петрівське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД Т.Сидоренко, 
провела семінар з посадовими особами Петрівського 
районного відділу ДРАЦС та Петрівської районної 
державної нотаріальної контори в приміщенні 
Петрівське бюро правової допомоги. Тема семінару: 
«Відмінність запиту на інформацію від звернення 
громадян». В ході заходу  учасникам семінару 
наголошено на відзначенні 27 листопада Всесвітнього дня інформації, опрацьовано 
надходження звернень громадян до державних органів, порядок та терміни їх виконання 
та поновлено знання  Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
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Під час семінару присутніх поінформовано про систему «БПД», порядок надання 
письмових консультацій громадянам по земельних питаннях та проект «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», надано роздатковий 
матеріал на правову тематику.  

18.11.2020р. головним спеціалістом відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД В. Джевагою, за участі інспектора ювінальної 
привенції сектору привенції Олександрійського ВП ГУНП в 
Кіровоградській області О. Миргородського, провела 
правопросвітницький захід з нагоди відзначення Всесвітнього 
дня дитини на тему: «Великі права маленької дитини», для 
учнів 9 класу Олександрійського навчально-виховного 
комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – ліцей). Під час заходу було 
поінформовано про права дітей в різному віці, захист дитини 

в трудових відносинах та де можна захистити свої права. Кількість присутніх складала 24 
особи. Повідомлено про систему «БПД» та проект «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство». Розповсюджено інформаційно-правові буклети. 

 18.11.2020р. головним спеціалістом відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Олександрійського 
місцевого центру з надання БВПД В. Джевагою, за 
участі інспектора ювенальної превенції сектору 
превенції Олександрійського ВП ГУНП в 
Кіровоградській області О. Миргородського, 
провела правопросвітницький захід на тему: 
«Запобігання та протидія насильства в сім'ї», для 
учнів 9 класу Олександрійського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – 
ліцей). Під час заходу було поінформовано про форми домашнього насильства, який 
захист гарантовано постраждалим, заходи, які застосовуються до кривдника та куди 
можна звернутися для отримання допомоги. В тому числі, фахівчиня центру повідомила 
про проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 
Розповсюджено інформаційно-правові буклети. Кількість присутніх складала 18 осіб.  

29.10.2020р.  в період часу з 10:00 год. до 11:00 год., 
начальник відділу «Знам’янське бюро правової допомоги» 
А.Іванова, з метою гендерної просвіти працівників пробації, 
провела робочу зустріч з начальницею Знам'янського МРВ 
філії ДУ "Центр пробації" в Кіровоградській області, 
Марулою Мариною Юріївною та її особовим складом в її 
службовому кабінеті. Кількість присутніх склала – 7 осіб. 

 
 
 

04.11.2020р. головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з надання БВПД 
В. Джевага, провела правопросвітницький захід в приміщенні 
Олександрійського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в 
Кіровоградській області з працівниками та клієнтами Центру 
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пробації на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству». Під час заходу було 
поінформовано про форми домашнього насильства, який захист гарантовано 
постраждалим, заходи, які застосовуються до кривдника та куди можна звернутися для 
отримання допомоги. В тому числі, фахівчиня повідомила про систему БПД та її 
отримання. Також розповіла про проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство». Розповсюджено інформаційно-правові буклети.  

06.11.2020р. начальник відділу «Петрівське 
бюро правової допомоги» Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Ю.Турбаєвський, провів робочу зустріч з 
посадовою особою Чечеліївської сільської ради 
Петрівського району в приміщенні актового залу 
вищезазначеної сільської ради на тему: «Підвищення 
правової обізнаності мешканців  с. Чечеліївка з питань 
земельного законодавства». В ході заходу обговорено 
порядок безкоштовного отримання земельних ділянок 
громадянами, оформлення документів та визнання права власності на земельні ділянки. 

Під час робочої зустрічі голову сільської ради поінформовано про систему «БПД» та 
проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», надано 
для поширення серед відвідувачів інформаційні буклети «Безоплатна передача земельної 
ділянки громадянам із земель державної і комунальної власності». 

10.11.2020р. начальник відділу «Петрівське бюро 
правової допомоги» Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Ю.Турбаєвський, провела робочу 
зустріч з посадовими особами Балахівської 
селищної ради Петрівського району в приміщенні 
цієї ж селищної ради. Тема зустрічі: «Підвищення 
правової обізнаності мешканців селища Балахівка з 
питань земельного законодавства». В ході заходу 
обговорено порядок безкоштовного отримання 

земельних ділянок громадянами, оформлення документів та визнання права власності  на 
земельні ділянки. Під час робочої зустрічі присутніх поінформовано про систему «БПД» та 
проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», надано 
для поширення серед відвідувачів інформаційні буклети «Безоплатна передача земельної 
ділянки громадянам із земель державної і комунальної власності». 

10.11.2020р. головним спеціалістом відділу 
«Знам’янське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД А. Волоховою, 
проведела робочу зустріч із трудовим колективом 
Трепівської сільської ради та головою сільської ради в 
приміщенні вищезазначеної установи, що знаходиться 
за адресою: с.Трепівка, вул.Урожайна 3А. Кількість 
присутніх складала – 4 особи. 
 Для підвищення рівня правової обізнаності у 
сфері земельних правовідносин присутні обговорили 

такі питання, що є немало важливими на сьогодення: порядок набуття права на земельну 
ділянку, укладення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, порядок укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок, 
порядок  оформлення права власності на земельні паї.Під час робочої зустрічі було 
повідомлено про систему БПД. Наприкінці зустрічі досягнуто домовленості про подальшу 
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співпрацю з відділом «Знам’янське БПД». Роздано інформаційні буклети та плакати із 
земельних питаннь, що висвітлювалися під час зустрічі та інші буклети правового 
характеру. Присутні отримали буклети «БПД» із зазначенням контактних номерів та 
адресою Знам’янського бюро правової допомоги. 

16.11.2020р. начальником відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД А. 
Мирошник, з метою виконання наказу 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги № 16 від 27.07.2020 року та наказу 
Олександрійського місцевого центру БВПД від 
03.08.2020 року № 2-0д «Про організаційні заходи 
щодо реалізації проекту «Програма прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство», 

проведена робоча зустріч з працівниками Захарівської сільської ради в приміщенні 
сільської ради за адресою: с.Захарівка вул. Гагаріна буд. №91 Світловодського району 
Кіровоградської області на тему: “Порядок безоплатної передачі земельної ділянки”. 
Повідомлено про систему «БПД» та проект «Програма прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство» . 

23.11.2020р. начальником відділу «Світловодське бюро 
правової допомоги» Олександрійського МЦ з надання БВПД А. 
Мирошник,  провела вуличне консультування мешканців 
с.Велика Андрусівка Світловодського району Кіровоградської 
області. Повідомлено про систему «БПД» та проект «Програма 
прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».  
 
 
 

24.11.2020 р. начальником відділу «Світловодське 
бюро правової допомоги» Олександрійського МЦ з 
надання БВПД А. Мирошник, провела мобільне 
консультування мешканців с.Арсенівка Світловодського 
району Кіровоградської області в приміщенні сільського 
будинку культури  який знаходиться за адресою: с. 
Арсенівка вул.Гагаріна буд № 8 Світловодського району 
Кіровоградської області. Найактуальніші питання, які 
цікавили селян стосувалися порядку безоплатної передачі земельної ділянки, складання 
та розірвання договору оренди земельної ділянки, стягнення аліментів виділення 
земельної ділянки у безоплатне користування. Консультації отримали 3 жителі села, яким 
надана первинна правова допомога по вищенаведеним питанням. Повідомлено про 
систему «БПД» та  проект «Програма прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство». 

25.11.2020 р. начальником відділу “Онуфріївське бюро 
правової допомоги” Олександрійського МЦ з надання БВПД 
Л.Трепачовою в приміщенні відділу “Онуфріївське бюро 
правової допомоги” для працівників Онуфріївської районної 
бібліотеки було провела правопросвітницький захід на тему: 
“Як захистити себе від домашнього насильства?”. Присутні 
були ознайомлені з визначенням домашнього насильств, про 
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те, як відрізнити насильство від конфлікту, види насильства та куди звертатися та як втекти 
від кривдника. В кінці заходу були розповсюджені буклети правового характеру. Також 
присутні були проінформовані про “Програму прискорення приватних інвестицій в 
сільське господарство”. 

25.11.2020 р. начальником відділу «Знам’янське бюро 
правової допомоги» А.С Івановою провела 
правопросвітницький захід на тему: “Відмінність запиту на 
інформацію від звернення громадян” з посадовими особами 
Знам’янського міськрайонного відділу державної виконавчої 
служби Південно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Дніпро), Знам’янської районної 
державної нотаріальної контори та Знам’янського 
міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) в 
службовому кабінеті начальника вищезазначеного відділу державної виконавчої служби, 
Пилипової Ірини Вікторівни. Під час заходу висвітлено формат звернення, правильність 
оформлення звернення, запиту на інформацію до державних органів, різницю між ними, 
порядок та терміни їх виконання та поновлено знання  Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». Кількість присутніх склала – 8 осіб. Наприкінці заходу присутні 
отримали інформаційні буклети «БПД» з різних правових питань.  

25.11.2020р. начальник відділу 
правопросвітництва та надання БПД 
Олександрійського МЦ з надання БВПД Павло 
Слободянюк, провів робочу зустріч з журналістами 
Телерадіокомпанії Олександрії «Кабельні телевізійні 
мережі», де обговорювали тему: «Що таке домашнє 
насильство над жінками, як його уникнути та як 
реагувати?». По закінченню зустрічі було відзнято 
сюжет.  

26.11.2020р. головним спеціалістом відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олександрійського місцевого центру 
з надання БВПД В. Джевагою, провела правоосвітній 
захід в приміщенні Територіального центру 
Олександрійської районної ради Кіровоградської 
області. Під час даного заходу фахівці інформували про 
отримання аліментів, а саме: оформлення документів, 
розмір аліментів на дитину, відповідальність за несплату 
аліментів. Поінформовано про систему «БПД» та «Програму «Прискорення приватних 
інвестицій в сільське господарство». Роздано буклети з правових питань. 

03.12.2020р. начальник відділу «Світловодське 
бюро правової допомоги» Олександрійського МЦ з 
надання БВПД А. Мирошник, проведела робочу зустріч 
в приміщенні Світловодського БПД з представниками 
місцевого телебачення “ТРК Веселка“ та взято участь у 
записі телепередачі за інформаційним приводом – 
“Обговорення теми:  "Заходи що застосовуються до 
кривдника, який вчинив домашнє насильство”. 
Поінформовано про систему «БПД».  
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09.12.2020р. начальник відділу “Онуфріївське бюро 
правової допомоги”Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД Лілія Трепачова з нагоди відзначення 
Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги, 
приуроченого до Міжнародного дня прав людини в 
приміщенні Онуфріївської районної бібліотеки для 
працівників дитячого відділу було провела тематичну бесіду 
на тему: “Безоплатна правова допомога в Україні”. Під час 
заходу присутніх було ознайомлено з останніми змінами 
внесеними до Закону України “Про безоплатну правову 
допомогу”, межею середньомісячного доходу, яка визначає 
право на безоплатну вторинну правову допомогу, суб’єкти, які 

мають право на отримання БВПД. Присутні було проінформовані про проект “Программа 
прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”. 

В бібліотечний фонд Онуфріївської районної бібліотеки було передано 
інформаційні буклети правового характеру. 

10.12.2020р. головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД В. Джевага, провела семінар на тему: 
«Система безоплатної правової допомоги для українців» 
для працівників Центральної міської бібліотеки. Під час 
заходу фахівчиня інформувала громадян з наступних 
питань: що передбачає безоплатна первинна та вторинна 
правова допомога, які категорії осіб мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу, перелік 

документів, які необхідні для її отримання, які є обмеження та умови при наданні 
безоплатної вторинної правової допомоги тощо. 

В ході заходу громадян поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Були роздані інформаційні 
буклети про систему БПД.  

10.12.2020р. головний спеціаліст відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД  Т.Сидоренко, 
провела семінар з працівниками Петрівської 
центральної районної бібліотеки смт. Петрове 
Петрівського району в приміщенні вищезазначеної 
установи на тему: «Система безоплатної правової 
допомоги в Україні: поняття, види та умови надання». 

В ході заходу учасникам семінару наголошено 
на відзначенні 10 грудня Всеукраїнського для безоплатної правової допомоги, 
приуроченого до Міжнародного дня прав людини. Зазначено, що державою гарантується 
надання громадянам безоплатної правової допомоги – допомоги яка повністю або 
частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та 
інших джерел.  Законом України «Про безоплатну правову допомогу» визначено 
порядок надання безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги. Під 
час семінару присутніх поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство» для поширення серед 
відвідувачів бібліотеки надано  роздатковий матеріал на правову тематику. 
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14.12.2020р. головним спеціалістом відділу «Знам’янське 

бюро правової допомоги» Олександрійського МЦ з надання БВПД А. 
Волоховою, провела вуличне інформування жителів м. Знам’янка по 
вулиці Героїв Крут. 

Громадянам було роз’яснено про систему БПД,  єдиний 
контакт-центр, довідково-інформаційну платформу правових 
консультацій «WikiLegalAid», розповсюджено буклети правового 
характеру. 

В ході заходу громадян поінформовано про систему «БПД» та 
проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство». Роздані інформаційні буклети правового змісту. Було проінформовано 3 
громадян.  

15.12.2020р. начальником відділу “Онуфріївське 
бюро правової допомоги” Олександрійського місцевого 
центру з надання БВПД Лілією Трепачовою в приміщенні 
відділу “Онуфріївське бюро правової допомоги” для 
клієнтів бюро було провела лекцію-бесіду на тему: 
“Оформлення права власності на земельну ділянку”.В 
ході лекції присутні були ознайомлені з органами, які 
здійснюють реєстрацію права власності на земельну 
ділянку, документами, що підтверджують право 

власності на  земельну ділянку та право користування земельною ділянкою та 
документами, які необхідні для подачі на реєстрацію. Також присутні були 
проінформовані про безпеку дітей в Інтернеті, від чого варто захищати дитину, типи 
загроз,основні заходи роботи в інтернеті, про які варто сказати дітям. В кінці бесіди 
присутні отримали буклети правового характеру. 

15.12.2020р. начальником відділу 
«Світловодське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД А. 
Мирошник  проведена робоча зустріч в 
приміщенні Світловодського БПД з 
представниками місцевого телебачення “ТРК 
Веселка“ та взято участь у записі телепередачі за 
інформаційним приводом – “Обговорення теми: 
"Виплати працівникам, які знаходяться на 

самоізоляції в зв'язку з карантином" чи законно це?”. Інформування про систему «БПД».  
16.12.2020р. головний спеціаліст відділу 

«Знам’янське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД А. Волохова, за 
допомогою додатку «Zoom» провела інформаційну 
онлайн-лекцію для містян Знам’янського району на 
тему: «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб». 
В ході даного заходу було висвітлено питання щодо 
набуття правового статусу внутрішньо переміщеної 
особи, які права має така категорія населення, як 
внутрішньо переміщеній особі влаштувати дитину до 
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дитячого садочка, який порядок зарахування дітей внутрішньо переміщених осіб до 
школи та чи мають діти внутрішньо переміщених осіб пільги на оздоровлення у таборах 
відпочинку. 

В ході заходу громадян поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Наприкінці лекції учасникам 
було надано інформацію про порядок надання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги, а також яким категоріям осіб така допомога надається за рахунок 
держави.  

 
17.12.2020р. головний спеціаліст відділу 

“Світловодське бюро правової допомоги” О. Фадєєва, 
провела онлайн-правопросвітницький захід в мережі 
«Facebook» на тему: “Адміністративне затримання”. 

 
 

 
21.12.2020р. головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з надання БВПД В. 
Джевагою, провела лекцію на тему: «Поділ майна, що є об’єктом 
права спільної сумісної власності подружжя» для працівників 
Центральної міської бібліотеки. В ході заходу громадян також було 
поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Були 
роздані інформаційні буклети про систему БПД.  
 
[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.  
 
[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 
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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 

12.10.  
2020 ТБ 

Олександрійська 
Телерадіокампанія "Кабельні 

телевізійні мережі" 

Обмежили 
прийом 

громадян 

https://drive.google.com/file/d/1aOag
swOXyXMTzMrPz8AdcgzpDcd8WWx2/

view?usp=sharing 

02.11. 
2020 ТБ Світловодська телерадіо 

компанія "ТРК Веселка" 

Порядок 
відшкодування 

шкоди за 
зруйноване 

житло 

https://drive.google.com/file/d/1qX4l
oJ18F253NkdPRSM3fCwElSZZkaWl/vie

w?usp=sharing 

03.11. 
2020 ТБ 

Світловодська 
телерадіокомпанія "ТРК 

Веселка" 

Порядок 
безоплатної 

передачі 
земельної 

ділянки 

https://drive.google.com/file/d/1qX4l
oJ18F253NkdPRSM3fCwElSZZkaWl/vie

w?usp=sharing 

26.11. 
2020 ТБ 

Олександрійська 
Телерадіокампанія "Кабельні 

телевізійні мережі" 

Домашнє 
насильство 

https://drive.google.com/file/d/19-
xGpfnHA1ZRXq5FeWuIPWWJmDO7Ah

pO/view?usp=sharing 

30.11. 
2020 ТБ 

Олександрійська 
Телерадіокампанія "Кабельні 

телевізійні мережі" 

"Ні" 
домашньому 

насильству 

https://drive.google.com/file/d/19RLr
Sanz2L1dB1LNHNM7pIMhSlXEm4jm/vi

ew?usp=sharing 

10.12. 
2020 ТБ 

Олександрійська 
Телерадіокампанія "Кабельні 

телевізійні мережі" 

День 
безоплатної 

правової 
допомоги 

https://drive.google.com/file/d/1gduiJ
aIW6yJ00EfwDeQFWeRoNzpVQziL/vie

w?usp=sharing 

10.12. 
2020 ТБ 

Світловодська 
телерадіокомпанія "ТРК 

Веселка" 

Вимога 
роботодавця від 
працівника ПЛР-

тесту 

https://drive.google.com/file/d/1v-
RPzXJeStPg02l1ttOHmfSqkaPwvLkU/vi

ew?usp=sharing 

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

Facebook про систему БПД (вибірково) 
 

07.10. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
КЗ "Світловодська 

районна 
бібліотека" 

Правопросвітницький 
захід Світловодського 

бюро правової 
допомоги-порядок 

отримання земельної 
ділянки у 

власність,новації закону 

https://www.facebook.com/Svitlov
odskaRB/posts/265241313506881

8 
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№2178-10 

12.10. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Територіальний 

центр соціального 
обслуговування(на
дання соціальних 

послуг) 
м.Світловодськ 

Фото та відео знімання у 
громадських місцях:коли 
дозвіл потрібен, а коли- 

ні? 

https://www.facebook.com/tercen
tr.svitlovodsk/posts/37908844346

2782 

16.10. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Петрівський 

районний відділ 
ДРАЦС Південно - 

Східного МУ МУЮ -
м. Дніпро 

Як отримати 
компенсацію за 

зруйноване житло 

https://www.facebook.com/perma
link.php?story_fbid=12404980463

68068&id=331720123912536 

21.10. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Світловодський 
районний відділ 
філії ДУ "Центр 

пробації" 

Правопросвітницький 
захід -Права виборців 

для осіб які відбувають 
покарання  

https://www.facebook.com/group
s/2885030404884252/permalink/3

306665319387423/ 

29.10. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Дмитрівська 

сільська об'єднана 
територіальна 

громада 

«Програма 
«Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 
господарство України» 

https://www.facebook.com/Dmytr
ivskaOTG/posts/345351067473114

3 

30.10. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Олександрівська 

районна бібліотека 
для дорослих 

"Програма прискорення 
приватних інвестицій у 
сільське господарство 

України 

https://www.facebook.com/perma
link.php?story_fbid=10252441612
34675&id=394748367617594&__c
ft__[0]=AZV51Xs9WTsE5EREa1Buz
Rzl0y4BNqmvIwXuLjTByjNGGomaN
hL58Pc6SDWdzVEol5ukopWZsHdY-
CT2l3HuMVr_WOwoAslN_RHuiKva

Ec8pzh2BzOlxRb6uB9-
xrUqF8Z4BZ5w8FcahmdDjd4YA7W
K1hw9LmYGSEJNEOj3zuHSPVDw9X
P9fKtfWWeqpauRyWPE&__tn__=

%2CO%2CP-R 

11.11. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Знам'янський 

міськрайонний 
відділ державної 

виконавчої служби 

База даних судової 
практики ЄС з прав 

людини 

https://www.facebook.com/zn.dvs
/posts/1279690569055677 

20.11. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Знам'янський МРВ 

філії ДУ"Центр 
пробації" в 

Кіровоградській 
області 

Штраф за відсутність 
маски 

https://www.facebook.com/probat
ion.zn.ua.kr/posts/8449473262617

24 

25.11. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

КЗ "Світловодська 
районна 

Вимога роботодавця від 
працівника ПЛР-тесту 

https://www.facebook.com/Svitlov
odskaRB/posts/269671566063856
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на 
facebook 

бібліотека" 5 

27.11. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
КТМ 

Що таке домашнє 
насильство над жінками, 

як його уникнути та як 
реагувати? 

https://www.facebook.com/group
s/ktmvideo/permalink/891285244

948406/?__cft__[0]=AZVLFCJg-
FdvS6B4RzUeyA4lWQbv1OuoozPP
oafSBJdMYbDtv__7UpRRnEjTCTqg
mmABOwXo9jZotj0x0RXPOqs994T
BFvE7bdR7zCpOlEJsr4RgNa3TCUXs

1dEN_PewyCF0TKUJqdLn-
zYvhwkDxd7s1oj_xZPxqbqpIUx_1_
Fo9xsTLWbyN_AYaH4h4KJSykg&__

tn__=%2CO%2CP-R 

07.12. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Світловодська 

централізована 
система бібліотек 

Особливості виплати 
заробітної плати особі, 

яка перебуває на 
самоізоляції 

https://www.facebook.com/group
s/683596788496370/permalink/15

74208816101825/ 

15.12. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Територіальний 

центр соціального 
обслуговування 

місто Світловодськ 

Як замінити вікна та не 
стати жертвою шахраїв 

https://www.facebook.com/tercen
tr.svitlovodsk/posts/43327400137

7559 

21.12. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Бібліотека-філія 3 
Олександрійської 

МЦБС 

Особливості виплати 
заробітної плати особі, 

яка перебуває на 
самоізоляції 

https://www.facebook.com/filiya3
Alexandriya/photos/a.2188709828
050755/2778758455712553/?type
=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDaW6
jXmBwdEnFTPXydrVDA3F7jC8sdYQ

rYYnxYHI2j4JHlX0stUe-
UxbXR2PHPgZws65s8iKGiw08sWx_

FeHa7hKQeB4yRBQOKRCPzi1w-
yN5LOHIQgfxYnjMWNXQRqOdGxc
6rAXBYqZAF5uczSzVMXfM7TF9kj5
gBTq6AQi4m1_jWtSH6Cqi7XKHMA
0wZM7GyfytIXavRDqCmtNJDIrbIYh
wbyH_TVmiDjB6Yhewdqm60Ba75S
i0J967M7MzGv1OClRsvYpUEvNx7a
TTWbHE0wYUIDfPWt52vjmEQJBW
ViYNILT5hZZaKu7AopQ2DUoM9iv2
jDXH6TJHqr7Dc39ziyTYj&__tn__=-

R 

21.12. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Олександрівська 

районна бібліотека 
для дорослих 

Укладення та внесення 
змін до договору оренди 

землі 

https://www.facebook.com/perma
link.php?story_fbid=10642493373
34157&id=394748367617594&__c
ft__[0]=AZWwzkPrHZTLTnHbhUKFl

JuHpgANjHzc767nUjH-
ku_MACkIfloGjGiShjxa8FDJDZJgW9

XDitjKP40GlHOD7xtlgY8MHgi2-
PxQXYmjO9Acu57brC3H_03xPbxO
A_CdRVphKDvZMOCSNleFRZIRuKzL

&__tn__=%2CO%2CP-R 

21.12. 
2020 

Вебсайт 
організац

ії 

Вебсайт 
Олександрівської 

районної 
державної 

Право осіб з ВІЛ-
статусом на лікарську 

таємницю 

http://olexrda.kr-
admin.gov.ua/30226-2/ 
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адміністрації 
Кіровоградської 

області 

24.12. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Бібліотека-філія 3 
Олександрійської 

МЦБС 

Відповідальність за 
незаконну вирубкку 

хвойних дерев у 
передноворічний період 

https://www.facebook.com/filiya3
Alexandriya/posts/2780892668832
465?__cft__[0]=AZVINWcEANuiMT
BgG4hFaa_2vR3SWPCSfubkHyK4KT

xOHHXHK374z60a8-is-
A8DosXuQoLgrUJy09RxXupyKsI5uz
CspHgigVrOBZLmqE4znGSL0mdQ8
NZr4H6dkumUSR76XyiIsNaRPvg5k

OKvR1Pg5-
mm2M0uPRdvFuGh51wXPPdBfjP1f
VkBUNthpGCqEig&__tn__=%2CO%

2CP-R 

25.12. 
2020 

Сторінка 
партнерів 

на 
facebook 

Сторінка facebook 
Суботці-Інфо 

Право особи на зміну 
прізвища при розірванні 

шлюбу 

https://drive.google.com/file/d/1IZ
SQPs25PDJmZQkPJsBQI_eIlnfPAKR

R/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  
IV кварталі 2020 року серед актуальних: 

 
1. Розірвання шлюбу 
2. Стягнення аліментів на утримання дітей до досягнення дитиною 3 річного віку  
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, посилення правової спроможності та 
правових можливостей територіальних громад 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, люди похилого віку, люди з 
особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування та інші. 

  01.10.2020р. головним спеціалістом відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги В. Поповичем провів дистанційне консультування 
на базі дистанційного пункту доступу до БПД в приміщенні 
Олександрійської міської центральної бібліотеки імені м. 
Олександрії. Для отримання консультації звернувся місцевий 
житель за роз’ясненням щодо невірно нарахованої пенсії. 
Під час консультування були розповсюджені інформаційні 
буклети про систему БПД.   

 05.10.2020р. головними спеціалістами відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з надання БВПД 
В.Джевагою та М.Дегтярьовим, проведено дистанційне 
консультування на базі дистанційного пунтку доступу до БПД в 
приміщенні Олександрійського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в 
Кіровоградській області, де  клієнти Центру пробації 
консультувались з земельних та сімейних питань. Проводилося 
інформування про систему «БПД». Звернулося 4 громадян. В 
ході заходу громадян поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Були роздані інформаційні 
буклети про систему БПД. 

 
06.10.2020р. заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання БПД Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Павло Слободянюк та головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД Валерія Джевага, здійснили виїзд в с. 
Новоселівка, де провели мобільне консультування в  
приміщенні Новоселівської сільської ради Олександрійського 
району Кіровоградської області. Для отримання консультацій з 
питань щодо визнання права власності на земельну ділянку, 
порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, 
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усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою межовий спір звернулося 8 
громадян. В ході консультування жительці села були надані консультаційні буклети, 
поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство». 

06.10.2020р. на виконання наказу Координаційного 
центру з надання правової допомоги № 16 від 27.07.2020 
року та наказу Олександрійського місцевого центру БВПД від 
03.08.2020 року № 2-0Д «Про організаційні заходи щодо 
реалізації проекту «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство», начальник 
Світловодського бюро правової допомоги Мирошник А.Г.,  
провела мобільне консультування мешканців с. Подорожнє 
Світловодського району Кіровоградської області в 

приміщенні сільської ради. Найактуальніші питання, які цікавили селян стосувалися 
порядку отримання земельної ділянки, складання та розірвання договору оренди 
земельної ділянки, виділення земельної ділянки учасникам АТО, порядку прийняття 
спадщини у вигляді земельного паю, державної реєстрація права власності на землю. 
Консультації отримали 3 жителя села, яким надана первинна правова допомога по вище 
зазначеним питанням. 

07.10.2020р. на виконання наказу 
Координаційного центру з надання правової допомоги № 
16 від 27.07.2020 року та наказу Олександрійського 
місцевого центру БВПД від 03.08.2020 року № 2-0д «Про 
організаційні заходи щодо реалізації проекту «Програма 
прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство», головний спеціаліст Світловодського 
бюро правової допомоги Шлєєва Я.І., провела мобільне 
консультування мешканців с. Миронівка Світловодського 
району Кіровоградської області в приміщенні сільської 

бібліотеки. Найактуальніші питання, які цікавили селян стосувалися порядку отримання 
земельної ділянки, складання та розірвання договору оренди земельної, порядку 
прийняття спадщини у вигляді земельного паю, державної реєстрація права власності на 
землю.  Консультації отримали 3 жителя села, яким надана первинна правова допомога 
по вище зазначеним питанням. 

12.10.2020р. з метою ефективної реалізації 
заходів проекту «Програма «Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство»  начальник відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» 
Ю.Турбаєвський, провів робочу зустріч з працівниками 
Зеленської сільської ради.  В ході заходу присутні 
обговорили подальшу співпрацю щодо підвищення 
правової обізнаності мешканців з земельного 
законодавства, а саме про порядок безкоштовного 
отримання земельних ділянок, оформлення 

документів на земельну ділянку. Розповсюджені інформаційні буклети «Безоплатна 
передача земельної ділянки громадянам із земель державної комунальної власності». 
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15.10.2020р. на виконання наказу 
Координаційного центру з надання правової допомоги 
№ 16 від 27.07.2020 року та наказу Олександрійського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги від 03.08.2020 року  № 2-ОД «Про 
організаційні  заходи щодо реалізації проекту 
«Программа прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» начальником відділу 
«Онуфріївське бюро правової допомоги» Лілією 
Трепачовою в приміщенні Камбурліївської сільської 

ради проведено мобільне консультування жителів села. Присутні були проінформовані 
про право громадян на безоплатну передачу земельних ділянок у власність; розміри 
земельних ділянок, що безоплатно передаються громадянам; порядок затвердження 
проекту землеустрою; реєстрацію права власності на земельну ділянку. Також було 
роз’яснено, хто має право отримати та приватизувати земельні ділянки, куди звертатися 
для отримання земельної ділянки, вимоги до заяви, хто здійснює реєстрацію права 
власності на земельну ділянку, куди звертатися для реєстрації земельної ділянки. Для 
отримання консультування з земельних питань звернулося 5 (п’ять) громадян. В ході 
прийому були розповсюджені буклети правового характеру. 

З метою ефективної реалізації заходів проекту 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» 21.10.2020р. начальник відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» 
Ю.Турбаєвський, провів робочу зустріч з працівниками 
Малинівської сільської ради. В ході заходу присутні 
обговорили подальшу співпрацю щодо підвищення 
правової обізнаності мешканців з земельного 
законодавства, а саме про порядок безкоштовного 

отримання земельних ділянок, оформлення документів на земельну ділянку. 
Розповсюджені інформаційні буклети «Безоплатна передача земельної ділянки 
громадянам із земель державної комунальної власності». 

Для отримання консультацій із питання 
безоплатної передачі у власність земельної ділянки для 
садівництва звернулась громадянка. В ході 
консультування громадянці надані інформаційні 
буклети «Безоплатна передача земельної ділянки 
громадянам із земель державної та комунальної 
власності». Доведено до відома про номер телефону 
Єдиного контакт центру 0 800 213 103 куди можна 

звернутися за правовими консультаціями. 
22.10.2020р. на виконання наказу Координаційного 

центру з надання правової допомоги №16 від 27.07.2020 року 
та наказу Олександрійського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги від 03.08.2020 року  
№2-од «Про організаційні  заходи щодо реалізації проекту 
«Програма прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство» начальник відділу «Онуфріївське бюро правової 
допомоги» Лілія Трепачова в приміщенні Онуфріївської 
селищної ради, провела дистанційне консультування жителів 
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селища. Присутні були ознайомлені з нововеденнями внесеними до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення 
в Україні», який вніс ряд змін до законодавчих актів України, зокрема і до Закону України 
«Про порядок виділення в натурі земельних ділянок власниками земельних часток (паїв)». 
Про право громадян на безоплатну передачу земельних ділянок у власність; розміри 
земельних ділянок, що безоплатно передаються громадянам; порядок розірвання 
договору оренди землі. Для отримання консультування з земельних та спадкових питань 
звернулося 3 громадян. В ході прийому були розповсюджені буклети правового 
характеру. 

 
22.10.2020р. начальник відділу «Олександрівське  

бюро правової допомоги» В. Явірський провів у селі 
Несваткове Олександрівського району Кіровоградської 
області мобільне консультування громадян. Для 
отримання консультувань з земельних, сімейних, 
житлових, та пенсійних правових питань, звернулося 5 
громадян.  

 
03.11.2020р. начальник відділу «Світловодське бюро 

правової допомоги» Олександрійського МЦ з надання БВПД А. 
Мирошник, провела мобільне консультування мешканців  
с. Микільське Світловодського району Кіровоградської області в 
приміщенні сільської бібліотеки яка знаходиться за адресою: с. 
Микільське вул.Паркова буд.23 Світловодського району 
Кіровоградської області. Найактуальніші питання, які цікавили 
селян стосувалися порядку безоплатної передачі земельної 
ділянки, складання та розірвання договору оренди земельної 
ділянки, виділення земельної ділянки учасникам АТО. 
Консультації отримали 4 жителів села, яким надана первинна правова допомога по 
вищенаведеним питанням. Повідомлено про систему «БПД» та проект «Програма 
прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» . 

04.11.2020р. начальник відділу «Петрівське 
бюро правової допомоги» Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Ю.Турбаєвський, провів мобільне 
консультування жителів Новостародубської сільської 
ради Петрівського району в приміщенні 
вищезазначеної сільської ради. В ході проведення 
мобільного консультування надано правову допомогу 
щодо оформлення документів, визнання права 
власності на земельну ділянку безкоштовного 
отримання земельних ділянок для ОСГ та порядок 

приватизації земельних ділянок. Проконсультовано 6 громадян. Відвідувачів, які 
звернулися за консультаціями  поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», надано інформаційні 
буклети «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і 
комунальної власності». 
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05.11.2020 р. начальник відділу 
«Олександрівське  бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД В. Явірський 
провів мобільне консультування громадян у селі 
Розумівка Олександрівського району Кіровоградської 
області в приміщенні Розумівської сільської ради. Для 
отримання консультувань з земельних, спадкових, 
сімейних та пенсійних правових питань, звернулося 5 
громадян. Під час консультування були 

розповсюджені інформаційні буклети. Поінформовано про систему «БПД» та «Програму 
«Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство». 

12.11.2020р. з метою виконання наказу 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги № 16 від 27.07.2020 року та наказу 
Олександрійського місцевого центру БВПД від 
03.08.2020 року № 2-0д «Про організаційні заходи 
щодо реалізації проекту «Програма прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство» 
начальником відділу «Світловодське бюро правової 
допомоги» Олександрійського МЦ з надання БВПД А. Мирошник,  в приміщенні сільського 
будинку культури  провела семінар, де поінформувала працівників будинку культури, 
бібліотеки, мешканців с.Федірки Світловодського району про земельний закон №2178, 
відповідно до якого внесені зміни до земельного законодавства та з 01.07.2021 року 
знімається мораторій на продаж землі та порядок безоплатної передачі земельної ділянки 
громадянам із земель державної та комунальної власності . 

Жителі с.Федірки дізналися про право громадян на безоплатну передачу 
земельних ділянок у власність; розміри земельних ділянок, що безоплатно передаються 
громадянам; порядок затвердження проекту землеустрою;реєстрація права власності на 
земельну ділянку. Учасників заходу ознайомлено з новаціями закону України №2178 про 
внесення змін до земельного законодавства та відкриття ринку землі України, а також 
реалізацією права громадян на продаж земельних паїв з 01 липня 2021 року».  
 Під час заходу були розповсюджені інформаційні матеріали. 

18.11.2020р. на виконання наказу 
Координаційного центру з надання правової 
допомоги № 16 від 27.07.2020 року та наказу 
Олександрійського місцевого центру БВПД від 
03.08.2020 року № 2-0д «Про організаційні заходи 
щодо реалізації проекту «Програма прискорення 
приватних інвестицій у сільське господарство», 
головний спеціаліст відділу “Світловодське бюро 
правової допомоги” Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Я. Шлєєва,  провела мобільне 

консультування жителів с. Озера Світловодського району Кіровоградської області в 
приміщенні сільської ради. Найактуальніші питання, які цікавили селян стосувалися 
порядку отримання земельної ділянки, складання та розірвання договору оренди 
земельної ділянки,  державної реєстрація права власності на землю. Консультації 
отримали 2 жителів села, яким надана первинна правова допомога по вищенаведеним 
питанням. Повідомлено про систему «БПД» та  проект «Програма прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство» . 
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24.11.2020р. начальник відділу “Онуфріївське 
бюро правової допомоги” Олександрійського МЦ з 
надання БВПД Л.Трепачова, було здійснила мобільне 
консультування в приміщенні Деріївської сільської ради 
Онуфріївського району Кіровоградської області. Під час 
консультування присутні були  проінформовані про 
“Програму прискорення приватних інвестицій в сільське 
господарство”, вирішення межових спорів, документи, 
які підтверджують право власності та про право особи на 
земельну ділянку. Також присутніх цікавили питання 
щодо дострокового розірвання договору оренди землі та 
порядок оформлення документів на земельну ділянку. 
Для отримання консультацій з земельних питань звернулося 2 (двоє) жителів села. В ході 
заходу були розповсюджені буклети правового характеру. 

03.12.2020р. головним спеціалістом відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД В. Поповичем, провів дистанційне 
консультування на базі дистанційного пункту доступу 
до БПД в приміщенні Олександрійської міської 
центральної бібліотеки імені м. Олександрії. Для 
отримання консультації звернулася місцева жителька 
за консультацією та роз’ясненням питання щодо 

наслідків по несплаті комунальних послуг. В ході заходу громадян поінформовано про 
систему «БПД» та проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство». Були роздані інформаційні буклети про систему БПД.  

07.12.2020р. головними спеціалістами відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Олександрійського місцевого центру 
з надання БВПД М. Дегтярьовим та В. Джевагою, 
провела дистанційне консультування на базі 
дистанційного пункту доступу до БПД в приміщенні 
Олександрійського МРВ філії ДУ «Центр пробації» в 
Кіровоградській області, де клієнти Центру пробації 
консультувались з спадкових та сімейних питань. В ході 
заходу громадян поінформовано про систему «БПД» та 
проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Були 
роздані інформаційні буклети про систему БПД.  Звернулося 2 громадян. 

 08.12.2020р. начальник відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД 
Ю.Турбаєвський, провів мобільне консультування 
жителів Богданівської сільської ради Петрівського 
району в приміщенні вищезазначеної сільської 
ради. В ході проведення мобільного 
консультування надано правову допомогу щодо 

 купівлі - продажу земельної ділянки, порядку приватизації земельної ділянки та 
присвоєння їй кадастрового номеру. Проконсультовано 3 громадяни. Відвідувачів, які 
звернулися за консультаціями  поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма 
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«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», надано інформаційні 
буклети «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і 
комунальної власності». 

09.12.2020р. головні спеціалісти відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Олександрійського 
місцевого центру з надання БВПД М. Дегтярьовим та 
В. Джевагою, здійснили дистанційне консультування 
на базі дистанційного пункту доступу до БПД в 
приміщенні Олександрійського МРВ філії ДУ «Центр 
пробації» в Кіровоградській області, де клієнтка 
Центру пробації консультувалась з питання щодо 

отримання спадщини за законом. В ході заходу громадян поінформовано про систему 
«БПД» та проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». 
Були роздані інформаційні буклети про систему БПД.  Звернувся 1 громадянин. 

10.12.2020р. головний спеціаліст відділу 
«Петрівське бюро правової допомоги» 
Олександрійського МЦ з надання БВПД  Т.Сидоренко, 
провела дистанційне консультування на базі 
дистанційного пункту доступу до БПД в приміщенні 
Петрівської центральної районної бібліотеки смт. 
Петрове Петрівського району, де  громадянка  
консультувалась з питання поновлення втраченого 
документа (свідоцтва про народження). В ході заходу громадянку поінформовано про 
систему «БПД» та проект «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство». Були роздані інформаційні буклети про систему БПД.  Звернулася 1 
громадянка. 

10.12.2020р. начальник відділу «Петрівське 
бюро правової допомоги» Олександрійського МЦ 
з надання БВПД Ю.Турбаєвський,  провів мобільне 
консультування жителів Ганнівської сільської ради 
Петрівського району в приміщенні вищезазначеної 
сільської ради. В ході проведення мобільного 
консультування надано правову допомогу щодо 
 звільнення від сплати податку за користування 

земельною ділянкою, порядку продажу земельної ділянки (паю) та внесення орендної 
плати за користування земельною ділянкою. Проконсультовано 3 громадяни. Відвідувачів, 
які звернулися за консультаціями поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», надано інформаційні 
буклети «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і 
комунальної власності». 

17.12.2020р. головний спеціаліст відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Олександрійського місцевого центру з 
надання БВПД В. Попович, провів дистанційне 
консультування на базі дистанційного пункту доступу 
до БПД в приміщенні Олександрійської міської 
центральної бібліотеки імені м. Олександрії. Для 
отримання консультації звернулися місцеві жителі за 
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консультацією та роз’ясненням питання, що стосувалося спадкування обов’язкової частки 
та з приводу оформлення «Інформаційного запиту на отримання публічної інформації з 
проханням надати в письмовій формі загальнообов’язкову суспільно-важливу 
інформацію».  

В ході заходу громадян поінформовано про систему «БПД» та проект «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Були роздані інформаційні 
буклети з правових питань. 

 
18.12.2020р. головний спеціаліст відділу 
«Знам’янське бюро правової допомоги» А.Волохова 
провела мобільне консультування в приміщенні 
Знам’янського міського палацу  культури, що 
знаходиться за адресою: м.Знам’янка, вул.Михайла 
Грушевського, буд.30. 

В ході заходу для отримання консультувань з 
соціальних, земельних  та сімейних питань 
звернулося 2 громадяни. В ході консультування 
громадян також поінформовано про систему «БПД» 
та порядок отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
 
РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

За період з 01.10.2020 по 31.12.2020 року (звітний період — ІV квартал 2020 року) 
Олександрійським МЦ та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1710 звернень клієнтів, 1439 особам  
було надано правову консультацію, 271 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 

476 336 140 

2 Знам`янське бюро правової 
допомоги 256 222 34 

3 Олександрівське бюро 
правової допомоги 138 127 11 

4 Онуфріївське бюро 
правової допомоги 150 137 13 

5 Петрівське бюро правової 
допомоги 242 227 15 

6 Світловодське бюро 
правової допомоги 448 390 58 

Разом по МЦ 1710 1439 271 
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В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 254 
рішень про надання БВПД та надано 229 доручень адвокатам та 37 штатним працівникам 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 17 
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 

 
В звітному періоді клієнти зверталися з наступних питань: сімейного — 275 (16,08%), 

іншого цивільного права — 256 (14,97%), земельного — 244 (14,27%), адміністративного — 
177 (10,35%), соціального забезпечення — 164 (9,59%), житлового — 160 (9,36%), 
договірного — 153 (8,95%), спадкового — 122 (7,13%), трудового — 57 (3,33%), з інших 
питань — 48 (2,81%), з питань виконання судових рішень — 33 (1,93%), з неправових 
питань — 21 (1,23%). 

Розподіл зареєстрованих клієнтів Олександрійського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги за категорією питань 
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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 ІV квартал 2020 року було: 
 здійснено 28 виїздів 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  114 
осіб, в тому числі 93 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень 
до мобільних консультаційних пунктів та 21 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 прийнято 223 акти надання БВПД, що були здані адвокатами до МЦ; 
 проведено 67 правопросвітницьких заходи; 
 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 
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№ 
з/п 

Найменування 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 
налагоджен
о співпрацю 

Кількість 
проведени
х право- 
просвіт-
ницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 
яким 
надано 
доступ до 
електронни
х сервісів 
МЮ 

Разом по МЦ, в тому числі: 28/93  12/21 16 67 0 

1 
Відділ 
правопросвітництва та 
надання БПД 

1/8 10/17 4 14 0 

2 Знам’янське БПД 1/2 - 4 14 0 
3 Олександрівське БПД 4/18 - 1 8 0 
4 Онуфріївське БПД 3/9 1/3 2 6 0 
5 Петрівське БПД 8/22 1/1 3 14 0 
6 Світловодське БПД 11/34 - 2 11 0 

 


