
Один день із життя Кропивницького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 
 

У Кропивницькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі – місцевий центр) та бюро правової допомоги 

відбувся день відкритих дверей. Працівники центру провели для студентів та 

всіх охочих екскурсію, де показали, як проходить робочий процес та годину 

«Запитай у адвоката». 

Всім охочим було проведено екскурсії по місцевому центру та бюро 

правової допомоги з детальним обговоренням функціональних обов’язків 

кожного відділу, практики діяльності системи безоплатної правової 

допомоги. Фахівці місцевого центру та бюро ознайомили присутніх з 

етапами створення системи БПД та з правом на правову допомогу, яке 

гарантоване ст. 59  Конституції України, основними положеннями Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» та порядком роботи місцевого 

центру та бюро. Також фахівці спільно з студентами та учнями розібрали 

життєві ситуації, які були запропоновані присутнім та роз’яснили їм  

незрозумілі положення чинного законодавства України.  

«Студенам/курсантам неабияк пощастило бути присутніми на Дні 

відкритих дверей у Кропивницькому міському центрі з надання безоплатної 

вторинної допомоги та особисто поспілкуватись з керівництвом та 

працівниками центру та отримали неоціненну можливість не лише 

познайомитись із роботою центру, а й переконатись, що першоосновою 

діяльності Кропивницького міського центру з надання безоплатної правової 

допомоги є повага до гідності людини та прагнення створити умови, за яких 

люди мають рівний доступ до права й правосуддя, незалежно від рівня їх 

матеріальних статків чи ступеня соціальної вразливості»,- так 

прокоментувала захід Лілія Єрмоленко-Князєва – заступниця декана з 

виховної роботи, доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної 

діяльності Льотної академії Національного Авіаційного Університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика зустрічі «Запитай у адвоката» відбулася за участю Ірини 

Троянської, Віталія Гончаренка та Тетяни Гольфіндер - адвокатів системи 

безоплатної вторинної правової допомоги.  



Під час спілкування адвокати надали правові консультації з питань: 

 позбавлення батьківських прав та виїзд дитина за кордон без згоди 

батька; 

 щодо стягнення  невиплаченого середнього заробітку; 

 прийняття спадщини за законом в порядку черги спадкування. 

Адвокати надали вичерпні відповіді на всі питання та розповіли про 

правові проблеми з якими вони боролися підчас здійснення своєї 

адвокатської діяльності.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На завершення, гості Кропивницького місцевого центру познайомились 

з директором Станіславом Березніченком.  

«Захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до 

правовоі інформаціі та правосуддя, посилення правових можливостей і 

правовоі спроможності представників соціально вразливих груп, 

територіальних громад і спільнот, - саме такою є місія системи безоплатноі 

правовоі допомоги, одного з найуспішніших соціальних проектів»,- зазначив 

Станіслав Березніченко.  



 

До слова, директор також 

запрошував студентів до місцевого 

центру на проходження практики та 

запевнив їх в тому, що їхнє покликання, 

як спеціалістів, захищати громадян та 

допомагати їм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


