
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Херсонським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності 
на 2019 рік у ІІ кварталі  

 
 

ЗМІСТ 
 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 
громад. 
[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
[1.3.]   Децентралізація системи БПД. 
[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій. 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
 
[1.1.] 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.  

 

03.04.2019  спільно з спеціалістом Білозерського відділу РВ ДРАЦС Альоною Заіченко 
проведено заняття в рамках правопросвітницької програми «Школи правознавців» для учнів 
6-х класів на базі Білозерського наукового ліцею ім. О.Я.Печерського на тему: «Шкільний 
булінг». 

     
18.04.2019 Засідання круглого столу “Алгоритм взаємодії між суб’єктами. Дорожня 

карта для постраждалих від домашнього насильства”, на якому обговорено способи взаємодії 
суб’єктів з протидії домашньому насильству та вироблено дорожню карту для потерпілих від 
домашнього насильства. Круглий стіл проходить в рамках Проекту “Протидія гендерно-
зумовленому насильству через створення Кризового центру для постраждалих від 
домашнього насильства в м. Херсоні”, реалізується громадською організацією «Ліга соціально 
відповідальних жінок» за підтримки: Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні 
за кошти урядів Канади та Великої Британії;  Угорської Екуменічної Служби Допомоги за 
фінансової підтримки уряду Угорщини;  Херсонської міської ради. 

 



3 
 

23.04.2019 в приміщенні Херсонського обласного центру зайнятості, проведено лекцію 
для учасників АТО та ООС на тему: «Врегульоване законодавством сьогодення». 

 

 
23.04.2019 на запрошення професора кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу Херсонського факультету ОДУВС, доктора педагогічних наук Юлії 
Кузьменко, прийнято участь у проведенні лекції для студентів ХФ ОДУВС на тему: "Домашнє 
насильство: шляхи запобігання та протидії". 

  
13.05.2019 проведено лекцію для учнів 7-х класів Білозерського наукового ліцею                    

ім. О.Я. Печерського на тему «Як не стати учасником конфлікту в школі. Поведінка під час 
конфлікту». 
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24.05.2019 прийнято участь в  робочій зустрічі з представниками педагогічного 
колективу Надеждівської ЗПЗСО Білозерського району Херсонської області. 

 

  

 

29.05.2019 спільно з Регіональним представником уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини в Херсонській області Лілією Афанасіаді в приміщенні Херсонського 
обласного центру зайнятості проведено лекцію для учасників АТО та ООС на тему: «Механізми 
захисту порушених прав».  
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29.05.2019 спільно з Регіональним представником уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини в Херсонській області Лілією Афанасіаді проведено лекцію для учнів 
Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №27 на тему: «Захист прав дітей». 

        

 

30.05.2019 спільно з працівниками Білозерської районної бібліотеки проведено 
презентацію для учнів Білозерського закладу повної загальної середньої освіти №3 
Білозерської селищної ради на тему: «Конвенція ООН про права дитини».  
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З 02.06.2019 по 04.06.2019 проведено низку тематичних уроків для учнів молодших 
класів Херсонської ЗОШ №28, приурочених до Всесвітнього дня захисту дітей, що 
відзначається щорічно першого червня. 

   

 
06.06.2019 в рамках правопросвітницької програми «Школа правознавців» проведено 

для вчителів та учнів 4-х і 5-х класів Білозерського наукового ліцею ім. О.Я. презентацію на 
тему: «Твоє право. Відповідальність за булінг». 
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13.06.2019 прийнято участь  у фокус-групі робочої зустрічі представників Києво-
Могилянської академії та Академії Фольке Бернадотта (Швеція), яка відбулася в рамках 
проекту «Місцеве самоврядування і верховенство права в Україні» з представниками органів 
місцевого самоврядування, громадськості, правозахисниками з метою проведення 
первинного правового дослідження. 

 
24.06.2019 спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна, з 

нагоди Дня Конституції України, провела робочу зустріч з в.о. директора КЗ Олешківська 
центральна районна бібліотека Сергєєвою Галиною Олексіївною. В ході зустрічі спеціаліст 
бюро презентувала систему безоплатної правової допомоги, розповіла про її переваги в 
порівнянні з іншими надавачами юридичних послуг, довела до відома інформацію результати 
діяльності бюро за весь період роботи, повідомила про статистику звернень громадян за 
отриманням БППД та БВПД. 
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26.06.2019 та 27.06.2019 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко взяв участь у 
тренінгу щодо посилення ефективності міжсекторального реагування та взаємодії у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству. Активну участь у заході також взяли 
працівниками УПД, превенції територіальних підрозділів поліції м. Херсона, працівники 
патрульної поліції Херсонської області. 

    
 

27.06.2019 фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай взяла участь 
у сесії депутатів Правдинської сільської ради Білозерського району з метою прийняття 
програми з надання безоплатної первинної правової допомоги на 2019-2020 роки. Наталія 
Нечай ознайомила депутатів з програмою БПД та розповіла про аспекти діяльності системи 
безоплатної правової допомоги, після чого депутати прийняли рішення про прийняття 
програми з надання безоплатної первинної правової допомоги. 

 
 

1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 
співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання ними 
БПД.  

  03.04.2019 спільно з Регіональним представником уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини в Херсонській області та представником пробації, проведено робочу 
зустріч з керівництвом Даріївської ВК-10. 
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09.04.2019 в рамках правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» 
проведено робочу зустріч з начальником Олешківського районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді та фахівцем із соціальної роботи. 

              
11.04.2019 в рамках правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство», 

проведено робочу зустріч з особовим складом Білозерського РВ філії ДУ «Центр пробації» в 
Херсонській області. 

 
10.05.2019 проведено робочу зустріч із в.о. начальника Білозерського РВ ДВС ГТУЮ у 

Херсонській області Юлією Коваль. 
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21.06.2019 з метою організації співпраці з державними органами району, фахівець 
Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай провела робочу зустріч із державним 
нотаріусом Білозерської державної нотаріальної контори Алпеєвою Таісією Володимирівною. 
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. 

 
 

27.06.2019 фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай провела 
тренінг для посадових осіб Правдинської сільської ради з питань удосконалення ними надання 
БПД, надала методичні рекомендації для ОМС (щодо організації надання БПД) 

     
27.06.2019 фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай провела 

робочу зустріч із головою Правдинської сільської ради Шевченко Любов Василівною, під час 
якої оновили меморандум про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової 
допомоги та домовилися про подальшу співпрацю з метою підвищення рівня правової 
обізнаності населення щодо можливості вирішення життєвих питань у правовий спосіб. 
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1.3 Проведення та участь в інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходах 
 
13.05.2019 проведено лекцію для медичних працівників гінекологічного відділення 

Олешківської центральної районної лікарні, з метою інформування про можливість отримання 
їх пацієнтками пільгових коштів на догляд за дитиною. 

      

 
 

16.05.2019 прийнято участь у круглому столі за участю представників Управління 
соціальної політики Херсонської міської та Херсонської обласної ради, громадських 
організацій та активістів на тему обговорення алгоритму взаємодії суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі 
при наданні допомоги постраждалим особам, щодо яких існує загроза їхньому (їхніх дітей) 
життю чи здоров’ю і є необхідність у наданні послуг Кризового центру (притулку) для 
постраждалих осіб. 
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17.05.2019 проведено семінар для трудового колективу Олешківського міжрайонного 
Управління водного господарства на тему: «Охорона праці». 

   
18.05.2019 взято  участь у щорічному форумі Community mediation forum, що 

проводиться в рамках проекту «Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління 
миротворців в Україні». 

       

 

22.05.2019 проведено семінар для працівників Білозерської районної бібліотеки на 
тему "Безпека праці в Україні". 
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10.06.2019 взято участь в засіданні міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності 
та протидії торгівлі людьми, яка проводилася в приміщенні Олешківської районної державної 
адміністрації.  

            
13.06.2019 на базі школи «Абетка для матусь», організаторами якої є Олешківський 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено лекцію на тему: 
«Відповідальне батьківство».  

   
 

19.06.2019  прийнято участь у семінарі для секретарів сільських рад Білозерського 
району Херсонської області на тему: «Державна реєстрація смерті, у відповідності до правил 
державної реєстрації актів цивільного стану та державна реєстрація смерті іноземців». 
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27.06.2019 спеціалісти Центру Володимир Куценко та Фелікс Шмиголь, спільно з 

фахівцями Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області взяли участь у 
інформаційному заході, що проводився з нагоди Дня Конституції України в центрі міста та мав 
на меті підвищення рівня поінформованості мешканців та гостей міста щодо можливості 
отримання безоплатної правової допомоги. Пересічні громадяни дізналися від працівників 
центрів про порядок отримання безоплатної первинної правової допомоги та про порядок 
звернення за отриманням БВПД, отримували юридичні консультації в місці проведення 
заходу. 

 

   
 

Протягом кварталу працівниками Центру здійснено понад 11 вуличних інформувань 
мешканців регіону про можливість отримання БПД та порядок роботи системи безоплатної 
правової допомоги 
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Протягом кварталу інформація про діяльність Центру висвітлювалася в засобах масової 
інформації 

Дата 
публікації 

Тип медіа Назва медіа Назва публікації Посилання на публікацію 

03.04.2019 Самостійне 
інтернет-ЗМІ 

Олешшя Online 
Молодь проти вандалізму, 
або навіщо руйнувати своє 

місто? 

https://www.facebook.com/Tsyur
upinskOnline/videos/2215319891

855640/ 

12.04.2019 
Самостійне 

інтернет-ЗМІ 
Білозерка.info Право голосу громадян 

https://bilozerka.info/pravo-
golosu-

gromadyan/?fbclid=IwAR1fyqE5je
xonsHKfIbqKVPKY9aOM6I-rv71y-

X7vcmeNa6b7LE5H29Y6Fo 

18.04.2019 
Друкована 

преса-газета 

Соціально-
політична газета 
Олешківського 

району 
"Олешківський 

вісник" 

Домашнє насильство-злочин, 
а не "любов" 

https://drive.google.com/open?id
=1w_wxJ1SN9qpygGFz1lJ-

FB2aWI0UTXah 

21.04.2019 ТБ ХОДРК «Скіфія» 
Таврійські новини за 

21.04.2019 о 19.00 

https://drive.google.com/file/d/1-
euQKZQKU4jhRu8bR9V1mBPvdHI

0XRzP/view 

21.04.2019 
Сторінки 

парнерів на 
Facebook 

«Телеканал 
"Скіфія"».Херсон 

Виборча дільниця для одного 
будинку. Там голосують 
люди, зареєстровані у 

Херсонському центрі обліку 
бездомних осіб 

https://www.facebook.com/watc
h/?v=2259702681024335 

21.04.2019 
Самостійне 

інтернет-ЗМІ 

Філія ПАТ "НСТУ" 
"регіональна 

дирекція : ХЕРСОН" 

Як голосують херсонці, які 
зареєстровані у центрі обліку 

бездомних осіб 

https://ks.suspilne.media/news/1
9493?fbclid=IwAR3VFzuPtCSdEw

wn9NcNIRePYX5FKb6n5oR6_p806
AH3amtFvOHvNkzG6BE 

21.04.2019 Інтернет www.youtube.com 
Телеканал Скіфія. 21.04.2019. 

Новини. 19:00 

https://www.youtube.com/watch
?v=cknZNUhnQ3E&fbclid=IwAR2N

qasxfjYp2N-
ox90ceOMYnf4NW5sUZ1Uu53Ne

Ox6asS6lYZleUjhamVY 

02.05.2019 
Веб-сайт 

організації 
Веб-сайт 

Білозерської РДА 

Білозерське бюро правової  
допомоги  роз’яснює  новий 

порядок виїзду  дитини за 
кордон 

http://bilozerka-
rda.gov.ua/2019/05/02/bilozerske
-byuro-pravovoyi-dopomogi-roz-

yasnyuye-noviy-poryadok-viyizdu-
ditini-za-kordon/ 

02.05.2019 
Друкована 

преса-газета 

Соціально-
політична газета 
Олешківського 

району 
"Олешківський 

вісник" 

Відповідальне батьківство 
https://drive.google.com/open?id
=1Amv_lnLBDjp41jIFG2mk1qBZfb

9XBt29 

08.05.2019 
Друкована 

преса-газета 

Соціально-
політична газета 
Олешківського 

району 
"Олешківський 

вісник" 

Про доступ до безоплатної 
правової допомоги 

https://drive.google.com/open?id
=12rN5o_r5YaZiQAIUdNGkpueJf0

NgBK1Y 

29.05.2019 
Друкована 

преса-газета 

Газета тер. громади 
"Музиківський 

вісник" 
Муніципальна няня 

https://drive.google.com/open?id
=1HGkJahj6xOFuQC8Mi2otoqqQ0

hj7sZlt 

30.05.2019 Самостійне Білозерка.info Білозерське бюро правової https://bilozerka.info/bilozerske-
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інтернет-ЗМІ допомоги роз’яснює: «Про 
охорону праці в Україні» 

byuro-pravovo%D1%97-
dopomogi-rozyasnyuye-pro-

oxoronu-praci-v-
ukra%D1%97ni/?fbclid=IwAR3ErT

Bbsq-
8YppJj9Z5QuwfzamLEv9zGnRuhf9

0Tf4_bj81WCB1X21PSfw# 

27.06.2019 
Сторінки 

парнерів на 
Facebook 

«Телеканал 
"Скіфія"».Херсон 

"Конституція: твої права та 
обов'язки" 

https://www.facebook.com/skifija
ntku/videos/2284458571819783/ 

27.06.2019 ТБ ХОДТРК «Скіфія» 
Телеканал Скіфія. 27.06.2019. 

Новини. 20:30 
https://youtu.be/yQtnaqiesFE?t=

640 

27.06.2019 
Веб-сайт 

організації 

Філія ПАТ "НСТУ" 

"РД: ХЕРСОН" 

Конституція: твої права та 
обов'язки 

https://ks.suspilne.media/news/2
8586 

28.06.2019 
Сторінки 

парнерів на 
Facebook 

Олешшя Online 
Що відомо Олешківцям про 

Конституцію України? 

https://www.facebook.com/Tsyur
upinskOnline/videos/4724980468

43158/ 

 
 

1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 
пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів 
громадян) 
 

02.04.2019 забезпечено роботу мобільного консультаційного пункту на базі 
Дніпровського РВ філії ДУ «Центр пробації в Херсонській області». 

    
02.04.2019 спільно з начальником Олешківського РВ філії ДУ «Центр пробації» в 

Херсонській області, проведено семінар для суб’єктів пробації на тему: «Відповідальне 
батьківство». 
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03.04.2019 забезпечено роботу мобільного пункту консультування на базі 
Суворовського РВ філії ДУ «Центр пробації в Херсонській області». 

      
03.04.2019 спільно з начальником Олешківського РВ філії ДУ «Центр пробації» в 

Херсонській області, проведено семінар для суб’єктів пробації на тему: «Новели 
законодавства в сфері запобігання та боротьби з явищами домашнього насильства та 
насильства за ознаками статі». 

        

 
04.04.2019 спільно з Регіональним представником уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в Херсонській області в приміщенні комунального закладу 
«Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Херсонської обласної ради 
проведено лекцію для військовослужбовців, що проходять лікування на тему: «Відповідальне 
батьківство». 
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04.04.2019 спільно з Регіональним представником уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини в Херсонській області в приміщенні Херсонського обласного центру 
зайнятості проведено семінар для зареєстрованих безробітних громадян на тему: 
«Непорушність прав та свобод людини й громадянина». 

                  
10.04.2019 забезпечено роботу мобільного пункту консультування на базі 

Корабельного РВ філії ДУ «Центр пробації в Херсонській області». 

     
17.04.2019 спільно з державним виконавцем, в приміщенні Білозерського РВ ДВС 

ГТУЮ у Херсонський області забезпечено роботу мобільного пункту консультування громадян. 
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Того ж дня в приміщенні Херсонського обласного центру зайнятості проведено лекцію 
для офіційно зареєстрованих безробітних громадян на тему: «Відповідальне батьківство». 

             
23.04.2019 в приміщенні Херсонського обласного центру зайнятості, проведено 

лекцію для учасників АТО та ООС на тему: «Врегульоване законодавством сьогодення». 

     

 

23.04.2019 в приміщенні Херсонського обласного центру зайнятості проведено 
семінар для зареєстрованих безробітних громадян, що залучаються до участі в громадських 
робіт на тему: «Трудові відносини». 
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24.04.2019 в приміщенні Білозерської центральної районної бібліотеки забезпечено 
роботу мобільного пункту консультування громадян. 

   

 

25.04.2019 в приміщенні Олешківського центру зайнятості, проведено семінар для 
зареєстрованих безробітних громадян на тему: «Відповідальне батьківство». 

     
03.05.2019 спільно з працівниками Дніпровського РВ філії ДУ «Центр пробації в 

Херсонській області» проведено лекцію для неповнолітніх суб’єктів пробації на тему: «Вимоги 
законодавства в сфері регулювання трудових відносин». 
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08.05.2019 спільно з начальником Олешківського РВ ДРАЦС ГТУЮ в Херсонській 
області Устенко Ганною Валентинівною забезпечено роботу мобільного пункту 
консультування громадян в приміщенні Олешківського відділу РАЦС. 

   
16.05.2019 проведено інформаційний захід для учасників АТО та ООС, які проходять 

лікування в неврологічному відділенні комунального закладу «Херсонський обласний 
госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Херсонської обласної ради на тему: «Охорона праці». 

 
29.05.2019 спільно з Регіональним представником уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини в Херсонській області Лілією Афанасіаді в приміщенні Херсонського 
обласного центру зайнятості проведено лекцію для учасників АТО та ООС на тему: «Механізми 
захисту порушених прав».  

      
04.06.2019 спільно зі старшим інспектором Білозерського РВ філії ДУ «Центр пробації» 

в Херсонській області Тетяною Степаненко, в приміщенні відділу забезпечено роботу 
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мобільного пункту консультування осіб, засуджених до кримінального покарання, не 
пов’язаного із позбавленням волі. 

          

 

 

06.06.2019 проведено інформаційний захід для учасників АТО та ООС, які проходять 
лікування в комунальному закладі «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів 
війни» Херсонської обласної ради на тему: «Соціальні пільги учасникам бойових дій». 
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12.06.2019 забезпечено роботу мобільного пункту консультування для мешканців 
Станіславської об’єднаної територіальної громади Білозерського району Херсонської області. 

 

 
14.06.2019 спільно з юристом ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» 

Вячеславом Лях забезпечено роботу мобільного пункту консультування в Томинобалкіській 
сільській раді. 
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20.06.2019 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко, спільно з представниками 
ГО «Сила права» провів інформаційний захід для учасників АТО та ООС, які проходять 
лікування в комунальному закладі «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів 
війни» Херсонської обласної ради на тему: «Захист порушених прав». 

    
 

1.5 Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД 
 

ПРАЦІВНИКИ ЦЕНТРУ ЗАСТОСУВАЛИ МЕДІАЦІЮ ПРИ ВИРІШЕННІ СПОРУ 
До Херсонського місцевого центру з надання БВПД надійшла заява засудженого К., 

про надання йому безоплатної вторинної правової допомоги стосовно представництва його 
інтересів у суді з питання визнання права власності на спадкове майно. Наказом Центру для 
надання БВПД заявникові призначено спеціаліста Центру, адвоката Володимира Куценко, 
який провів зустріч з клієнтом в місці позбавлення волі, встановив обставини справи, 
роз’яснив клієнту порядок вирішення ситуації в позасудовому порядку. Фахівець Центру 
допоміг клієнтові скласти та направити відповідну заяву до нотаріуса, яким через два тижні 
повідомлено про реєстрацію заяви та відкриття спадкової справи. Спір вирішено в 
позасудовому порядку.  

 

 

Протягом звітного кварталу проведено 6 інтерв’ювань  

з клієнтами, які отримують БВПД у цивільних та  

адміністративних справах.  

 

Протягом кварталу підготовлено та направлено до РЦ для подальшого висвітлення 3 
приклади кращих практик захисту прав клієнтів Центру;   

 

1.6 Реалізація правопросвітницького проекту «Я маю право» 
 

Протягом звітного періоду висвітлено 8 заходів з реалізації правопросвітницького 
проекту «Я маю право! В ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайті. 

Організовано 2 виступи у ЗМІ з питань роз’яснення громадянам гарантованих їм 
Конституцією та законами України прав у різних сферах життя. 

Проведено 1 опитування – замір громадської думки у рамках реалізації проекту. 
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1.7 Реалізація правопросвітницької кампанії «Я маю право голосу» 

загальнонаціонального правопросвітницького  проекту «Я маю право» 
 
Протягом ІІ кварталу 2019 розроблено / розповсюджено серед населення, підприємств, 

установ, організацій, навчальних закладів інформаційні друковані та електронні матеріали 
(зокрема, буклетів, флаєрів, плакатів) на правову тематику в ході проведення 5 заходів. 
Розміщено  1 тематичну публікацію в друкованих та інтернет виданнях.  

 
 

1.8 Реалізація правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» 
загальнонаціонального правопросвітницького  проекту «Я маю право» 

 
Проведено 3 правопросвітнцькі та інформаційні заходи у рамках кампанії 

«Відповідальне батьківство».  Розроблено / розповсюджено серед населення, підприємств, 
установ, організацій, навчальних закладів інформаційні друковані та електронні матеріали 
(зокрема, буклетів, флаєрів, плакатів) на правову тематику в ході проведення 4 заходів. 
Розміщено 2 тематичні публікації в друкованих та інтернет виданнях. 

Так, до прикладу, 13.06.2019 на базі школи «Абетка для матусь», організаторами якої є 
Олешківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено лекцію 
на тему: «Відповідальне батьківство».  

   

07.06.2019 в рамках правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство», 
проведено робочу зустріч в приміщенні Цюрупинського районного суду із суддею 
Никифоровим Є.О. та начальником Олешківського РВ ДВС ГТУЮ у Херсонській області 
Пасіковим О.М. 
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 [1.2.] 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 
БППД, представництва, правопросвітництва та бюро) для виконання функції 
представництва 

 

05.04.2019 здійснено робочий візит до Білозерського бюро правової допомоги. 

 
13.06.2019 проведено навчання для працівників Центру та підпорядкованих бюро 

правової допомоги, які долучилися до заходу за допомогою Skype-зв'язку, щодо порядку 
внесення відомостей до    Комплексно – інформаційної аналітичної системи КІАС. 

     
 
26.06.2019 спеціаліст Центру Надія Теленга, а також представники Бериславського та 

Голопристанського місцевих центрів взяли участь в одноденному навчанні з питань державної 
реєстрації громадських формувань в частині прийому документів та видачі результату їх 
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розгляду. Навчання організовано та проведено Головним територіальним управлінням юстиції 
у Херсонській області. 

 
 

11.06.2019 року, директор Місцевого центру Марина Груша (Marina Hrusha) провела онлайн-
навчання на тему: «Особливості надання правової допомоги особам, які постраждали від 
насильства стосовно жінок та домашнього насильства» для директорів Місцевих центрів 
(Херсонський місцевий центр з надання БВПД, Голопристанський місцевий центр з надання 
БВПД, Каховський місцевий центр з надання БВПД) Херсонської області.. 

 
 
 
 
 

2.2 Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно - комунікаційних платформ 
Протягом кварталу розроблено 1 інформаційно – методичний матеріал. 

 
2.3 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» 

Протягом кварталу підтримано в актуальному стані 3 правові консультації для 
суб’єктів права на безоплатну правову допомогу в адміністративному/кримінальному 
процесі довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikilegalAid». 

 
 

[1.3.]   Децентралізація системи БПД. 
3.1 Взаємодія між регіональними та місцевими центрами БПД, прийняття управлінських 

рішень 
Підготовлено та розроблено 2 бюджетні запити до проекту державного бюджету на 

плановий рік, прогноз бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. 
Подано 1  фінансову та бюджетну звітність разом з пояснювальною запискою. 
Прийнято участь в 1 засіданні Керівної ради. 
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3.2 Управління людськими ресурсами 

 
21.06.2019 спеціаліст Центру Катерина Ворона взяла участь у V Всеукраїнському форумі 

«Медіація і право», який проходив у м.Одеса та був організований Громадською спілкою 
«Українська академія медіації» за підтримки Верховного суду України, Міністерства юстиції 
України й Координаційним центром з надання правової допомоги. 

          

 
 

3.3 Укладання контрактів з адвокатами, які надають БВПД 
 

Укладано 1 контракт з адвокатами, які надають БВПД по КС та ЦАС.  
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[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій. 
 
4.1 Розвиток аналітичної спроможності центрів 

 
Постійно протягом кварталу велося узагальнення інформації по розподілу справ між 

адвокатами, проводився аналіз, зокрема в розрізі кількості виданих доручень, рівня 
завантаженості адвоката, тощо. 

Одночасно з тим, протягом звітного періоду проведено аналіз кількості клієнтів на 
одиницю населення та кількості точок доступу, про що складено  аналітичні довідки. 

 
Також, протягом кварталу здійснювався постійний аналіз кількості прийнятих актів про 

надання БПД, протягом червня проведено аналіз кількості довіреностей на представництво 
працівниками Центру. 

 
Протягом кварталу постійно проводився аналіз оплати послуг адвокатів та 

відшкодування витрат.  
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01.04.2019 по 27.06.2019 року  Херсонським місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 
було зареєстровано 1150 звернень клієнтів, 971 особі було надано правову консультацію, 179 
із них 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 Херсонського МЦ 537 399 138 

2 Відділ «Білозерське бюро правової 
допомоги» 

352 333 19 

3 Відділ «Олешківське бюро правової 
допомоги» 

261 239 22 

…. Разом по МЦ 1150 971 179 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 180 рішень 
про надання БВПД, надано 141 доручення адвокатам та 29 штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з питань сімейного 
права – 238 (20,70%), іншого цивільного права - 232 (20,17%), з питань житлового права –157 
(13,65%), з інших питань – 99 (8,61%), з питань спадкового права – 87 (7,57%), питань 
соціального  забезпечення – 78 (6,78 %), з питань земельного права – 64 (5,57%), питань 
адміністративного права – 61 (5,30%), договірного права – 51 (4,43%), трудового права – 47 
(4,09%), з питань виконання судових рішень – 28 (2,43%), з питань медичного права – 5 
(0,43%), питань неправового характеру – 3 (0,26%),. 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ 

 
 

ІНШЕ ЦИВІЛЬНЕ; 
20,17%

СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 

6,78%

ЖИТЛОВЕ; 
13,65%

СІМЕЙНЕ;
20,70%

СПАДКОВЕ;

7,57%

ІНШІ ПИТАННЯ; 
8,61%

ДОГОВІРНЕ; 
4,43%

ВИКОНАННЯ СУД 
РІШЕНЬ; 

2,43%

ЗЕМЕЛЬНЕ;
5,57%

ТРУДОВЕ;

4,09 %

АДМІНІСТРАТИВНЕ; 
5,3% МЕДИЧНЕ; 0,43%

НЕПРАВОВЕ 

ПИТАННЯ; 0,26%
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

З 600 нових клієнтів – 221 чоловіків та 379 жінок. 

 
 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ 

З 600 нових клієнтів – 6 віком до 18 років, 139 у віці від 18 до 35 років, 295 клієнтів віком 
від 35 до 60 років та 160 клієнтів віком понад 60 років. 

 

ЧОЛОВІКИ

36,83%

ЖІНКИ

63,17%

до 18 років
1%

від 18 до 35 
років включно

23,17%

від 35 до 60 років 
включно
49,17%

понад 60 років
26,67%
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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) – 106 (64,63%), по особам з інвалідністю - 18 (10,98%), 
по ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту" – 15 (9,15%),по особам, засудженим до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
обмеження волі – 7 (4,27%), по внутрішньо переміщеним особам – 6 (3,66%), по особам, які 
постраждали від домашнього насильства – 4 (2,44%), по дітям, які не належать до окремих 
категорій – 3 (1,83%), по особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для 
отримання статусу особи, на яку поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни. Гарантії їх 
соціального захисту» - 2 (1,22%), по особам, реабілітованим відповідно до законодавства 
України – 2 (1,22%), по особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку – 1 (0,61%).  

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 

 

 

малозабезпечені 
особи

64,63%

особи з 
інвалідністю

10,98%

ветерани війни, 
особи на яких 

поширюється дія 
ЗУ "Про статус 

ветеранів війни, 
гарантії їх 

соціального 
захисту"

9,15%

особи, засуджені 
до покарання у 

вигляді 
позбавлення волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні або 
обмеження волі

4,27%

внутрішньо 
переміщені особи

3,66%

особи, 
постраждалі від 

домашнього 
насильства

2,44%

діти, які не 
належать до 

окремих категорій
1,83%

особи, 
реабілітовані 
відповідно до 

законодавства 
України
1,22%

особи, які 
звернулися за 

отриманням 
статусу особи, на 

яких поширюється 
ЗУ "Про статус 

ветеранів війни, 
гарантії їх соц 

захисту"
1,22%

особи, щодо яких 
суд розглядає 

справи про 
надання 

психіатричної 
допомоги в прим 

порядку
0,61%
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІІ  квартал 2019 
було: 

 
 здійснено 12  виїздів 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 121  
особу, в тому числі 64  особи звернулися за отриманням правових консультацій та 
роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів  та  57 осіб до дистанційних пунктів 
доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 1 органу місцевого самоврядування та установам - 
провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним 
особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 
правової допомоги; 

 проведено 34  правопросвітницькі заходи. 
 розміщено у ЗМІ 13  інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
 надано 3 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 
здійснених 

виїздів 
мобільних 

пунктів/осіб, 
що 

отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 

установ - 
провайдерів 

БПД, яким 
надано 

методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 
Разом по МЦ, 
в тому числі: 

12/64 18/57 1 34 3 13 

2 

Білозерське 
бюро 

правової 
допомоги 

4/22 8/14 1 9 1 4 

3 
Олешківське 

бюро 
правової 

1/7 3/15 0 9 1 4 

 


