
Додаток 8 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Голопристанським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі – Місцевий центр)  річного плану діяльності  
в ІІ кварталі 2019 року 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
[1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам 

на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 
можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що 
проводяться Урядом України  

Захід 1.1.1  
Протягом звітного періоду працівниками Місцевого центру шляхом анкетування та 

інтерв’ювання визначаються конкретні спільні правові потреби територіальних громад, 
насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. Аналізуючи правові питання, з 
якими звертаються клієнти, можливо зробити висновок – здебільшого клієнтів Місцевого центру 
цікавить питання сімейного права (розірвання шлюбу, стягнення аліментів, збільшення розміру 
аліментів, позбавлення батьківських прав); питань соціального забезпечення (соціальні виплати, 
пенсії, субсидії); інші цивільні (встановлення юридичного факту); спадкові (оформлення 
спадщини, встановлення додаткового строку для прийняття спадщини); договірні зобов’язання 
(стягнення кредитної заборгованості); земельні питання (встановлення права власності на 
земельну ділянку, визнання договору оренди недійсним) 
 
Захід 1.1.2  

15 травня 2019 року проведено робочу зустріч із військовим комісаром 
Голопристанського райвійськкомату Лукомець О. та провідним 
спеціалістом Генбою О., під час якої обговорили напрями 
співпраці у сфері забезпечення гарантій державного захисту 
конституційних прав, свобод та законних інтересів 
військовослужбовців, членів їх сімей в частині доступу до 
безоплатної правової допомоги. Домовилися про проведення 
спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової 

поінформованості військовослужбовців (робочих зустрічей, 
семінарів, круглих столів). 

15 травня 2019 року взято участь у зустрічі з внутрішньо 
переміщеними особами та учасниками АТО, 
організованою Всеукраїнським громадським рухом "Сила права", за 
підтримки Голопристанської РДА, під час якої всі бажаючи мали 
можливість отримати відповіді на правові питання земльного, 
житлового права та соціального забезпечення.  

 
Захід 1.1.3  

06 травня 2019 року проведено правову лекцію для учнів 
Скадовської НВК «Академічна гімназія» на тему «Захист прав 
авторів в мережі Інтернет».  

16 травня 2019 року, з метою відзначення Всесвітнього 
дня охорони праці, який цього року проходив під девізом 
«Безпечне та здорове майбутнє праці»,  проведено конкурс 
малюнків «Професія моїх батьків. Безпечні умови праці» серед 



учнів 1-го класу Голопристанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів. 
27 травня 2019 року, з метою реалізації правопросвітницької кампанії «Відповідальне 

батьківство», проведено правопросвітницький захід для батьків 
Каланчацької ЗОШ на тему: "Відповідальність батьків під час 
літніх канікул". 

01 червня 2019 року фахівці Каланчацького та 
Скадовського бюро правової допомоги долучилися до великого 
свята для дітей, яке відбулося на центральних площах м. 
Скадовськ та смт. Каланчак. Серед присутніх на святі дітей 
фахівці провели вуличне навчання на тему: «Знай свої права, 
дитино». Зіграли в гру «Пізнай право», на основі казкових героїв із 
казок: «Колобок», «Попелюшка», «Червона шапочка» та ін. 

12 та 13 червня 2019 року проведені правопросвітницькі заходи в літніх пришкільних 
таборах Гладківської та Голопристанської ЗОШ на тему «Дитина знай свої права»! 

 
Захід 1.1.4  

16 квітня 2019 року проведено зустріч із фахівцями служби у справах дітей 
Голопристанської РДА, в ході якої поінформувано присутніх щодо розміру, підстав та порядку 
нарахування аліментів; нових правил виїзду з дитиною за кордон; порядку отримання податкової 
знижки на навчання, інших стимулів та гарантій; змін до Законів України щодо протидії булінгу; 
порядку отримання послуги “Муніципальна няня”. 

24 квітня 2019 року відбулася зустріч з працівниками 
відділу Держгеокадастру у Голопристанському районі. 
Тематика зустрічі стосувалась внесення змін до деяких законів 
України щодо введення поняття мобінгу, передбачення методів 
його запобігання, формування здорової організаційної 
культури та підтримки здорового клімату спілкування в 
колективі. 

07 травня 2019 року проведено тематичний семінар для 
працівників Головного управління Пенсійного фонду в 

Каланчацькому районі на тему «Безпечне та здорове майбутнє праці».  
10 травня 2019 року проведено круглий стіл з працівниками відділу освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету Каланчацької селищної ради на тему "Безпечне та здорове 
майбутнє праці". 

10 травня 2019 року полиці літературно – мистецької зали Каланчацької центральної 
бібліотеки поповнили інформаційними буклетами «Прийняття спадщини, у складі якої є 
нерухоме майно, у випадку відсутності у спадкоємців правовстановлюючих документів на 
майно» та «Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому!». 

13 травня 2019 року проведено тематичний семінар для працівників Голопристанського 
відділу статистики на тему «Безпечна праця – здорова нація». Розповіли про систему охорони 
праці, гарантії прав на охорону праці, про правило поведінки на робочому місці та види 
інструктажів при прийнятті на роботу та подальшій роботі. Зосередили увагу присутніх на 
відповідальності за порушення вимог щодо охорони праці.  

14 травня 2019 року проведено тематичний семінар 
на тему: «Охорона праці на підприємствах, установах, 
організаціях» для працівників управління соціального 
захисту населення Голопристанської міської ради. Розповіли 
про систему охорони праці, гарантії прав на охорону праці, 
про правило поведінки на робочому місці та види 
інструктажів при прийнятті на роботу та подальшій роботі. 

15 травня 2019 року спільно з фахівцем Каланчацької 
районної філії Херсонського обласного центру зайнятості 
Копаненко К. провели семінар для безробітних громадян, які перебувають на обліку у службі 
зайнятості на тему "Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації 
дитячої праці". 



20 травня 2019 року провели тематичну зустріч з працівниками відділу містобудування, 
архітектури, ЖКГ Каланчацької РДА на тему «Безпечна праця – здорова нація». 

21 травня 2019 року, з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні, провели 
навчальний семінар на тему "Охорона праці - запорука життя" для підобліковців Скадовського 
районного відділу з питань пробації. 

22 травня 2019 року, з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні, провели 
тематичну зустріч із працівниками КУ «Скадовський територіальний центр соціального 
обслуговування населення» на чолі з директором Талановою М. 

24 травня 2019 року, з нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці, проведені 
тематичні зустрічі із працівниками Голопристанського районного відділу 
з питань пробації та відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Голопристанської РДА, під час яких ознайомили жіночі колективи 
з, передбаченими трудовим законодавством, спеціальними правилами 
охорони праці жінок, пільгами та додатковими гарантіями їх трудових 
прав. 

24 травня 2019 року провели тематичну зустріч із 
представницями трудового колективу КЗ «Скадовський районний 
будинок культури ім. Шевченка», з метою висвітлення правил і заходів, 
які забезпечують безпечні умови праці. 

05 червня 2019 року взято участь в засіданні круглого столу на 
тему: "Заробітна платня: нарахована, але не виплачена" за участі 

головного державного інспектора управління Держпраці в Херсонській області Дудченко Н., 
керівника управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби 
Кальченко Ю., старшого інспектора Каланчацького районного відділу пробації Скальської О. та 
фахівців даних установ. 

10 червня 2019 року, з нагоди відзначення Всесвітнього дня донора, провели тематичні 
зустрічі із представниками трудових колективів Голопристанського районного відділу з питань 
пробації, відділу для дітей, сім’ї та молоді, Голопристанського міськрайонного відділу ДРАЦС, 
Голопристанського міськрайонного відділу ДВС та  Президентом БО Фонд громади міста Гола 
Пристань "Свята Ольга". Під час заходу розповіли присутнім чому варто ставати донорами крові, 
а також про гарантовані державою права донорів. 

12 червня 2019 року проведено робочу зустріч із заступником Гладківського сільського 
голови Кондратюком В., під час якої обговорили можливість 
прийняття запропонованої Місцевим центром програми надання 
безоплатної вторинної правової допомоги мешканцям 
Гладківської ОТГ на 2020-2022 роки; із сімейним лікарем 
Гладківської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини Владіміровою І.В., під час якої обговорили питання 
звернень ймовірно постраждалих осіб від домашнього 
насильства за медичною допомогою та ознайомлено із наказом 
Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2019 року № 278 «Про 
затвердження Порядку проведення та документування 
результатів медичного обстеження постраждалих осіб від 
домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від 
домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги»; із 
начальником відділу освіти, культури, молоді, спорту та 
соціального захисту населення Гладківської ОТГ Ткаченко В.С., 
під час якої обговорили питання протидії булінгу в шкільному середовищі та запобігання 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі.  

04 червня 2019 року спільно зі старшим інспектором Каланчацького районного відділу з 
питань пробації Скальською О. провели семінар для підобліковців на тему: "Протидія 
домашньому насильству". 

04 червня 2019 року, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, завітали до Скадовського 
районного центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю "Надія" на свято до Дня захисту 
дітей. Фахівці Бюро, представники соціальних служб привітали дітей зі святом подарунками та 
смаколиками. 

 



Захід 1.1.5 
22 квітня 2019 року взято участь в засідання сесії Каланчацької РДА 

25 квітня 2019 року взято участь в розширеній 
нараді з організації заходів поводження з безпритульними 
собаками в Скадовському районі за участі представників 
влади, громадськості та активістів міста. 
 
Захід 1.1.6 

Фахівці Місцевого центру провели робочі зустрічі 
з головами районних та місцевих рад Голопристанського, 

Скадовського та Каланчацького районів Херсонської області з метою започаткування, підтримки 
та розвитку в означених районах проекту «Школа правознавців». 
 
Захід 1.2.1 

16 квітня 2019 року проведено робочу зустріч із військовим комісаром Каланчацького 
районного військового комісаріату Дмитренко О.  Під час зустрічі домовилися про проведення 
спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості 

військовослужбовців (робочих зустрічей, семінарів, круглих столів). 
19 квітня 2019 року проведено робочу зустріч із керівником КУ 

«Скадовський територіальний центр соціального обслуговування» 
Талановою М. З метою налагодження співпраці та консолідації зусиль для 
забезпечення покращення рівного доступу до безоплатної правової допомоги 
населення Скадовського району, під час зустрічі сторони підписали 
Меморандум та домовились про створення дистанційного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги в приміщенні територіального центру.  

22 квітня 2019 року провели робочу зустріч із керівником 
Скадовського офісу Мережі правового розвитку при ГО «Скадовщина – мій 
рідний край» Шульгіною В., а також експертом та проектним менеджером з 
питань місцевого самоврядування та шкільної медіації Зиковою Н., яка була 

присвячена питанням взаємодії провайдерів БПД та перенаправлення на території Скадовського 
району.  

03 травня 2019 року, з метою налагодження співпраці та 
обговорення тематики спільних правопросвітницьких заходів, 
проблемних правових питань, які виникають при зверненні громадян, 
та порядок перенаправлення клієнтів стосовно питань, які належать до 
компетенції бюро правової допомоги, проведено ряд зустрічей: - з 
начальником Каланчацького районного відділу ДРАЦС Король В.;- з 
юристом КУ «Центр правової допомоги» Скадовської міської 
ради Кебою С. та секретарем виконкому Скадовської міської ради – 
заступником голови комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 
комітету міської ради Козєл Л.; - із старшим інспектором Скадовського 
районного відділу з питань пробації Троцюк Г. та начальником 
Скадовського районного відділу ДРАЦС Федчишин Н.  

07 червня 2019 року, з метою організації співпраці з органами місцевого самоврядування, 
проведено робочу зустріч із заступником Скадовського міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Казберук А. та юристом КУ "Центр з надання безоплатної правової 
допомоги Скадовської міської ради" Кеба С. В ході зустрічі обговорили питання взаємодії у 

напрямку забезпечення доступу малозахищених верств населення до 
безоплатної правової допомоги, а саме перенаправлення клієнтів, так як 
процес надання якісних правових послуг вимагає послідовних злагоджених 
заходів відповідних державних органів та Місцевих центрів і Бюро 
правової допомоги. 
 
Захід 1.2.2 



Фахівцями Місцевого центру розроблені Методичні рекомендації для органів державної 
влади та місцевого самоврядування на тему: «Порядок проведення та документування 
результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які 
ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги», 
«Вчинення окремих видів нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, 
селищних рад», «Щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 
педагогічних працівників із іншими органами та службами» 
  
Захід 1.2.5  

12 квітня 2019 року провели робочу зустріч із 
представником Уповноваженого ВРУ з прав людини у 
Херсонській області Тропина О. та представником ГО 
«Україна без тортур» Грець В. задля обговорення напрямків 
ефективної співпраці, комунікації та обміну досвідом. 

30 травня 2019 року в приміщення Місцевого центру, 
за ініціативи Регіонального представника Уповноваженого 
відбувся круглий стіл на тему «Дотримання прав дітей. 
Сучасні виклики та шляхи подолання», за участі 
представників структурних відділів Голопристанського РДА, 

шкільних психологів та Голопристанського районного відділу з питань пробації.  
04 червня 2019 року разом зі старшим інспектором Каланчацького районного відділу з 

питань пробації Скальською О. провели семінар для підобліковців на тему: "Протидія 
домашньому насильству»  

 

Захід 1.2.6   

09 квітня 2019 року, з метою розширення та забезпечення доступу внутрішньо-
переміщених осіб та громадян України, які проживають на 
території тимчасово окупованого Криму до безоплатної 
правової допомоги, разом із представником Координаційного 
центру з надання правової допомоги Дейнеко О., 
представниками ГО «Десяте квітня» Зейтуллаевою 
Е. та Ткаченко О., радника з правових питань Представництва 
Агентства ООН у справах біженців в Україні Кузьменко Л. та 
представником Представництва Президента України в АР 
Крим Ковязіним Д. здійснили виїзд до КПВВ «Каланчак».   

22 травня 2019 року взято участь в засіданні 
кіноклубу з прав людини Docudays UA "Погляд", організованим БО Фонд громади міста Гола 
Пристань "Свята Ольга" та проведеним на базі Голопристанського міськрайонного центру 
зайнятості. Після прегеляду стрічки поінформували присутніх про те, що в березні 2019 року 
стартувала Всеукраїнська правопросвітницька кампанія «Відповідальне батьківство» - ініціатива 
Уряду, спрямована на те, щоб українські діти стали більш захищеними, а батьки – 
відповідальними. 

28 травня 2019 року взяли участь в засіданні круглого столу, яке відбулося в приміщенні 
Скадовського районного будинку культури ім. Т.Г. Шевченка, за ініціативи Інформаційно-
консультаційного центру «Усі свої» та, за участі представників влади та громади, а також 
Громадської ради при Скадовській РДА та ГО ХОЦ "Успішна жінка", з метою розроблення 
Алгоритму співпраці внутрішньо переміщених осіб з представниками влади та громади. 

31 травня 2019 року, напередодні Міжнародного дня захисту дітей, в партнерстві з 
членкинями БО «Фонд громади м. Гола Пристань «Свята Ольга» організували цікаву 
інформаційно - просвітницьку акцію "Подорож в країну права". З кольоровими кульками та 

подарунками відвідали діток, які перебувають на лікуванні в 
дитячому відділенні Голопристанської районної центральної 
лікарні. Разом з мамами та медичним персоналом 
"подорожували" по сторінках казкових історій. 

11 червня 2019 року взято участь в засіданні 
кіноклубу з прав людини Docudays UA "Погляд", 



організованим БО Фонд громади міста Гола Пристань "Свята Ольга" та проведеним на базі 
Голопристанського районного відділу з питань пробації. В свою чергу, обговорили з присутніми 
питання протидії домашньому насильству та розповсюдила інформаційні буклети з правовими 
консультаціями та контактами Місцевого центру. 

 
1.3. Проведення та участь в інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 

заходах 
 
Захід 1.3.1 

24 квітня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Ініціативної групи 
"Інформаційно-консультативний центр "Усі свої" Повжик О. та 
психологом Колінько Г., метою якої було розроблення та 
впровадження алгоритму взаємодії внутрішньо переміщених 
осіб із органами державної влади, місцевого самоврядування та 
громадськими організаціями. 

03 квітня 2019 року взято участь в засіданні комісії з 
питань захисту прав дитини Скадовської РДА. Серед багатьох 
питань, які виносились на розгляд комісії, було питання 
реалізації та захисту прав дитини на належне утримання та 

безпечне освітнє середовище, в рамках правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство». 

15 квітня 2019 року взято участь в засіданні комісії з питань захисту прав дитини 
Голопристанської РДА. Серед багатьох питань, які виносились на розгляд комісії, було питання 
реалізації та захисту прав дитини на належне утримання та 
безпечне освітнє середовище, в рамках 
правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство». 

26 квітня 2019 року взято участь в робочій зустрічі 
з внутрішньо переміщеними особами, які проживають на 
території Скадовського району, організованої 
Ініціативною групою «Інформаційно-консультативний 
центр «Усі свої», за участі представників органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Під час 
заходу були розглянуті питання щодо створення умов для 
участі ВПО до вирішення питань місцевого значення, представлення їх інтересів через депутатів 
міської ради, а також розроблення алгоритму взаємодії ВПО із Скадовською міською радою. 
 
Захід 1.3.2 

З метою широкого інформування населення районів, на які поширюється діяльність 
місцевого центру проведені вуличні інформування щодо можливості  
отримання безоплатної вторинної правової допомоги: 

15 квітня, 08, 22 травня, 01, 20 червня 2019 року - смт. Каланчак та 
Каланчацький район; 

18 квітня, 16, 27 травня, 12 червня 2019 року – м. Гола Пристань та 
Голопристанський район; 

25 квітня, 30 травня, 01 червня 2019 року – м. Скадовськ та 
Скадовський район. 

16 травня 2019 року взято участь в параді вишиванок, під час 
якого знайомили мешканців м. Гола Пристань з послугами, що надаються 
Місцевим центром та розповсюдили тематичні візитівки Місцевого 
центру. 

27 травня 2019 року, в рамках тематичного тижня «Заборона 
паління у громадських місцях», проведено вуличне інформування 
мешканців м. Гола Пристань під гаслом «Скажемо цигарці «ні». 

 
 



 

Захід 1.3.3 
Фахівці Місцевого центру систематично приймають участь в організації та проведенні 

спільних заходів (нарад, семінарів, круглих столів тощо) Регіонального центру та місцевих 
центрів  з питань основних напрямків діяльності. 
 
Захід 1.3.5, 1.3.6 

Працівниками Місцевого центру систематично здійснюється наповнення веб-сайту 
Регіонального центру, розділів Місцевих центрів та оновлюється наявна на ньому інформація. 

Також постійно здійснюється наповнення сторінки Місцевого центру у соцмережі Facebook. 
 

Захід 1.3.9, 1.3.12, 1.3.14 
Підготовлено та розміщено: 

09 квітня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Як отримати державну допомогу по безробіттю» http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=3919&ps=0&fbclid=IwAR2pld2t50CMa8FmSCBJPsUH-
fWCb5NBL5oQJpB76LCBo0DHQkrrhwjdxkc 

10 квітня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено 
інформаційну статтю «Порядок виправлення помилок у правовстановлюючих документах» 
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/poryadok-vipravlennya-pomilok-u-pravovstanovlyuyuchikh-
dokumentakh-?fbclid=IwAR3Mr-1-
wX19BCZIL0HAXL5yfvdpb9ZwcZgdWSlnomMzX0is5mnpgc5oDOM 

10 квітня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Порядок встановлення (зміни) національності особи» 
http://goprirada.com/4846-pravova-
konsultacya.html?fbclid=IwAR0gNS8pGfLVLf1qeQW9ZtasTZt6UlAFrBVIfi88iqWHIAS2HW8OUxq
hKbg 

15 квітня 2019 року на офіційному веб-сайті Мирненської громади Каланчацького 
району розміщено інформаційну статтю «Каланчацьке бюро правової допомоги 
Голопристанського МЦ з надання БВПД інформує» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1555305664/?fbclid=IwAR1DTBEOvkKWKeoGqP2eRdomLFqtylVEx-
WzU6QgkpFeRXUbBkynQTVVVb8 

17 квітня 2019 року на офіційному веб-сайті самостійного інтернет ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщені пам’ятки, розроблені Місцевим центром щодо правил поводження на 
природі за містом та актуальних питань українських туристів http://gopri.in.ua/novini-msta/7770-
golopristanskiy-msceviy-centr-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-rozrobiv-nformacyn-
pamyatki-pro-te-yak-vesti-sebe-pd-chas-vdpochinku-na-prirod.html 

24 квітня 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади розміщено 
інформаційну статтю «Підстави усунення від спадкування»  https://kalanchacka-
gromada.gov.ua/news/1556091898/?fbclid=IwAR0aRJw9yI0MjYFk_kfJdIIuG7MPuIiiUml_vZVWLw
m1JsZcpHznLitntds  

08 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю «Звіт про роботу «Скадовське бюро правової допомоги» за І квартал 2019 року» 
https://skadovsk-rda.gov.ua/zvit-pro-robotu-skadovske-bjuro-pravovoi-dopomogi-za-i-kvartal-2019-
roku-11-57-46-25-04-
2019/?fbclid=IwAR0fY5r0YJgA3jMIC1aF1KyxsCjMDNHtyppPgi0VtSZJf15ijkNVtqGyjrE  

08 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Зміни у відповідальності за «п’янку» за кермом» - усі деталі нововведення 
http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=3991&ps=0&fbclid=IwAR2R9duQGDk5HZgqovPBVzQhdZgOzIlTrq6u7
YCVQdJ0e75oV_-1sJzztYA 

10 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Мирненської громади Каланчацького 
району розміщено інформаційну статтю «Про особливості праці неповнолітніх» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1557465670/?fbclid=IwAR09As897k-
awwZalTq0hQ72EasoY31RekTJ6M8Omgj6Bn8njS1VvxgVjwg 



23 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує» http://goprirada.com/4940-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-
bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-
nformuye.html?fbclid=IwAR0DMnXh_wRKY3WTIguTdLN5K3v2Zah5cwA8v-Z0XxE-
W909JfEmttbwHcY 

24 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади розміщено 
інформаційну статтю «Підстави усунення від спадкування» https://kalanchacka-
gromada.gov.ua/news/1556091898/ 

29 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Мирненської громади розміщено 
інформаційну статтю «Що робити якщо ван надають неякісні комунальні послуги»  https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1559115594/?fbclid=IwAR1vStqDTIBR1zbAlmsnE93ib3P8rOmrOU_X4z9jbw
DRYVqptm0nqYIGHME 

10 червня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про алгоритм дій при закритті ФОП» http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=4057&ps=0 

11 червня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про алгоритм дій при закритті ФОП»  http://gopri-
rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-
dopomogi-nformu-pro-algoritm-dy-pri-zakritt-fop?fbclid=IwAR0lXaWI26gzgLqwDJ-
6RUZdt9CRExgQzDbWFHHt0sFR3c5hZuob9ZMNsFk 

11 червня 2019 року на офіційному веб-сайті самосітйного інтернет ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги інформує про алгоритм дій при закритті ФОП» 
http://gopri.in.ua/novini-msta/8070-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-
pravovoyi-dopomogi-pronformuvav-pro-algoritm-dy-pri-zakritt-fop.html 

08 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Зміни у відповідальності за «п’янку» за кермом» - усі деталі нововведення 
http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=3991&ps=0&fbclid=IwAR2R9duQGDk5HZgqovPBVzQhdZgOzIlTrq6u7
YCVQdJ0e75oV_-1sJzztYA 

10 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Мирненської громади Каланчацького 
району розміщено інформаційну статтю «Про особливості праці неповнолітніх» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1557465670/?fbclid=IwAR09As897k-
awwZalTq0hQ72EasoY31RekTJ6M8Omgj6Bn8njS1VvxgVjwg 

 
Захід 1.3.10, 1.3.13 

Інформація про можливість отримати безоплатну правову 
допомогу та контакти Голопристанського МЦ з надання БВПД, а 
також його структурних відділів «Бюро правової допомоги» 
постійно висвітлюється у друкованих засобах масової інформації, 
а саме: 

- Громадсько-політичне видання м. Гола Пристань «Рідна 
Пристань» - 31 травня 2019 року – «Зміни у відповідальності за 
«п’янку» за кермом – усі деталі нововведення» 
 

Захід 1.3.11 
З метою покращення правової обізнаності громадян 

Голопристанського, Скадовського та Каланчацького 
районів про можливість отримання БПД, відділом 
правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 
БППД та фахівцями Бюро постійно виготовляються та 
розповсюджуються  інформаційні матеріали 
роз'яснювального характеру, а також із зазначенням 
контактної інформації. Розроблені та роздруковані 



покрокові інструкції на теми: «Доступні ліки», «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційні 
система», «ID: Видача паспорта громадянина України у формі картки по досягненню 14-річного 
віку (вперше)», «Подача позовної заяви через електронний суд» та пам’ятки «Відпочинок на 
природі за містом», «Пім’ятка для українських туристів», «Алгоритм дій при закритті ФОП», 
«Поводження з безпритульними тваринами», «Правила використання в соціальних мережах 
авторських фотографій». 

 
Захід 1.3.15 

Місцевим центром систематично проводиться моніторинг інформаційної присутності 
центру у засобах масової інформації на місцевому рівні. 

 
1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 

пунктів до ступу до БПД та виїздів мобільних пунтків (виїзних прийомів 
громадян)  

 
Захід 1.4.1 – 1.4.10 

11, 26 квітня, 17 травня, 06 червня 2019 року - 
забезпечено роботу дистанційного пункту консультування 
громадян в приміщенні Скадовського районного відділу 
пробації. 

11 квітня 2019 року - забезпечено роботу мобільного 
консультативного пункту в приміщенні Новокиївської сільської 
ради Каланчацького району. 

12 квітня 2019 року – забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування громадян в приміщенні 
Голопристанського геріатричного пансіонату. 

17 квітня 15,30 травня, 05 та 07 червня 2019 року забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування громадян в приміщенні Голопристанського міськрайонного центру 
зайнятості. 

23 квітня 2019 року – забезпечено роботу мобільного пункту консультування громадян в 
приміщенні Красненської сільської ради Скадовського району Херсонської області. 

06 травня 2019 року – забезпечено роботу дистанційного пункту консультування громадян 
в приміщенні Держземагенства у Каланчацькому 
районі 

14 травня, 11 червня 2019 року - забезпечено 
роботу дистанційного пункту консультування осіб в 
приміщенні Голопристанського відділу пробації. 

11 червня 2019 року – забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування громадян в 
приміщенні Скадовського районного відділу ДВС. 

12 червня 2019 року забезпечено роботу 
мобільного консультативного пункту в приміщенні Галдківської сільської ради. 
 
Захід 1.4.11  

 В звітному періоді доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України 
забезпечено 5 клієнтам.  

Документи щодо державної реєстрації громадських формувань до Місцевого центру в 
звітному періоді не надходили.  
 
Захід 1.4.12 
 На території юрисдикції Місцевого центру функціонують 19 дистанційних пунктів 
доступу до БПД, у тому числі з новоствореними (2015-2019 рр), а саме: 

1. Голопристанський міськрайонний центр зайнятості населення - діючий,  
2. Скадовський районний центр зайнятості населення - діючий,  
3. Каланчацький районний центр зайнятості населення - діючий,  
4. Голопристанський райвійськкомат - діючий, 



5. Скадовський райвійськкомат - діючий 
6. КЗ Каланчацької райради "Каланчацький територіальний центр соціального 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян" - діючий 
7. УПСЗН Каланчацької РДА - діючий,  
8. Каланчацька центральна бібліотечна система - діючий,  
9. Голопристанський відділ КВІ - діючий,  
10. Голопристанський міськрайонний відділ ДВС – діючий, 
11. Каланчацький районний відділ державної виконавчої служби ГТУЮ у Херсонській 

області - діючий; 
12. Скадовський районний відділ державної виконавчої служби ГТУЮ у Херсонській області 

- діючий; 
13. Каланчацький районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Херсонській області - діючий;  
14. Голопристанський міськрайонний відділ ДРАЦС у Херсонській області - діючий,  
15. Міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня Голопристанської виправної колонії - 

діючий  
16. Голопристанський геріатричний пансіонат - діючий,  
17. Каланчацький районний відділ з питань пробації - діючий 
18. Скадовський районний відділ з питань пробації – діючий  
19. Скадовський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Херсонській області – новостворений в І кварталі 
2019 року 
 
1.5 Забезпечення належної якості послуг, ща надаються клієнтами системи БПД 

Захід 1.5.1 
 Фахівці Місцевого центру постійно інформують адвокатів системи БВПД про навчальні 
заходи, які проводяться іншими суб’єктами. 
 
Захід 1.5.2 

Працівниками Місцевого центру під час прийому громадян безпосередньо в центрі, під 
час виїзних прийомів громадян, під час забезпечення роботи мобільних та дистанційних пунктів 
консультування проведиться інтерв’ювання з клієнтами, які отримують БВПД у цивільних та 
адміністративних справах, щодо якості отриманих послуг. 

Голопристанським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
розроблені анкети для проведення анонімного вуличного анкетування з метою встановлення 
рівня правової обізнаності громадян про систему БПД та найближчу точку доступу до БВПД, 
виявлення правових потреб населення. 
 Кількість опитуваних осіб в процесі проведення анонімного вуличного анкетування – 122.  
 
Захід 1.5.3 

На офіційній сторінці у Facebook Голопристанським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги підготовлено та розміщено 3 статті щодо успішних 
практик із захисту прав громадян адвокатами та відділом представництва системи БВПД - 
https://www.facebook.com/holaprystan.kherson/photos/a.1630670677145877/2317527141793557/?type
=3&theater; 
https://www.facebook.com/holaprystan.kherson/photos/a.1630670677145877/2317503031795968/?type
=3&theater; 
https://www.facebook.com/holaprystan.kherson/photos/a.1630670677145877/2313390205540584/?type
=3&theater 

1.6 Реалізація правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО» 

Захід 1.6.1 – 1.6.11 Місцевим центром постійно 
розробляються та розповсюджуються серед населення, 
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів 
інформаційних друкованих та електронних матеріалів на 
правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії, а 



також розміщується зовнішня реклама як соціальна на вулицях, в громадському транспорті та ін. 
Заходи з реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» висвітлюються у 

ЗМІ та соціальних мережах. 
Організовано та проведено виступ у ЗМІ з питань роз’яснення громадянам гарантованих 

їм Конституцією та Законами України прав у різних сферах життя. 
Під час провдення вуличного інформування населення та анонімного анкетування 

працівниками Місцевого центру проводяться опитування та заміри громадської думки у рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

Працівники Місцевого центру приймають участь у 
провденні навчань з прав людини для представників 
юридичних служб орагнів державної влади та місцевого  
самоврядування у рамках реалізації правопросвітницького 
проекту « Я МАЮ ПРАВО». 

Працівниками Місцевого центру постійно 
забезпечується робота мобільних точок доступу до БПД, 
проведення консультацій жителям сільської місцевості з 
метою запобігання порушення їх прав, гарантованих 
Конституцією України та Законами у різних сферах життя, 
а також організація надання адресної БПД незахищеним 
верствам населення – за потребою.  

Працівниками систематично проводиться роз’яснювальна робота в установах виконання 
покарань, центрах пробації з питань реалізації і захсту прав людини у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» 
 

1.7 Реалізація правопросвітницької кампанії «Я маю право голосу» 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО»  

Захід 1.7.1 – 1.7.3 

 З метою реалізації правопросвітницької кампанії «Я маю право голосу», фахівцями 
Місцевого центру розроблені та розповсюджені серед населення, підприємств, установ, 
організацій, навчальних закладів інформаційні буклети. 
 

1.8 Реалізація правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

Захід 1.8.1 

02 квітня 2019 року проведено семінар для осіб, які 
перебувають на обліку, як безробітні, в Каланчацькому центрі 
зайнятості. 

04 квітня 2019 року проведено робочу зустріч із 
фахівцями відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Голопристанської РДА Бурлакою М. К. та Лозко К.О. 

11 квітня 2019 року здійснила виїзд до с. Новокиївка 
Каланчацького району, де з метою реалізації інформаційної кампанії «Відповідальне 
батьківство» розповіла мешканцям села якими є розмір, підстави та порядок нарахування 
аліментів й отримання податкової знижки на навчання. 

16 квітня 2019 року проведено тематичну зустріч із фахівцями служби у справах дітей 
Голопристанської РДА, в ході якої поінформувано присутніх щодо розміру, підстав та порядку 
нарахування аліментів; нових правил виїзду з дитиною за кордон; 
порядку отримання податкової знижки на навчання, інших 
стимулів та гарантій; змін до Законів України щодо протидії 
булінгу; порядку отримання послуги “Муніципальна няня”. 

17 квітня 2019 року проведено круглий стіл із 
працівниками Голопристанського районного відділу з питань 
пробації. Під час зустрічі розповіли про зміни в сімейному 
законодавстві та обговорили такі нагальні питання, як захист прав 



дітей та жінок, стягнення аліментів в порядку наказного провадження, умови виїзду з дитиною за 
кордон без згоди другого з батьків, отримання послуги “Муніципальна няня”, податкової знижки 
на навчання, інших стимулів та гарантій. 

19 квітня 2019 року проведено робочу зустріч із фахівцями Голопристанського 
міськрайонного відділу РАЦС. 

24 квітня 2019 року проведено тематичну зустріч із 
працівниками ТОВ "Пересувна механізована колона -159" смт. 
Каланчак.  

16 травня 2019 року проведено робочу зустріч із 
адміністратором Центру надання адміністративних послуг 
Каланчацької РДА Бруякою Н. В ході зустрічі фахівці 
обговорили план реалізації інформаційної кампанії, зокрема 
форми і методи донесення до широкої аудиторії її мети та 
завдання; розповсюдження інформаційних та консультативних 

матеріалів. 
27 травня 2019 року проведено правопросвітницький захід для батьків Каланчацької 

ЗОШ № 2 на тему: "Відповідальність батьків під час літніх канікул". 
30 травня 2019 року проведено тематичний семінар для осіб, які перебувають на обліку, 

як безробітні, в Голопристанському міськрайонному центрі зайнятості. Присутніх ознайомили з 
метою кампанії, спрямованої на те, щоб українські діти стали більш захищеними, а батьки – 
відповідальними, адже їх обов’язок дбати про дитину та забезпечувати її всебічний розвиток. 

05 червня 2019 року проведено тематичну зустріч з 
особами, які перебувають на обліку в Голопристанському 
районному відділі з питань пробації. 

06 червня 2019 року проведено 
правопросвітницький семінар для підоблікових осіб 
Скадовського районного відділу з питань пробації, під час 
якого інформувала про реалізацію правопросвітницької 
кампанії «Відповідальне батьківство», зокрема про 
обов'язок батьків дбати про своїх дітей та забезпечувати їх 
всебічний розвиток.  

Під час кожного заходу присутнім розповіли про основні завданні кампанії, а саме: 
розміру та порядку нарахування аліментів; отримання податкової знижки на навчання, інших 
стимулів та гарантій; отримання послуги «Муніципальна няня», а також були роздані 
інформаційні буклети відповідної тематики. 

 

Захід 1.8.2 
 З метою реалізації правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство», фахівцями 
Місцевого центру постійно, під час проведення правопросвітницьких заходів, 
розповсюджуютсья серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів 
інформаційні буклети відповідної тематики. 
 
Захід 1.8.3 

02 квітня 2019 року на офіційному веб-сайті Мирненської громади Каланчацького 
району розміщено інформаційну статтю «Як отримати грошову допомогу в межах держпрограми 
«Муніципальна няня» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1554213316/?fbclid=IwAR0Rh9Q56kTSNlGnmgqEt89u7wNVlDO1aIsxfnAtiC
BL9No8LMUnQ1OPm_U 

15 квітня 2019 року на офіційному веб-сайті Скадовської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Як отримати грошову допомогу в межах держпрограми «Муніципальна 
няня» http://skadovsk.org/yak-otrimati-groshovu-dopomogu-v-mezhah-derzhprogrami-munitsipalna-
nyanya/ 

07 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю «Повернення коштів за навчання на контрактній основі» https://skadovsk-
rda.gov.ua/povernennya-koshtiv-za-navchannya-na-kontraktnij-osnovi-11-54-14-25-04-
2019/?fbclid=IwAR0x5Uvn9umilNaRRtxgMQvODNyxB67aFbik10yuqs2obz_Zw2yC1-Bx9UY  



07 травня 2019 року на офіційному веб-сайті самосітйного інтернет ЗМІ «новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр безоплатної 
правової допомоги повідомив як діє соціальна програма «Муніципальна няня» 
http://gopri.in.ua/novini-msta/7875-golopristanskiy-centr-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-povdomiv-
yak-dye-socalna-programa-muncipalna-
nyanya.html?fbclid=IwAR2PAueBWxuKXhD26I1I5X_wQpGBfjFGVku1OEIFkrAr2hcgG8IT0L5caV
k  

08 травня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Права батьків в разі настання нещасного випадку з дитиною в закладі 
освіти» http://goprirada.com/4887-prava-batkv-u-raz-nastannya-neschasnogo-vipadku-z-ditinoyu-v-
zaklad-
osvti.html?fbclid=IwAR0Uvejlgn8HpAk6Cod2gfJDmoMoJGJyyEf0XQZqxvqXe3OAaMGBYLWg78s 

28 травня 2019 року на офіційному веб-сайті самосітйного інтернет ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр безоплатної 
правової допомоги інформує про порядок зарахування до 1-го класу в 2019 році» 
http://gopri.in.ua/novini-msta/7997-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-
pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-poryadok-zarahuvannya-do-1-go-klasu-v-2019-
roc.html?fbclid=IwAR1gYl7L-vy3UroWYJpp4X2x7kX7QODEjZVTcnkNEGQP7fv8JrNDyJN8yN8 

 
 [2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих центрів 

(відділи правової інформації та консультації, представництва, правопросвітництва 
та Бюро) для виконання функцій представництва адвокатів, провайдерів БППД 

Захід 2.1.1. 
Працівниками Місцевого центру під час роботи з адвокатами постійно вивчаються 

потреби у навчанні, узагальнюються побажання та типові питання адвокатів щодо їх 
вдосконалення та покращення їх роботи. 
 
Захід 2.1.2 

11 червня 2019 року в.о. директора Місцевого центру Кеба І.М. взяла участь в онлайн-
навчанні на тему: «Особливості надання правової допомоги особам, які постраждали від 
насильства стосовно жінок та домашнього насильства», яке відбулося за ініціативи директора 
Бериславського місцевого центру з надання БВПД та за участі інших керівників місцевих центрів 
Херсонської області. 

Захід 2.1.3 
Працівники Місцевого центру в звітному періоді стажування в Регіональному центрі не 

проходили за відсутсності потреби. 
 

Захід 2.1.4 
Керівництвом Місцевого центру постійно вивчаються потреби у навчанні, 

узагальнюються побажання та типові питання фахівців щодо їх вдосконалення та покращення в 
роботі. 
 
Захід 2.1.5 

18 квітня 2019 року в.о. директора Місцевого центру Кеба І.М. взяла участь в тренінгу 
«Демократія як основа суспільства», організованому та 
проведеному Херсонським ОЦ «Успішна жінка», в 
партнерстві з БО Фонд громади міста Гола Пристань 
«Свята Ольга» 

15 травня 2019 року фахівці Місцевого центру 
взяли участь в тренінгу «Влада і громада – від 
протистояння до співробітництва», організованому та 
проведеному Херсонським ОЦ «Успішна жінка», в 



партнерстві з БО Фонд громади міста Гола Пристань «Свята Ольга» 
12 та 13 червня 2019 року фахівці Місцевого центр взяли участь в тренінгу «Проектний 

менеджмент», організованому та проведеному Херсонським ОЦ «Успішна жінка», в партнерстві 
з БО Фонд громади міста Гола Пристань «Свята Ольга» 
 
Захід 2.1.6 

03 травня 2019 року в.о. директора Місцевого центру Кеба 
І.М. здійснила робочий візит до Каланчацького та Скадовського 
бюро правової допомоги. Під час візиту обговорили проблемні 
питання, що виникають у фахівців Бюро, надала консультативно-
методичну допомогу щодо здійснення комунікативних, 
правопросвітницьких заходів та розробку інформаційних буклетів, 
а також практичні рекомендації щодо підвищення якості надання 
правової допомоги, які необхідні для роботи з клієнтами 

 

2.2 Створення та розвиток межрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ 

Захід 2.2.1 
27 травня 2019 року фахівці Місцевого центру взяли участь у вебінарі на тему: 

«Внутрішньо переміщені особи: порядок отримання довідки ВПО, призначення та виплата 
адресної допомоги, проблемні питання та шляхи їх вирішення», організованому ГО «Десяте 
квітня» у партнерстві з правовим клубом PRAVOKATOR в рамках спільного плану УВКБ ООН 
та Координаційного центру з надання правової допомоги на 2019 рік. 

25 червня 2019 року фахівці Місцевого центру прослухали вебінар на тему: 
«Документування осіб без громадянства. Особливості справ окремого провадження», 
організований громадською організацією «Десяте Квітня» за підтримки PRAVOKATOR 
правовий клуб Одеса та Агентства ООН у справах біженців у рамках проекту «Мобілізація 
громад, правова та соціальна допомога біженцям та особам без громадянства» 
Захід 2.2.2 

Фахівцями Місцевого центру систематично розробляються інформаційно-методичні 
матеріали та висвітлюються на інформаціно-правовій платформі відповідно до Угоди про 
співпрацю та взаємодію між Регіональними центрами вторинної правової допомоги у 
Полтавській, Сумській та Херсонській областях. 

 
2.3 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

Захід 2.3.1 -  2.3.2 
Відповідальними працівниками Голопристанського місцевого центру з надання БВПД 

постійно редагуються та підтримуються в актуальному стані вже розміщені правові консультації 
для суб’єктів права на безоплатну правову допомогу в адміністративному/цивільному процесі 
довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikilegalAid». 

 
[3.] Децентралізація системи БПД 
 

3.1. Взаємодія між регіональним та місцевим центром БПД , прийняття 
управлінських рішень. 

 
Захід 3.1.1-3.1.2  

Місцевим центром здійснюються всі необхідні заходи відповідно до проекту  порядку 
взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних 
відділень на всіх стадіях бюджетного процесу. В звітному періоді Місцевим центром подано 2 
проекти кошторисів за бюджетними програмами. 
 
Захід 3.1.3 



В звітному пероді Місцевим центром здіснено подання фінансової та бюджетної звітності 
разом із пояснювальною запискою. 
 
Захід 3.1.4 

В квітні 2019 року взято участь в засіданні Керівної ради директорів Регіонального та 
місцевих центрів з надання БВПД в Херсонській області, яка відбулася в приміщенні 
Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області.  

 
3.2 Управління людськими ресурсами 
 
Захід 3.2.1 

Керівництвом Місцевого центру постійно проводиться аналіз та узагальнення анкетування 
персоналу щодо визначення потреб у правових знаннях 

В звітному періоді проведено 3 внутрішніх навчання працівників Місцевого центру на 
теми: «Як реалізувати своє виборче право», «Надання правової допомоги особам, які 
постраждали від насильства стосовно жінок та домашнього насильства», «Внесення відомостей 
до СПЗ КІАС» 
 
Захід 3.2.2 

21 травня 2019 року начальник Каланчацького бюро правової 
допомоги Філіппова Т.А. взяла участь в міжнародній конференції за 
проектом Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка 
тривалих рішень”, яка відбулась в м. Київ. 

 

Захід 3.2.3 
22 та 23 травня 2019 року, в межах угоди 

про співпрацю між Регіональними центрами з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Сумській, Полтавській та Херсонській областях, фахівці Місцевого 
центру  обмінялись позитивним досвідом із фахівцем Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській 
області Поставською Н.І., який спрямований на підвищення якості 
правових послуг та налагодження ефективної співпраці з партнерами.  

3.3 Управління людськими ресурсами 

Захід 3.3.1-3.3.3 
Місцевим центром систематично проводиться аналіз потреби в залученні нових адвокатів 

системи БВПД по цивільним та адміністративним справам. 
З початку 2019 року Місцевим центром укладено 10 контрактів з адвокатами, які надають 

БВПД по цивільним та адміністративним справам. 
 

 [4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій  

 
  4.1 Автоматизація бізнес-процесів в системі БПД, в тому числі бюджетне та 
фінансове управління 
 
Захід 4.1.1- 4.1.2 

Для забезпечення автоматизації основних ділянок обліку відділом фінансів, контраткно-
договірної роботи та бухгалтерського обліку застосовується ПЗ «1С Бухгалтерія 8» та 



запроваджене дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного 
комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» 

 
  4.2 Електронний документообіг та кадровий облік  
 
Захід 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 
  В Місцевому центрі впроваджено систему електронного документообігу: вхідна-вихідна 

кореспонденція та проведено навчання з працівниками відділів з використання системи 
електронного документообігу, а також забезпечується управління персоналом (оформлення 
прийому працівників на роботу, звільнення; ведення особових карток; графік відпусток; ведення 
військового обліку, підготовка проектів  наказів, облік робочого часу) 

 
  4.3 Інновацйійні форми доступу до БПД 
 
Захід 4.3.1-4.3.3 
В разі потреби фахівці Місцевого центру надають пропозиції щодо звнесення змін до 

законодавства для врегулювання інноваційних форм доступу до БПД; беруть участь в розробці 
відповідних форм запитів та проводять перемовини щодо співпраці з відповідними 
організаціями. 

 
4.4 Створення порталу системи БПД 

 
Захід 4.4.1 
Фахівцями Місцевого центру постійно наповнюється інформаційний портал системи БПД: 

інформацією для клієнта, доступу для клієнтів, партнерів, адвокатів, працівників системи БПД 
 

4.6 Розвиток аналітичної спроможності центрів 
 
Захід 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 
Відділом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 

адвокатами постійно узагальнюється інформація по розподілу справ між адвокатами (зокрема, 
кількість виданих доручень); аналізується кількість прийнятих актів про надання БПД та оплати 
послуг адвокатів та відшкодування витрат. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01 квітня по 30 червня 2019 року місцевим центром з надання БВПД та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 
575 звернень клієнтів, 501 особі було надано правову консультацію,  із них 71 написали 
письмову заяву про надання БВПД.  

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих звернень 
клієнтів 

№ 
з/п 

Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

222 200 21 



2 Відділ Каланчак 211 180 31 

3 Відділ Скадовськ 142 121 19 

 Разом по МЦ 575 501 71 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  85   рішень про 
надання БВПД та надано 72 доручень адвокатам та 17 наказів штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). Винесено 1 
рішення про відмову у наданні БВПД .   

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з  інших питань-142 
(25% ), з  іншого цивільного права – 109 ( 19%),сімейного права -108( 19%) житлового 53 (9%), 
соціального забезпечення – 38 (7%), спадкового -30 (5%), адміністративного - 26 (4%), 
трудового- 25 (4%),  земельного -21 (4%), з питань виконання судових рішень 13 (2% ), 
договірного 5 (1%), медичного 5 (1  %)  та з неправових питань 0 (0%).  

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією питань.  

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

Сімейне право
19%

Інше цивільне право
19%

Інші питання
25%

Соціальне 
забезпечення

7%

Житлові
9%

Адміністративні
4%

Спадкові
5%

Земельні
4%

Договірні
1%

Питання виконання 
судових рішень

2%

Трудові
4% Медичні

1%

Неправові питання
0%



 

Жінки-158   чоловіки-90 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

За віком: до 18 років -3 

Від 18 до 35 років-60 

Від 35 до 60 років-120 

Понад 60 років -65 

 
Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних 

рішень було прийнято по  малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує 
двох розмірів прожиткового мінімуму) -71 ( 83,5 %), по особам з  інвалідністю 8 
(9,4%),внутрішньо переміщені особи-3 (3,5  %), ветерани війни, учасники бойових дій  -1 ( 
1.2%), діти-1 (1,2 %),діти позбавлені батьківського піклування -1(1,2%) 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал 

було: 

 здійснено 2 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 19 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 78 осіб, в тому числі 4 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів 
та 74 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 5 органам місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги; 

 проведено 63  правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ 24 інформаційних матеріали з питань надання БПД. 
 надано 5 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 
бюро 

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснени
х виїздів 
мобільни

х 
пунктів/о

сіб, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанцій
них 

пунктів/ос
іб, що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 
провайде
рів БПД, 

яким 
надано 

методичн
у 

допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронн

их 
сервісів 

МЮ 

Кількіст
ь 

інформа
ційних 
матеріа

лів, 
розміще

них у 
ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

2/4 18/74 5 63 5 24 

2 

 

Каланчацьке 
бюро 

1/2 6/29 

 

1 20 0 7 

 

Малозабезпечені 
особи
84%

Особи з інвалідністю
9%

Ветерани війни, 
учасники бойових 

дій
1%

Внутрішньо 
переміщені особи 

4%

Діти
1%

Діти, позбавлені 
батьківського 

піклування
1%



3 Скадовське 
бюро 

0 4/29 1 15 0 3 

 

 

 


