
У Кропивницькому відбулась презентація довідково-інформаційної платформи 
правових консультацій «WikiLegalAid». 

 
Як правильно користуватись довідково-інформаційною платформою правових 

консультацій «WikiLegalAid» (wiki.legalaid.gov.ua)  розповіли сьогодні, 13 грудня, під 
час прес-конференції, фахівці Регіонального центру з надання БВПД у 
Кіровоградській області Олена Шишкарьова та Євгеній Чікіріс. 

Під час прес-конференції Олена Шишкарьова розповіла як створювалась довідково-
інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid», яка є інноваційним 
інструментом, що допомагає в роботі працівникам системи безоплатної правової допомоги, 
які надають правові консультації на місцях. 
  

 
  

«Одним з основних завдань центрів системи БПД є посилення правової грамотності 
громадян. Задля забезпечення якнайкращого сервісу для наших клієнтів, була 
створена довідково-інформаційна платформа правових консультацій «WikiLegalAid». Наша 
мета – навчити користуватись цією платформою наших партнерів та громадськість», –
 підкреслила Олена Шишкарьова. 
  

http://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 
  

Інформаційна база функціонує за принципом відомої «Wikipedia», поповнюється 
правовими консультаціями з різних тем, що відповідають реальним запитам клієнтів системи, 
які приходять до центрів та бюро правової допомоги. 
  

У свою чергу Євгеній Чікіріс розповів, що у базі правових консультацій міститься більше 
1400 консультацій на найактуальніші правові питання. Окрім правової інформації в них міститься 
судова практика та зразки правових документів. База правових консультацій містить статті у 
відповідності до галузей права. Для того щоб скористатися базою правових консультацій 
достатньо ввести в пошукову строку на головній сторінці «WikiLegalAid» ключове слово або 
частину слова (корінь слова) і поставити знак «*», що звузить пошук. Пошук видає перелік 
консультацій, які містяться в базі. Здійснення пошуку також можливе через структуру категорій 
«WikiLegalAid» за галузями права. Скориставшись таким шляхом пошуку можна побачити всі 
галузі права за якими містяться правові консультації в базі. 

Запрошені на прес-конференцію представники правоохоронних органів, адвокатів, 
громадських організацій, навчальних закладів, закладів культури, засобів масової інформації 
обговорили можливість використання «WikiLegalAid» для отримання правових роз’яснень та 
консультацій. 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області працює за адресою: вул. Дворцова, 32/29, 
м. Кропивницький, тел. (0522) 37-12-50, 32-07-97, 0991048038. 

Голованіський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  працює за адресою: вул..Ціолковського,1,  смт Голованівськ,  
тел. (05252) 2-25-83,  068 834 77 45 

 Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової 
допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, дзвінки безкоштовні зі 
стаціонарних та мобільних телефонів у межах України. 

 


