
Додаток 8 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Голопристанським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі – Місцевий центр)  річного плану діяльності  
в ІІІ 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  

01 липня 2019 року, з метою реалізації правопросвітницької кампанії 
«Чесна платіжка», яка покликана підвищити рівень обізнаності громадян 
щодо правильного нарахування тарифів за послуги з постачання теплової 
енергії та гарячої води, головний спеціаліст відділу організації надання БВПД 
та роботи з її надавачами проведено тематичну зустріч із працівниками 
Голопристанського районного військкомату. 

03 серпня 2018 року, з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею 
людьми, в приміщенні Каланчацького районного центру зайнятості проведено 
семінар на тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, 
експлуатації дитячої праці». Під час заходу були обговорені аспекти 
законодавства, що стосується торгівлі людьми. Зосереджено увагу на 
важливому питанні в сфері протидії торгівлі людьми, а саме - ідентифікація та 

перенаправлення осіб, які ймовірно постраждали від 
торгівлі людьми, шляхи виявлення ймовірно 
постраждалих від торгівлі людьми та особливості 
надання допомоги таким особам.  

18 вересня 2019 року  взято участь в робочій 
зустрічі з питання моніторингу реалізації проекту 
«Впровадження національного механізму взаємодії в 
сфері протидії торгівлі людьми в Херсонській 
області». Під час зустрічі обговорили питання 
подальшої співпраці з об’єднаними територіальними 
громадами у сфері протидії торгівлі людьми, проаналізували реалізацію заходів в цьому 
напрямку, визначили наявні проблеми та відпрацювали перспективи діяльності на рівні 
Голопристанської громади. 
 
 
 



Захід 1.1.3  
05 липня 2019 року, з метою попередження такого 

явища, як булінг в шкільному середовищі, проведено 
тематичну зустріч з батьками та дітьми - жителями м. 
Скадовськ, які відвідували Скадовську районну бібліотеку. 

09 липня 2019 року проведено зустріч із працівниками 
КЗ "Каланчацький ясла-садок №2 "Казка" Каланчацької 
селищної ради Херсонської області, під час якої розповіли про 
початок всеукраїнської правопросвітницької компанії "Чесна 
платіжка" та про можливість скористатися онлайн-
калькулятором розрахунку чесної платіжки.  

20 серпня 2019 року здійснено виїзд до Антонівської сільської ради Скадовського 
району, під час якого проведені зустрічі із працівниками сільської ради та ясла-садка "Сонечко" 
та поінформовано про проведення правопросвітницьких кампаній "Чесна платіжка" та 
"Відповідальне батьківство". 

02 вересня 2019 року працівники Місцевого центру 
привітали першачків Голопристанської ЗОШ № 4 та їх 
батьків зі святом. Від усієї душі побажали успіхів у 
навчальному процесі та щоб навчання приносило тільки 
приємні враження!  

02 вересня 2019 року проведено міні - лекцію на 
тему "Твої права-твій захист" для учнів 8-го класу ОЗ 
"Каланчацький ЗПЗСО" № 1. 

03 вересня 2019 року спільно з представниками 
Голопристанського міськрайонного відділу ДВС та Голопристанського міськрайонного відділу 
ДРАЦС, Голопристанського районного відділу з питань пробації проведено правовий урок  «Мої 
права» серед учнів 5-6 класів Голопристанської ЗОШ № 3. 

06 вересня 2019 року спільно із фахівцем Скадовського РВ ДРАЦС Овчаренко А. 
проведено правовий урок серед учнів 1 класу Скадовської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів 
"Академія творчості" на тему «Права та обов’язки». 

10 вересня 2019 року спільно з начальником Каланчацького районного ВДВС Шкіндер Л. 
проведено для учнів 3-4-х класів Каланчацької філії ОЗ "Каланчацький ЗПЗСО" № 1 урок-
подорож на тему "Права дитини". 

11 вересня 2019 року проведено правову годину 
серед учнів 7 класу Голопристанської ЗОШ № 1 на тему: 
«Права, обов’язки та правова відповідальність 
неповнолітніх». 

13 вересня 2019 року проведено правовий урок для 
учнів 8-х класів Красненської ЗОШ. Поінформувано учнів 
про права дитини, передбачені Конвенцією ООН та права і 
обов'язки школяра; про адміністративну, кримінальну та 
цивільно-правову відповідальність неповнолітніх; булінг, 
його форми, прояви, та правила захисту. 

13 вересня 2019 року проведено правовий урок серед учнів 6-го класу Голопристанської 
гімназії на тему: "Права дітей". 

16 вересня 2019 року взято участь у батьківських зборах, які були проведені для батьків 8 
класу ОЗ "Каланчацький ЗПЗСО № 1". Під час заходу поінформовано присутніх про поняття та 
ознаки булінгу, чим конфлікт відрізняється від булінгу, а також про запровадження 
адміністративної відповідальності за вчинення булінгу (цькування). 

16 вересня 2019 року разом із представниками Голопристанського районного відділу 
пробації, Голопристанського міськрайонного відділу ДВС та Голопристанського міськрайонного 
відділу РАЦС проведено виховну бесіду з учнями 6-го класу Голопристанської гімназії на тему: 
«Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання». 



17 вересня 2019 року, в рамках проведення 
Всеукраїнського тижня з протидії булінгу, разом з учнями 10-
11 класів Широківської ЗОШ обговорили нагальну 
тему:"Булінг у школі, причини, наслідки. Кого за це 
каратимуть і чому". 

19 вересня 2019 року, в рамках проведення 
Всеукраїнського тижня з протидії булінгу, проведено 
правовий семінар для вихователів Каланчацького ясла-садка 
№1 "Сонечко" Каланчацької селищної ради. Під час заходу 

поінформовано присутніх про поняття та ознаки булінгу, чим це явище відрізняється від 
конфлікту, а також про адміністративну та кримінальну відповідальність за його вчинення. 
 
Захід 1.1.4  

11 липня 2019 року, в рамках реалізації правопросвітницької кампанії "Чесна платіжка", 
проведено тематичну зустріч із працівниками 
Каланчацького управління водного господарства, під час 
якої розповіли про способи захисту своїх прав у разі 
отримання нечесної платіжки та про можливість 
скористатися онлайн-калькулятором розрахунку чесної 
платіжки.   

15 липня 2019 року проведено робочу зустріч із 
працівниками КУ "Каланчацький трудовий архів" 
Каланчацької районної ради та архівного відділу 
Каланчацької РДА, під час якої обговорили питання 
порядку отримання архівних довідок, а також про те, як 
відновити трудовий стаж в разі втрати трудової книжки. 

22 липня 2019 року проведено робочу зустріч із працівниками відділу бухгалтерського 
обліку ОЗ "Каланчацький ЗПЗСО № 1", під час якої поінформувано присутніх про проведення 
просвітницької кампанії «Чесна платіжка». 

26 липня 2019 року, в рамках реалізації правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка», 
проведено тематичну зустріч із працівниками Управління 
соціального захисту населення та охорони здоров’я 
Голопристанської РДА, під час якої розповіли про способи 
захисту своїх прав у разі отримання нечесної платіжки та 
про можливість скористатися онлайн-калькулятором 
розрахунку чесної платіжки. 

26 липня 2019 року проведено робочу зустріч із 
працівниками Каланчацької ДПІ Новокаховського 
управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. 
Севастополі, під час якої поінформовано присутніх про 
порядок отримання безоплатної первинної правової 
допомоги та доступ до вторинної правової допомоги; коло 

суб'єктів, які мають право на останню. Додатково розповіла про 
проведення просвітницької кампанії «Чесна платіжка». 

08 серпня 2019 року здійснено виїзд до Новоолександрівської 
сільської ради Каланчацького району, під час якого, в рамках 
реалізації правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка», провела 
тематичну зустріч із працівниками сільради. 

15 серпня 2019 року, в рамках  правопросвітницької кампанії 
«Чесна платіжка», здійснено візит до Реєстраційного центру 
Скадовської міської ради, під час якого клієнтам установи розповіли 
про способи захисту своїх прав у разі отримання нечесної платіжки 
та про можливість скористатися онлайн-калькулятором розрахунку 
чесної платіжки.  

15 серпня 2019 року здійснено вихід до Голопристанської 
лікарні амбулаторної загальної практики сімейної медицини (дитяча консультація) з метою 



сприяння кращої обізнаності відвідувачів щодо їхніх прав та можливостей у сфері охорони 
здоров’я, а також підвищення спроможності відстоювати свої права 
щодо підтримки та збереження власного здоров’я. 

27 серпня 2019 року здійснено виїзд до Хорлівської сільської 
ради Каланчацького району, де, в рамках правопросвітницьких 
кампаній "Чесна платіжка" проведені тематичні зустрічі з працівниками 
Хорлівського фельдшерско -акушерського пункту, Хорлівської 
сільської бібліотеки та сільської аптеки, а також вуличне інформування 
жителів с. Хорли. 

09 вересня 2019 року в рамках правопросвітницьких кампаній 
"Чесна платіжка" проведені тематичні зустрічі з працівниками 
Роздольненського фельдшерско - акушерського пункту, 
Роздольненської сільської бібліотеки. 

 
Захід 1.1.5 

28 серпня 2019 року взято участь в засіданні громадської ради при Скадовській РДА, яке 
проводилося за ініціативою її голови Бартчук І., за 
участю представників ОДВ та ОМС, громадськості. 
В ході засідання обговорювалися питання стану 
реформ житлово-комунального господарства та 
перспективи впровадження їх у Скадовському 
районі.  

18 вересня 2019 року взято участь в робочій 
зустрічі представників органів місцевого 
самоврядування та громадських організацій з 
питання моніторингу реалізації проекту 
«Впровадження національного механізму взаємодії в сфері протидії торгівлі людьми в 
Херсонській області». Під час зустрічі обговорили питання подальшої співпраці з об’єднаними 
територіальними громадами у сфері протидії торгівлі людьми, проаналізували реалізацію заходів 
в цьому напрямку, визначили наявні проблеми та відпрацювали перспективи діяльності на рівні 
Голопристанської громади. 

 
Захід 1.1.6 

Протягом ІІІ кварталу 2019 року керівництвом Місцевого центру проводились 
перемовини з представниками органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних 
громад Голопристанського району щодо прийняття на рівні м. Гола Пристань та 
Голопристанського району проекту програми «Школа празвознавців». На даний час проект не 
затверджено. 

 
Захід 1.2.2 

Фахівцями Місцевого центру розроблені Методичні 
рекомендації для органів державної влади та місцевого 
самоврядування на тему: «Організація та забезпечення пожежної 
безпеки на території об`єднаних територіальних громад» 

 
Захід 1.2.5  

Під час проведення спільних комунікативних заходів, робочих 
зустрічей, круглих столів, семінарів, навчань з органами місцевого 
самоврядування фахівці Місцевого центру постійно надають їм 
методичну допомогу щодо створення ними спеціалізованих установ з 
надання або прийняття відповідних місцевих програм. 
 

Захід 1.2.6 
10 липня 2019 року проведено робочу зустріч із державним реєстратором прав на 

нерухоме майно ЦНАПу Скадовської РДА. У ході зустрічі обговорили питання надання 



відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку 

14 серпня 2019 року здійснили робочий візит до с. Мирне Каланчацького району, де 
провели робочу зустріч з секретарем та працівниками Мирненської селищної ради, під час якої 

присутнім розповіли про роботу Бюро, види правових послуг та 
категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу, порядок надання первинної та вторинної правової 
допомоги громадянам, а також запропонували працівникам 
селищної ради співпрацювати в напрямку інформування місцевих 
мешканців про можливість отримати безоплатну правову допомогу 

20 серпня 2019 року відбулась робоча зустріч в.о. директора 
Місцевого центру Кеби І. із головою Чулаківської ОТГ Корольовою 
С. В ході зустрічі сторони обговорили можливість прийняття 
Програми правової освіти та надання безоплатної правової 
допомоги населенню Чулаківської ОТГ на 2020-2022 роки. 

27 серпня 2019 року здійснили виїзд до Хорлівської 
сільської ради Каланчацького району, де зустрілися з секретарем 
ради Федосовою Л. За результатами зустрічі досягнуто 
домовленості щодо подальшої співпраці в напрямку підвищення 

правової освіти та культури громадян. 
09 вересня 2019 року проведено робочу зустріч з секретарем Мирненської сільської ради 

Каланчацького району, під час якої обговорили порядок надання безоплатної правової допомоги, 
розвиток системи безоплатної правової допомоги, категорії громадян, які мають право на 
безоплатну первинну та вторинну правову допомогу. 
 
Захід 1.2.7 

04 липня 2019 року для підоблікових осіб Скадовського районного відділу з питань 
пробації проведено семінар на тему «Чесна платіжка», під 
час якого окреслено чіткий покроковий алгоритм дій, які 
допоможуть захистити права споживачів житлово-
комунальних послуг.  

19 липня 2019 року, в рамках інформаційної 
кампанії "Чесна платіжка", з метою захисту прав 
споживачів, поінформувано громадян, які перебувають на 
обліку Скадовського РС філії ДУ "Центр пробації" в 
Херсонській області про нову онлайн послугу "Я маю право 
на чесну платіжку". 

25 липня 2019 року спільно із старшим інспектором Скадовського РС філії ДУ «Центр 
пробації» Троцюк Г. проведено спільний правопросвітницький захід, присвячений Всесвітньому 
дню протидії торгівлі людьми. Захід проводився з метою підвищення рівня поінформованості 
клієнтів пробації про найактуальніші проблеми сучасності на тему: «Торгівля людьми». 

06 серпня 2019 року проведено правопросвітницький семінар для осіб, які перебувають 
на обліку в Голопристанському районному відділі з питань 
пробації на теми: «Протидія домашньому насильству» та 
«Відповідальність за несплату аліментів». 

16 серпня 2019 року, з метою захисту прав і свобод 
людини, взято участь в круглому столі, за участі начальника 
Скадовського РЦСССДМ Гультай І. та її представників, 
керівника відокремленого підрозділу ГО "Україна без тортур" 
в Херсонській області Грець В., начальника Скадовського 
районного сектору пробації Брагін Ю., старшого інспектора 
пробації Троцюк Г. В ході зустрічі обговорювалися питання 

налагодження співпраці у напрямку підвищення правової свідомості громадян, у тому числі 
засуджених до альтернативних покарань, неповнолітніх та попередження порушення їх законних 
прав. В кінці зустрічі вирішили посилити співпрацю у даному напрямку, проводити спільні 
консультування громадян під час роботи дистанційних пунктів. 



02 серпня 2019 року, на виконання узгодженого плану, з метою набуття і вдосконалення 
поліцейських знань, умінь та навичок в сфері нормативно-правового забезпечення службової 
діяльності, заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги проведено заняття для особового складу Голопристанського відділення поліції НВП 
ГУНП в Херсонській області на тему «Основи прав людини. Основи міжнародного 
гуманітарного права». 

03 вересня 2019 року в приміщенні Каланчацького районного сектору філії ДУ «Центр 
пробації» разом з інспекторами центру пробації проведено правопросвітницький захід для 
клієнтів пробації, які перебувають на обліку в підрозділі. Захід мав на меті підвищити рівень 
обізнаності та захисту конституційних прав та свобод громадян. 
 

Захід 1.2.8 
25 липня 2019 року, в рамках реалізації 

правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка», проведено 
тематичну зустріч із представниками Голопристанської 
районної ради та Президентом БО «Фонд громади м. Гола 
Пристань «Свята Ольга». 

08 серпня 2019 року, з метою поліпшення умов життя 
дітей, в рамках реалізації правопросвітницької кампанії 
«Відповідальне батьківство», спільно з начальником 
Скадовського РЦСССДМ Гультай І., представниками 

соціальних служб, головою БО "100 відсотків життя Херсон" Грець В. та начальником 
Скадовського районного сектору пробації Брагіним Ю. взято участь в круглому столі задля 
обговорення співпраці в цьому напрямку. 

09 вересня 2019 року проведено робочі зустрічі з керівником Скадовського офісу Мережі 
правового розвитку при ГО "Скадовщина-мій рідний край" Шульгіною В. та керівником ГО 
"Скадовщина - мій рідний край" Кебою С. В ході зустрічі сторони обговорювали питання 
налагодження співпраці з метою взаємодії у питаннях 
перенаправлення осіб, що потребують безоплатної вторинної 
правової допомоги, для забезпечення надання їм такої 
допомоги.   

18 вересня 2019 року  взято участь в робочій зустрічі з 
питання моніторингу реалізації проекту «Впровадження 
національного механізму взаємодії в сфері протидії торгівлі 
людьми в Херсонській області». Під час зустрічі обговорили 
питання подальшої співпраці з об’єднаними територіальними 
громадами у сфері протидії торгівлі людьми, проаналізували 
реалізацію заходів в цьому напрямку, визначили наявні проблеми та відпрацювали перспективи 
діяльності на рівні Голопристанської громади. 

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

заходах 
 
Захід 1.3.1 

28 серпня 2019 року взято участь в засіданні громадської ради при 
Скадовській РДА, яке проводилося за ініціативою її голови Бартчук І., за 
участю представників ОДВ та ОМС, громадськості. В ході засідання 
обговорювалися питання стану реформ житлово-комунального 
господарства та перспективи впровадження їх у Скадовському районі. 

06 вересня 2019 року в приміщенні КЗ "Скадовська ЦБС" спільно 
з завідувачем відділення денного перебування територіального центру 
соціального обслуговування Гира М. проведено зустріч із громадянами 
похилого віку м. Скадовськ, з метою обговорення питань, що їх турбують. 

20 вересня 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. 
 
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: 

08, 30 липня, 05, 08,12, 23 серпня  2019 року – м. Гола 
Пристань та Голопристанський район. 

17 липня, 08,14,19 серпня, 09, 18 вересня  2019 року – смт. 
Каланчак та Каланчацький район 

17 липня, 20 серпня, 16 вересня 2019 року – м. Скадовськ та 
Скадовський район 

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.  

19 вересня 2019 року фахівці Місцевого центру взяли участь в навчальному заході 
«Відновлення судового та виконавчого провадження ВПО», яке відбулося в м. Херсон на базі 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області. 
 
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: 

10 липня 2019 року на офіційному вебсайті самосітйного інтернет - ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр безоплатної 
правової допомоги інформує про початок всеукраїнської правопросвітницької акції «Чесна 
платіжка» http://gopri.in.ua/novini-msta/8241-golopristanskiy-centr-z-bezoplatnoyi-pravovoyi-
dopomogi-povdomiv-pro-pochatok-vseukrayinskoyi-pravoprosvtnickoyi-kampanyi-chesna-
platzhka.html?fbclid=IwAR2Bx3jbRVSNuiqRWWRq6aPY8byuI0D4ELZrPuYYeG675He0efcEm77Jp
_E 

10 липня 2019 року на офіційному вебсайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю «Звіт Скадовського бюро правової допомоги за роботу у ІІ кварталі 2019 року» 
https://skadovsk-rda.gov.ua/zvit-skadovskogo-bjuro-pravovoi-dopomogi-pro-robotu-u-ii-kvartali-2019-
roku-1562679044/?fbclid=IwAR0u-g8x1cKKpr-XLCM32uXc-soC--
uLlId2mXdUjUe7rdNQoX7BgnTmPcI 

11 липня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статю « Всеукраїнська правопросвітницька кампанія «Чесна платіжка» почалась 
http://golapristan-mrada.gov.ua/home.htm?n=4092&ps=0 

11 липня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської РДА розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр безоплатної правової допомоги 
інформує про початок всеукраїнської правопросвітницької акції «Чесна платіжка» http://gopri-
rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-
dopomogi-nformu-pro-pochatok-vseukransko-pravoprosvtnitsko-kampan-chesna-platzhka- 

12 липня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про те що робити, якщо вам надають неякісні комунальні послуги» 
http://goprirada.com/5020-pravova-konsultacya.html?fbclid=IwAR2a6x9my7R8AnxO1p1-
d5yiDxWoMBkGMzluOk37PvGgHLgTBbaK5SX_mow 



12 липня 2019 року на офіційному вебсайті Мирненської громади розміщено 
інформаційну статтю «Відділ Каланчацьке бюро правової допомоги Голопристанського 
місцевого центру з надання безопалтної вторинної правової допомоги інформує» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1562911742/?fbclid=IwAR1baAJCF-
Do3MM9w4ws9A4EeCbwWZGlxwGW7qJ35KkiMDMkTfGNXu658AE 

30 липня 2019 року на офіційному весайті Каланчацької громади розміщено 
інформаційну статю «Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб» 
https://kalanchacka-gromada.gov.ua/news/1564139468/?fbclid=IwAR3mTkuxMtVsyJdZ-mOFS--
EaripUfXW9_03DNTJ7CSe-hmwp-kUr6KrOos 

30 липня 2019 року на офіційному вебсайті Мирненської громади розміщено 
інформаційну статю «Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1564466129/?fbclid=IwAR2DCIBdkUnLNw5lpa2u9ADO-
ZOgD9N92qgN1qsx_aLSvS4Ug7IVJ4oAoqs 

01 серпня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує» http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=4101&ps=0&fbclid=IwAR3FWQYMOO4jO-
xSX_hDULxvz0w5UhBc3TTIYWQIz08qqefLZuwOB2FnZJ4 

01 серпня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує» http://goprirada.com/5032-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-
bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html 

15 серпня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської РДА розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про те як уберегтися від недобросовісного туроператора» 
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-
pravovo-dopomogi-nformu-pro-te-yak-uberegtisya-vd-nedobrosovsnogo-
turoperatora?fbclid=IwAR0fRmHlsbT3C5eBQ_cSyJoCplgtNiqJKcY7n4KKC82T2AnLSGSHR-yrOn8 

15 серпня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про Ваші права у приміщенні торговельного об’єкту» 
http://goprirada.com/5038-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-
pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-vash-prava-u-primschenn-torgovelnogo-
obyektu.html?fbclid=IwAR3KcxSg7-SoZLRjKjWjjn_tKJbDNGkjQgj5GYO4nBlwj3qWTURkdt7SCSI 

20 серпня 2019 року на офіційному вебсайті Мирненської громади розміщено 
інформаційну статтю «Хто такі присяжні та як можна долучитись до здійснення правосуддя» 
https://myrne-gromada.gov.ua/news/1566295190/?fbclid=IwAR139APy9MbxbdGv7jaHiV8NCKZ0kd-
iyWWXKR5KWE2tG-9UbfoWYh673Xw 

23 серпня 2019 року на офіційному вебсайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 
статтю «Хто такі присяжні та як можна долучитись до здійснення правосуддя» http://rda-
kalanchak.gov.ua/khto_taky_prisiajni 

30 серпня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про те як купувати безпечно в Інтернеті» http://goprirada.com/5111-
golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-
pro-te-yak-kupuvati-bezpecheno-v-nternet.html 

30 серпня 2019 року на офіційному вебсайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю «Телефонне шахрайство» https://skadovsk-rda.gov.ua/telefonne-shahrajstvo-
1567086942/?fbclid=IwAR0cZGYgfDz4DuMuHxW26imCUZyKY5PBCXAL6ImW8n3CAMnmQgE
Gyt_PLnQ 

05 вересня 2019 року на офіційному вебсайті самостійного інтерент-ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статю «Голопристанський центр безоплатної правової 
допомоги інформує про те як купувати безпечно в Інтернеті» http://gopri.in.ua/novini-msta/8475-
golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-
pro-te-yak-kupuvati-bezpecheno-v-
nternet.html?fbclid=IwAR1_JcVDkUGSZnWZVGKjlixcJ5xvY7nEPdZYwpBz_XvuuPriyJRCaHe2N0
Q 



09 вересня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про різницю між договором дарування та заповітом» 
http://golapristan-mrada.gov.ua/home.htm?n=4136&ps=0&fbclid=IwAR0fwwCk3AEL-
eCHppIhHOwiV2Cq1bG6_AUHZyg0slt-21i5DaEgfbzy2wo 

10 вересня 2019 року  на офіційному вебсайті Каланчацької РДА розміщено 
інформаційну статтю «Пацієнт має право: як оскаржити неправомірне рішення і отримати 
відшкодування»  http://rda-kalanchak.gov.ua/paciient_maie_pravo 

10 вересня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про те брати чи не брати онлайн-кредит» http://goprirada.com/5117-
golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-
pro-te-brati-chi-ne-brati-onlayn-
kredit.html?fbclid=IwAR2V67zz9nIv1l3DBb78rIHgtvob_WxR1wljLVRYavg9EEeCYPfL0WzvvyA 

10 вересня 2019 року на офіційному вебсайті Каланчацької громади розміщено 
інформаційну статтю «Хто такі присяжні та як можна долучитись до здійснення правосуддя» 
https://kalanchacka-
gromada.gov.ua/news/1568105891/?fbclid=IwAR0OV_rqxnjovk5J3bqqqi9AF0Ouiy_8Be1XlZ5yJeTt5
ZOQNHVowJx7A7I 

12 вересня 2019 року на офіційному вебсайті Мирненської громади розміщено 
інформаційну статтю «Пацієнт має право: як оскаржити неправомірне рішення і отримати 
відшкодування» https://myrne-gromada.gov.ua/news/1568265524/?fbclid=IwAR26p78BaH7-
tyiy4LGqXLq52t9QKDxjMdzbht7BEUL8_Hd63ALvzpN-b1c 

13 вересня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської РДА розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про те що таке елеткронний договір та порядок його підписання» 
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/-golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-
pravovo-dopomogi-nformu-pro-te-scho-take-elektronniy-dogovr-ta-poryadok-yogo-
pdpisannya?fbclid=IwAR1bqmVY514JW92ty7PPvRi5gbyAl8okMEKMUEnsz93ccRC3i2v_9CPLv98 

19 вересня 2019 року на офіційному вебсайті самостійного інтерент – ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статю «Голопристанський центр безоплатної правової 
допомоги повідомив про причини та наслідки булінгу» http://gopri.in.ua/novini-msta/8518-
golopristanskiy-centr-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-povdomiv-pro-prichini-ta-nasldki-
bulngu.html?fbclid=IwAR1MiarT9-
bYsOgZO997GJ1HHxWvmbOV_hPXI3t8MdXY8WG0PgOKdPHwoGo 

20 вересня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської РДА розміщено 
інформаційну статтю Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про БУЛІНГ: причини, наслідки, запобігання, відповідальність» 
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-
pravovo-dopomogi-nformu-pro-bulng-prichini-nasldki-zapobgannya-vdpovdalnst- 

25 вересня 2019 року на офіційному вебсайті Мирненської громади розміщено 
інформаційну статтю «Як не стати жерствою телефонних злочинців» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1569417251/?fbclid=IwAR1s3w5mkH6b4UOlzNsmWkkb60or4HMQEopvCoPn
Q0ckdo8Ty9y04yNzS5k 

27 вересня 2019 року на офіційному вебсайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 
статтю «Як не стати жерствою телефонних злочинців» http://rda-
kalanchak.gov.ua/iak_ne_staty_jertvoiu_telefonnyh_zlochinciv.html 

 
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» - 26 липня 2019 року – «Розпочалася кампанія «Чесна 
платіжка» 



- Голопристанська районна газета «Голопристанський вісник» - 02 вересня 2019 року - 
«Як беспечно купувати в Інтернеті». 

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: "Реєстрація бізнесу через інтернет" та "Як 
отримати дозвіл на будівництво приватного будинку за 

спрощеною системою", «Коли відмова від прийняття спадщини може бути визнана недійсною» 
 
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 

12, 15 липня, 06 вересня 2019 року забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування осіб, засуджених до відбування 
покарання, пов’язаного із позбавленням волі, які відбувають його в ДУ 
«Голопристанська виправна колонія № 7», яке відбулося за допомогою 
Skype-зв’язку.  

18 липня, 22 серпня, 20 вересня – забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні 
Голопристанського геріатричного пансіонату. 

08 липня, 05 серпня 2019 року - забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні 
Голопристанського міськрайонного центру зайнятості. 

15 серпня, 18 вересня 2019 – забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування громадян в приміщенні Скадовського 
районного центру зайнятості 

12 липня, 22 серпня 2019 – забезпечено роботу дистанційного пункту консультування 
громадян в приміщенні Каланчацького районного центру зайнятості 

04, 19, 25 липня, 06 серпня, 04 вересня 2019 року - забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування громадян в приміщенні Скадовського районного відділу пробації. 

09 липня, 06 серпня 2019 року - забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування осіб в приміщенні 
Голопристанського відділу пробації 

26 липня 2019 року – забезпечено роботу дистанційного пункту 
консультування громадян в приміщенні Управління соціального 
захисту населення та охорони здоров’я Голопристанської РДА. 

07, 21, 27 серпня 2019 року – забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування громадян в приміщенні Голопристанського 
міськрайонного відділу ДВС 

08 серпня 2019 року – забезпечено роботу мобільного 
консультативного пункту в приміщенні Кардашинської сільської ради 
Голопристанського району 

08 серпня 2019 року – забезпечено роботу мобільного 
консультативного пункту в приміщенні Новоолександрівської 

сільської ради Каланчацького району 



14 серпня 2019 року – забезпечено роботу мобільного 
консультативного пункту в приміщенні Мирненської сільської ради 
Каланчацького району  

15 серпня 2019 року – забезпечено роботу дистанційного пункту 
консультування громадян в приміщенні Реєстраційного центру 
Скадовської міської ради 

20 серпня 2019 року – забезпечено роботу мобільного 
консультаційного пункту в приміщенні Антонівської сільської ради 
Скадовського району 

27 серпня 2019 року забезпечено роботу мобільного пункут 
консультування громадян в приміщенні Хорлівської сільської ради 
Каланчацького району 

27 серпня 2019 року – забезпечено роботу дистанційного пункту 
консультування громадян в приміщенні Голопристанського райвіськкомату 

03 вересня 2019 року – забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування громадян в 
приміщенні Каланчацького районного відділу з питань 
пробації. 

09 вересня 2019 року – забезпечено роботу мобільного 
консультаційного пункту в приміщенні Роздольненської 
сільської ради Каланчацького району. 

16 вересня 2019 року – забезпечено роботу мобільного 
консультаційного пункту в приміщенні Красненської 
сільської ради Скадовського району. 

18 вересня 2019 року – забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в 
приміщенні Привільської сільської ради Каланчацького району. 

18 вересня 2019 року - забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту в 
приміщенні Широківської сільської ради Скадовського району. 

03 липня 2019 року надано адресну правову допомогу пані 
Б., яку цікавило питання про зняття заборони на нерухоме майно. 
Пані Б. було надано фахову відповідь на це питання, а також 
прийнято письмове звернення для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

27 вересня 2019 року надано адресну правову допомогу 
пані М., яку цікавило питання визнання договору купівлі-продажу 
нерухомого майна, зареєстрованого на товарній біржі, дійсним. 
Пані М. було надано фахову відповідь на це питання, а також 

прийнято письмове звернення для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 
Захід 1.4.11  

 В звітному періоді доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України 
забезпечено 2 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 – 102.  
 
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.1630670677145877/2396918197187784/?type=3&t
heater; 
https://www.facebook.com/holaprystan.kherson/photos/a.1630670677145877/2396901457189458/?type=3&t
heater; 
https://www.facebook.com/holaprystan.kherson/photos/a.1630670677145877/2396892580523679/?type=3&t
heater. 

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 
05 липня 2019 року проведено тематичну зустріч з батьками та дітьми м. Скадовськ, які 

відвідували Скадовську районну бібліотеку. 
11 липня 2019 року проведено тематичну зустріч із фахівцями Скадовського районного 

відділу освіти на тему: «Відповідальне батьківство». 
05 серпня 2019 року взято участь в семінарі, для осіб, які перебувають на обліку, як 

безробітні, в Голопристанському міськрайонному центрі зайнятості. 
07 серпня 2019 року проведено тематичну зустріч із головним спеціалістом Скадовського 

районного відділу ДРАЦС Лущай Т. 
08 серпня 2019 року здійснено виїзд до Кардашинської сільської ради Голопристанського 

району, з метою інформування мешканців та працівників сільради із завданнями кампаній. 
13 серпня 2019 року взято участь в семінарі для осіб, 

які перебувають на обліку як безробітні в 
Голопристанському міськрайонному центрі зайнятості. 

14 серпня 2019 року проведено тематичну зустріч із 
працівниками КП "Преображенка".  

15 серпня 2019 року здійснено вихід до 
Голопристанської лікарні амбулаторної загальної практики 
сімейної медицини (дитяча консультація) з метою сприяння 
кращої обізнаності відвідувачів щодо їхніх прав та 
можливостей у сфері охорони здоров’я, а також підвищення 
спроможності відстоювати свої права щодо підтримки та збереження власного здоров’я. 

19 серпня 2019 року проведено тематичну зустріч із працівниками Горківського дитячого 
садка Каланчацького району. 



20 серпня 2019 року здійснено виїзд до Антонівської 
сільської ради Скадовського району. Під час зустрічі з 
працівниками сільської ради поінформовано про проведення 
правопросвітницької кампанії "Відповідальне батьківство".  

22 серпня 2019 року взято участь у семінарі із 
загальних питань зайнятості для безробітних, які перебувають 
на обліку в Каланчацькій районній філії Херсонського 
обласного центру зайнятості. Додатково розповіла про 
реалізацію правопросвітницької кампанії Мін'юсту 
"Відповідальне батьківство". 

27 серпня 2019 року здійснено виїзд до Хорлівської сільської ради Каланчацького 
району, де, в рамках правопросвітницької кампанії "Відповідальне батьківство", проведені 
тематичні зустрічі з працівниками Хорлівського фельдшерско -акушерського пункту, 
Хорлівської сільської бібліотеки та сільської аптеки, а також вуличне інформування жителів с. 
Хорли. 

09 вересня 2019 року в рамках правопросвітницької кампанії "Відповідальне 
батьківство", проведені тематичні зустрічі з працівниками Роздольненського фельдшерско - 
акушерського пункту, Роздольненської сільської бібліотеки Каланчацького району.  

16 вересня 2019 року здійснено виїзд до Красненської сільської ради, під час якого 
розповіли працівникам про проведення правопросвітницької 
кампанії "Відповідальне батьківство". Наголосили на обов'язку 
батьків дбати про своїх дітей та забезпечувати їх всебічний 
розвиток. 

18 вересня 2019 року здійснено виїзд до села Привілля 
Каланчацького району, під час якого проведено тематичну 
зустріч з працівниками сільської ради та фельдшерсько-
акушерського пункту, в ході якої розповіли про реалізацію 
правопросвітницької кампанії "Відповідальне батьківство". 

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 

15 серпня 2019 року офіційному вебсайті самосітйного інтернет - ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги інформує про порядок встановлення опіки над 
недієздатною фізичною особою» http://gopri.in.ua/novini-msta/8429-golopristanskiy-msceviy-centr-
z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-poryadok-vstanovlennya-opki-
nad-nedyezdatnoyu-fzichnoyu-osoboyu.html 

15 серпня 2019 року  на офіційному вебсайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про порядок встановлення опіки над недієздатною фізичною 
особою»  http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=4113&ps=0&fbclid=IwAR2I7vcNif6droyw4FokzcvOxhKHu0NmM3e0y2-
M-D5vDBRkeWrAPfUvHQo 

 [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 
29 серпня 2019 року відбулась робоча зустріч між фахівцями 

Каланчацького бюро правової допомоги та Чаплинського бюро 
правової допомоги Каховського місцевого центру з надання БВПД. 
Зустріч мала на меті аналізувати та узагальнити проблемні питання, 
що виникають під час роботи, обмінятися позитивним досвідом та 
підвищити рівень професіоналізму. 

 

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 2.1.6 

22 серпня 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 
 Протягом 04-05 вересня 2019 року взято участь у дводенному тренінгу для директорів та 

заступників директорів місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги на тему: «Робота 
з конфліктами у робочому середовищі: виявлення, 
управління, подполання», який відбувся у м. Київ. 

Протягом 25-27 вересня 2019 року взято участь у 
дводенному тренінгу для директорів та заступників 
директорів місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги на тему: «Управління часом 
у плануванні діяльності», який відбувся у м. Одеса  
 
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 3.1.3 

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

В ІІІ кварталі 2019 року засідання Керівної ради не проводились. 
 

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 
 
Захід 3.2.2 

З 10 по 12 вересня 2019 року взято участь в Київській міжнародній конференції 
«Безоплатна правова допомога як інструмент соціальної справедливості. 

 

Захід 3.2.3 
 З 12 по 13 вересня 2019 року взято участь у семінарі 
для директорів місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги на тему: «Презентація 
направцювань спільного проекту «Правовий ХАБ «VIVAT 
LEX», який відбувся в м. Охтирка Сумської області, 
організований та проведений Охтирським місцевим 
центром з надання БВПД.  

 
 
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, контрактно-
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 липня по 30 вересня 2019 року (ІІІ квартал) Місцевим центром та Бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 
641 звернення клієнтів, 570 особам було надано правову консультацію, із них 71 особа написала 
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 
правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 

271 237 34 

2 Відділ Каланчак 239 219 20 

3 Відділ Скадовськ 131 114 17 

…. Разом по МЦ 641 570 71 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 69 рішень про 
надання БВПД та видано 52 доручення адвокатам та 24 накази штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або складання процесуальних документів).  Рішень про відмову 
у наданні БВПД не приймалося.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з  іншого цивільного 
права – 132 (21 %), сімейного права - 124 (19%) , з  інших питань - 117 (18%), житлового - 60 
(9%), соціального забезпечення – 58 (9%), спадкового - 45 (7%), земельного - 40 (6%), 
адміністративного - 23 (4%), трудового- 17 (3%), з питань виконання судових рішень - 16 (3% ), 
договірного - 7 (1%), медичного - 2 (0 %)  та з неправових питань 0 (0%).  

 

 

Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією питань.  
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Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Жінки - 200   чоловіки - 112 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

За віком: до 18 років - 2 
Від 18 до 35 років - 77 
Від 35 до 60 років - 140 
Понад 60 років  - 93 

 
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) - 49 (71 %), по особам з  інвалідністю - 11 (16 %), ветерани 
війни, учасники бойових дій  - 4 (6%), особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі -
2 (3%), внутрішньо переміщені особи - 1 (2  %), діти - 1 (1%), особи, які постраждали від 
домашнього насильства - 1(1%). 
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Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 
Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал 

було: 

 здійснено 19 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 18 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 112 осіб, в тому числі 41 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів 
та 71 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 77  правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ 27 інформаційних матеріали з питань надання БПД. 
 надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
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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: 

19/41 18/71 5 77 2 27 

2 

 

Каланчацьке 
бюро 

6/16 7/38 

 

1 24 0 10 

 
3 Скадовське 

бюро 
7/15 5/20 1 19 0 2 

 

 

 


