
Додаток 8 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Голопристанським місцевим центром з надання безоплатної 

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

17 січня 2019 року, за ініціативою Скадовського бюро правової допомоги, а також голови 
громадської ради Скадовської РДА Бартчук І. відбулося 
розширене засідання Громадської ради на тему "Соціальні 
гарантії, передбачені законодавством України для осіб, які 
мають статус учасника АТО". Участь також взяли учасники 
бойових дій, представники органів державної влади, місцевого 
самоврядування, Скадовського центру первинної медико-
санітарної допомоги, Скадовського районного комісаріату, 

Скадовського технікуму Державного вищого навчального закладу "Херсонський державний 
аграрний університет". Під час роботи обговорювались найбільш болючі питання, з якими 
учасники АТО зверталися до Скадовського бюро. Це і пільги, гарантовані державою; медичне 
обслуговування учасників АТО; виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку з 
ушкодженням здоров'я, загибеллю; пільгове навчання учасників АТО та їх дітей; харчування 
дітей учасників АТО в школах та дошкільних навчальних закладах; виділення земельних 
ділянок. Найбільш жваве обговорення було з питання пільгового проїзду учасників АТО.  

22 березня 2019 року взято участь в інформаційному семінарі для учасників АТО, який 
відбувся в приміщенні Скадовського районного центру зайнятості та за участі представників 
структурних підрозділів Скадовської РДА. 

 
Захід 1.1.3  

09 січня 2019 року взято участь у виробничій нараді 
керівників закладів та установ освіти Голопристанського району. 
В ході наради були обговорені питання забезпечення дотримання 
прав дитини на освіту та безпеку; про протидію та запобігання 
булінгу серед учнів; про індивідуальну форму навчання; про 
організований початок ІІ семестру 2018-2019 н.р. Під час виступу 
фахівець системи БПД зосередила увагу присутніх на темі 



«Булінг в шкільному середовищі».  
22 січня 2019 року, в рамках відзначення Дня Соборності України здійснено виїзд до с. 

Роздольне Каланчацького району, де проведено правопросвітницький захід для учнів 6-7 класів 
НВК "Роздольненський ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Каланчацької 
селищної ради Херсонської області" на тему «Шкільний булінг! Відповідальність неповнолітніх 
за скоєння правопорушення».  

25 січня 2019 року завітали до закладу дошкільної освіти № 
3 «Дзвіночок» Скадовської міської ради. У доступній для дітей 
формі, показали презентацію про права дітей, на прикладах 
мультфільмів «Добрий лікар–стоматолог» та «Гидке каченя». 
Розповіли як бути здоровим, що потрібно для цього робити; як 
необхідно ставитися до оточуючих. Фахівці пояснили, що всі діти 
рівні, а тому потрібно поважати один одного. Також на прикладі 
яскравих малюнків дошкільнята активно розпізнавали права: на 
житло, ім’я, медичне обстеження, повноцінне та здорове 
харчування, освіту, сім’ю, дозвілля та відпочинок, захопливо 
висловлювали свою дитячу думку.  

28 січня 2019 року здійснено виїзд до Долматівської ЗОШ 
Голопристанського району, з метою обговорення із школярами 
питання протидії булінгу та відповідальності за його вчинення. Під 

час проведення правопросвітницьких заходів з учнями 5-7 та 8-11 класів фахівці говорили про 
булінг, види та відповідальність за його вчинення.  

29 січня 2019 року здійснено виїзд до Малокардашинської ЗОШ Голопристанського 
району, де проведено зустрічі з батьками та учнями, з метою 
обговорення питання протидії булінгу та відповідальності за його 
вчинення. Як відрізнити звичайний конфлікт дітей від булінгу? Яка 
відповідальність передбачена для ініціаторів та учасників 
цькування у шкільних стінах? Хто несе відповідальність за булінг?  

30 січня 2019 року завітали до НВК "Роздольненський ЗНЗ 
І-ІІІ ступенів-ДНЗ Каланчацької селищної ради Херсонської 
області", де ознайомили батьків з таким явищем як «булінг», вплив 
цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в цілому, 
методами профілактики насильства та запобігання.  

31 січня 2019 року провели правову годину серед учнів 9-
11 класів Великокардашинської ЗОШ Голопристанського району 
на тему: "Булінг у школі. Наслідки шкільного насилля." Метою 
проведення таких заходів є формування у дітей нетерпимості до 
проявів агресії, розвиток співчутливого ставлення до жертв 
насилля та навичок надання і отримання допомоги.  

05 лютого 2019 завітали до учнів 3-А класу Каланчацької ОЗ «Каланчацький ЗПЗСО №1» 
та провели правовий урок на тему: "Безпечний Інтернет". Під час заходу діти поринули в цікаву 
подорож, переглядаючи мультфільм під назвою "Безпечний Інтернет. Найжахливіший тиждень 
Петрика!". З дітьми також було проведено міні-гру чи знають вони правила безпечного 
Інтернету.  

08 лютого 2019 року здійснили виїзд до с. Михайлівка Скадовського району, де в 
Михайлівській ЗОШ провели правопросвітницький захід на тему: «Шкільний булінг, що варто 
знати та як йому протидіяти», під час якого розповіли учням 5-10 класів, що таке булінг, які його 

форми та причини прояву, порадили як діяти дитині - 
жертві булінгу, дитині - булеру та їхнім батькам. За 
допомогою презентації висвітлили тему кібербулінгу та 
безпечного користування інтернетом.  

15 лютого 2019 року, з метою попередження 
булінгу в шкільному середовищі, провели тематичну 
зустріч із батьками учнів Голопристанської ЗОШ, в ході 
якої ознайомили присутніх із поняттям та видами булінгу. 
Наголосили на тому, що булінг є абсолютно 
неприпустимим.  



22 лютого 2019 року взято участь в семінарі-практикумі для учителів предмету «Основи 
здоров’я», практичних психологів, заступників директорів з виховної роботи на тему: «Фактори 
ризику несприятливого впливу на здоров’язбережувальні умови нової української школи», який 
відбувся в актовій залі Голопристанської ЗОШ №1. Під час виступу висвітлили питання «Булінг: 
освітній та соціальний виміри. Відповідальність». За допомогою презентації надали присутнім 
працівникам освіти методичні рекомендації по виявленню та попередженню булінгу в шкільному 
середовищі.  

25 лютого 2019 року, з метою запобігання булінгу у 
школі, завітали до Лазурненської ЗОШ та провели для учнів 
9-10 класів правопросвітницький захід на тему: "Булінг, 
його форми, відповідльність. Що варто знати?". 
Повідомили учням, що таке булінг; які його форми та 
причини прояву; хто такі булер, жертва та спостерігач 
(пасивний, активний). Наголосили на відповідальності не 
лише учнів, батьків, але і керівників навчальних закладів за 
неповідомлення про факти булінгу 

25 лютого 2019 року здійснили виїзд до 
Залізнопортівської ЗОШ Голопристанського району, де 

провели зустрічі з батьками та учнями, з метою обговорення питання протидії булінгу та 
відповідальності за його вчинення. В ході зустрічі з батьками була проведена лекція на тему «Що 
таке булінг?», «Відповідальність за булінг в учнівському середовищі», під час якої присутні 
батьки дізнались про поняття «булінг», його види та що робити якщо їх дитина стала жертвою 
даного явища.  

28 лютого 2019 року, на запрошення психолога Голопристанської ЗОШ № 3 провели 
тренінгове заняття для учнів 7-го класу на тему «Стоп булінг». На початку заходу учні 
переглянули коротке, але змістовне відео, за допомогою якого фахівець вкотре нагадала, що таке 
булінг, його види, як відрізнити булінг від конфлікту та звернула увагу на відповідальності за 
прояви даного явища. Захід перейшов від теоретичної частини до проведення ігр «Знайди свою 
пару» та «Мені в тобі подобається…», які мали на меті поліпшити взаємовідносини між учнями.  

05 березня 2019 року, з метою запобігання в учнівському середовищі будь-яких проявів 
насильства, завітали до Збур’ївської ЗОШ Голопристанського району, де ознайомили учнів 4-11 
класів та педагогічний колектив з таким явищем як 
«булінг», вплив цього явища на окрему особистість і 
учнівський колектив в цілому, методами профілактики 
насильства та запобігання.  

15 березня 2019 року провели для учнів 10-А класу 
ОЗ «Каланчацький ЗПЗСО №1» міні лекцію на тему "Стоп 
шкільний булінг", на якій обговорили з учнями такі 
питання: що таке булінг та його причини, що робити, якщо 
ти став жертвою булінгу, як побороти булінг. Акцентувала 
увагу на відповідальності за вчинення булінгу.  

21 березня 2019 року спільно з фахівцем 
Голопристанського районного відділу з питань пробації Бондаренко Т.О. завітали до 
Голопристанської ЗОШ № 4, де зустрілися з учнями 5-х класів, з метою обговорення питання 
протидії булінгу та відповідальності за його вчинення. 

22 березня 2019 року завітали до Голопристанської ЗОШ № 4, де зустрілися з учнями 10-
х класів, яким запропонували випробувати свої знання із права за допомогою навчально-
розважальної гри «Важниця правова». 

 
Захід 1.1.4  

10 січня 2018 року проведено правовий семінар на 
теми: «Актуальні питання щодо укладення договорів оренди 
земельної ділянки» та «Порядок звернення до суду з 
цивільним позовом» для осіб, які перебувають на обліку, як 
безробітні в Голопристанському міськрайонному центрі 
зайнятості.  



11 січня 2019 року провели робочу зустріч з помічниками нотаріуса Каланчацької 
державної нотаріальної контори Херсонської області. Під час зустрічі розповіли про роботу та 
послуги, що надаються Бюро, роз’яснили, хто має право на вторинну безоплатну правову 
допомогу, які документи потрібно подати для її отримання. 
Додатково обговорили питання, з якими найчастіше 
звертаються громадяни, а саме: порядок спадкування 
майнових паїв за заповітом; порядок зміни і скасування 
заповіту; нотаріального засвідчення справжності підпису 
на заяві про скасування чи зміну заповіту та процедури 
розірвання шлюбу. Також фахівці домовилися про 
подальшу співпрацю в напрямку перенаправлення клієнтів.  

14 січня 2019 року взято участь у семінарі для 
безробітних, які перебувають на обліку в Скадовському 
районному центрі зайнятості на тему: «Легальна праця». 
Поінформувала громадян про переваги легального працевлаштування в Україні, особливості 
офіційного оформлення трудових відносин цивільно-правового характеру, застерегла від 
шахрайства під час працевлаштування.  

24 січня 2019 року проведено правопросвітницький захід для медичного персоналу 
Каланчацького центру первинної медико-санітарної допомоги на тему: «Медична реформа в дії – 
як все відбувається на практиці». Під час заходу основну увагу акцентовано на Електронній 
системі охорони здоров'я eHealth, яка допомагає пацієнтам отримувати, а лікарям надавати якісні 
медичні послуги. Додатково обговорила з медперсоналом реформу охорони здоров’я, яка 
передбачає строгий перелік безкоштовних медичних послуг від держави, які будуть такими, за 
умови наявності направлення від сімейного лікаря. Для відвідувачів центру первинної медико-
санітарної допомоги залишені друковані інформаційні матеріали на теми: «Декларація з 

лікарем», «Безкоштовна медична діагностика в Україні (список 
послуг)», а також буклети з правовими консультаціями та контактами 
Бюро.  

29 січня 2019 року, з метою активізувати процес пошуку роботи 
шляхом складання резюме, відбувся спільний семінар фахівця 
Місцевого центру та спеціаліста з профорієнтації центру зайнятості 
Копаненко К.Д. для громадян, які перебувають на обліку в центрі 
зайнятості, як безробітні, присвячений темі «Техніка пошуку роботи. 
Складання резюме». Роз'яснила присутнім про їх права стосовно 
працевлаштування, про особливості працевлаштування на роботу до 
фізичної особи - підприємця, умови та порядок звільнення з роботи.  

11 лютого 2019 року проведено семінар для спеціалістів відділу 
освіти, молоді та спорту Каланчацької селищної ради на тему: 
"Особливості електронного декларування". Метою заходу стала 
необхідність підвищення рівня знань посадових осіб щодо правильності 
заповнення електронної декларації. 

 12 лютого 2019 року проведено ряд семінарів для державних службовців 
Голопристанського районного відділу ДВС, відділу Держгеокадастру в Голопристанському 
районі та Голопристанського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) головного 
УПФУ в Херсонській області на тему: "Декларування. Особливості заповнення декларацій". 
Ознайомили присутніх з особливостями та порядком декларування доходів громадян, отриманих 
протягом 2018 року. Зазначили перелік документів, необхідних для отримання електронного 
цифрового підпису.  

13 лютого 2019 року проведено робочу зустріч з державними реєстраторами речових 
прав на нерухоме майно Каланчацької селищної ради. Фахівець 
Бюро розповіла про порядок перевірки включення до 
Державного реєстру виборців і списків виборців на виборчих 
дільницях, порядок зміни місця голосування та право на 
оскарження порушень виборчих прав. 

21 лютого 2019 року поінформували працівників 
Каланчацького районного відділу ДВС про кампанію 
декларування громадянами доходів за 2018 рік. Додатково 



повідомили, що з метою підвищення якості обслуговування платників податків та спрощення 
процедури подання податкової декларації ДФС запроваджено новий сервіс в Електронному 
кабінеті платника. Він передбачає часткове автоматичне заповнення декларації про майновий 
стан та доходи на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у 
Державному реєстрі фізичних осіб та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.  

27 лютого 2019 року, на виконання деклараційної кампанії, проведено міні-лекцію на 
тему "Актуальні питання антикорупційного законодавства/ е-декларування" для фахівців 
Каланчацького районного центру зайнятості. Метою даної лекції було доведення до відома 
працівників основних вимог антикорупційного законодавства, враховуючи Методичні 
рекомендації НАЗК з питань запобігання корупції та правильність й своєчасність заповнення 

електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави.  

14 березня 2019 року проведено правову лекцію та 
висвітлено питання безпеки дорожнього руху серед осіб, що 
отримують водійське посвідчення в автошколі «СКИФ». 
Головною метою заходу була пропаганда безпеки 
дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортних 
пригод, роз’яснювальна робота щодо дотримання учасниками 
дорожнього руху, особливо тих хто має малий досвід водіння, 
Правил дорожнього руху.  

25 березня 2019 року проведено тематичну зустріч із працівниками 
Каланчацького комунального унітарного підприємства "Джерело" Каланчацької селищної ради, 
під час якої розповіла присутнім що робити та куди звертатися, якщо ви не знайшли себе у 
списку виборців? Як діяти коли Ви збираєтеся голосувати не за своєю виборчою адресою. 
 
Захід 1.1.5 

04 березня 2019 року проведено робочу зустріч із головою громадської ради при 
Скадовській РДА Бартчук І.В. В ході зустрічі сторони обговорили найбільш поширені правові 
питання, з якими звертаються жителі м.Скадовська та 
Скадовського району. Запланували проведення спільних 
правопросвітницьких заходів, круглих столів на теми, які 
цікавлять громадян, з розробкою друкованих 
інформаційних матеріалів.Розвиток мережі партнерів та 
незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 
співпраці із ними та надання методичної допомоги з 
метою удосконалення надання ними БПД.  
 
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 

11 січня 2019 року до Каланчацького бюро правової допомоги з робочим візитом завітала 
мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, що надає екстрену та планову соціально-
психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства, яка обслуговує 
Каланчацький, Новотроїцький та Чаплинський райони Херсонської області. Під час робочої 
зустрічі були обговорені питання щодо послуг, які надають сторони, про юридичну 
відповідальність, яку може понести кривдник у разі вчинення домашнього насильства, та 
спеціальні заходи з протидії такому насильству, які можуть бути застосовані до кривдника. По 
закінченню зустрічі сторони домовилися про подальшу співпрацю в цьому напрямку. 

11 січня 2019 року проведено робочу зустріч із 
начальником Скадовського районного відділу ДРАЦС 
Федчишиною Н.В., під час якої обговорили плани спільних 
заходів на 2019 рік, метою яких є забезпечення громадянам 
доступу до безоплатної правової допомоги, а також склали 



та затвердили графік роботи дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні 
відділу ДРАЦС. 

 22 січня 2019 року, на запрошення Голопристанської районної організації «Червоного 
Хреста України», проведено зустріч з особами похилого віку Голопристанського району. В ході 
зустрічі розповіли присутнім про порядок збільшення розміру пенсії; оскарження відмови в 
наданні субсидії; умови призначення пенсії за віком; обов’язок повнолітніх дітей утримувати 
батьків; призначення тимчасової державної соціальної допомоги особам, які не набули права на 
пенсійні виплати; договір довічного утримання. На останок зосередили увагу на темі 
домашнього насильства, його понятті, видах, як йому протидіяти та, до кого звертатися за 
допомогою.  

14 лютого 2019 року здійснили виїзд до Роздольненської сільської ради, під час якого 
зустрілись із старостою села Семержієм І.А. та діловодом селищної ради Супрунюк Т.Р. В ході 

зустрічі були обговорені шляхи майбутньої співпраці в 
напрямку забезпечення доступу громадян до безоплатної 
правової допомоги. Інформаційний куточок поповнено 
друкованими матеріалами з правовими консультаціями та 
контактами Бюро. 

11 березня 2019 року, з метою визначення напрямків 
взаємодії та організаційних засад партнерства проведено 
робочу зустріч і з Президентом БО Фонд громади міста Гола 
Пристань Михолат С.М., під час якої сторони підписали 
Меморандум про співпрацю, одним із напрямків якої є 

соціально-правова підтримка, захист материнства та дитинства, надання допомоги дітям, жінкам 
та сім’ям, які потрапили в складні життєві обставини. Проведення правопросвітницьких заходів з 
протидії гендерно зумовленого насильства, попередження торгівлі людьми, профілактики різних 
негативних явищ в навколишньому середовищі.  

15 березня 2019 року, на запрошення Голопристанської районної організації «Червоного 
Хреста України», проведено зустріч з особами похилого віку Голопристанського району, в ході 
якої розповіли присутнім про масштабну кампанію з 
монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, 
яка стартувала на початку березня та зазначила, що кожен 
може отримати субсидію через систему грошових переказів 
"Швидка копійка" у будь-якому відділенні Ощадбанку, 
пред'явивши паспорт та ідентифікаційний код.  

22 березня 2019 року за ініціативи фахівців 
Скадовського бюро правової допомоги, а також голови 
громадської ради Скадовської РДА Барчук І. в селекторній залі 
Скадовського районного будинку культури відбулося засідання 
круглого столу на тему: "Як виборцю реалізувати своє право на 
виборах". 
 
Захід 1.2.2-1.2.4 

Фахівцями Місцевого центру розроблені Методичні рекомендації для органів державної 
влади та місцевого самоврядування на тему: «Створення системи надання БПД у громадах».  
  
Захід 1.2.5  

25 січня 2019 року спільно із начальником Скадовського РС ФДУ "Центр пробації» 
Брагіним Ю. проведено індивідуальну правороз'яснювальну 
роботу з клієнтами пробації на тему "Реалізація та захист прав 
людини". Присутнім було продемонстровано презентацію 
"Загальна Декларація прав людини", роз'яснено клієнтам 
пробації їх конституційні права та обов'язки. Попередили про 
неминучість покарання у разі їх порушення. Всі бажаючі 
отримали інформаційні буклети з правовими консультаціями та 
контактами Бюро. 

14 лютого 2019 року спільно зі старшим інспектором 
Скадовського районного відділу пробації Пєшковою І.О. проведено для підобліковців семінар на 



тему: "Протидія домашньому насильству". Оознайомили присутніх із Законом України "Про 
запобігання та протидію домашньому насильству" та іншими нормативно-правовими актами, дія 
яких спрямована на попередження, уникнення та виявлення насильства у сім'ї.  

05 березня 2019 року спільно з фахівцем Каланчацького районного сектору з питань 
пробації Скальською О.Р. провели семінар для підоблікових осіб сектору пробації на тему 
«Домашнє насильство зупинемо разом". Фахівці розкрили зміст основних положень Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», зокрема: про визначення його 
основних понять, коло осіб, на яких поширюється дія законодавства про запобігання та протидію 
домашньому насильству, спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. Акцентували 
увагу на порядку і правових підставах застосування заборонних і обмежувальних приписів, 
наслідків їх невиконання, а також про кримінальну відповідальність громадян за вчинення 
домашнього насильства.  

23 січня 2019 року, з метою налагодження співпраці, 
проведено робочу зустріч з працівниками Каланчацького відділення 
НВП ГУНПУ в Херсонській області, під час якої обговорили 
питання запобігання та протидії домашньому насильству.  

20 березня 2019 року, на виконання Меморандуму про 
співпрацю, проведено робочу зустріч із начальником 
Голопристанського районного відділу з питань пробації Риженко 
С.І., під час якої обговорили спільну роботу, визначилися із темами 
та запланували ряд правопросвітницьких заходів на ІІ квартал 2019 
року. 

 
Захід 1.2.6   

10 січня 2019 року спільно з керівником відокремленого підрозділу ГО «України без 
тортур» в Херсонській області та керівником підрозділу 
БО «100 відсотків життя Херсон» в м. Скадовськ Грець 
В. проведено робочу зустріч із старшим інспектором 
Скадовського районного сектору з питань пробації 
Троцюк Г.Д., в ході якої обговорили налагодження 
співпраці в напрямку здійснення спільної та 
скоординованої роботи, спрямованої на підвищення 
правової свідомості засуджених, запобігання вчинення 
ними повторних кримінальних правопорушень, а також 
запобігання порушенню прав людини. 

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

заходах 
 
Захід 1.3.1 

29 січня 2019 року здійснили виїзд до Мирненської ОТГ Каланчацького району. Під час 
зустрічі з колективом селищної ради розповіли про послуги, які надає Бюро, зокрема про 
можливість отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної правової допомоги; 
перерахували коло суб'єктів, які мають право на отримання останньої. Додатково повідомили про 
відкриття доступу до довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
«WikiLegalAid» для широкого загалу, що тепер скористатися базою правових консультацій може 
кожен охочий.  

14 лютого 2019 року здійснили виїзд до 
Роздольненської сільської ради, під час якої працівників 
поінформували про кампанію декларування 
громадянами доходів за 2018 рік, яка розпочалася з 1 
січня 2019 року. Повідомили, що з метою підвищення 
якості обслуговування платників податків та спрощення 
процедури подання податкової декларації, ДФС 
запроваджено новий сервіс в Електронному кабінеті 
платника. Запропонували державним службовцям 



пройти онлайн-курс «Декларуй доброчесно», який покликаний допомогти кожному правильно 
заповнити електронну декларацію.  

25 лютого 2019 року проведено тематичну зустріч з представниками територіальної 
громади с. Залізний Порт Голопристанського району на тему: «Актуальні питання виборчого 
права». Повідомили присутнім про виборчі права громадян, способи їх здійснення та захисту. 
Поінформували про можливість процедури перевірки включення себе та інших виборців до 
Державного реєстру виборців.  

 
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: 

11 січня, 20 лютого, 21 березня 2019 року - смт. Каланчак та Каланчацький район; 
17, 25 січня, 18 березня 2019 року – м. Гола Пристань та Голопристанський район; 
20 лютого, 28 березня 2019 року – м. Скадовськ та Скадовський район. 

 
14 лютого 2019 року, в День Святого Валентина, фахівці 

Місцевого центру вітали закоханих м. Гола Пристань з цим чудовим 
святом. Під час вуличного інформування, пересічні громадяни 
отримували від Місцевого центру сердечка «З любов’ю БПД», які 
містили контактну інформацію Центру, а також закоханим парам 
розповіли про можливість зареєструвати шлюб за добу та передали 
друковані листівки з детальною покроковою інформацією про те, яким 
чином це зробити. Також фахівці Місцевого центру провели флешмоб 
під лозунгом «З любов’ю від БПД» серед юних відвідувачів 

Голопристанської дитячої бібліотеки. 
 

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, 1.3.14 
Підготовлено та розміщено: 

10 січня 2019 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю «Скадовське бюро правової допомоги Голопристанського МЦ з надання БВПД інформує» 
https://skadovsk-rda.gov.ua/skadovske-bjuro-pravovoi-dopomogi-informue-z-01012018-po-29122018-
15-58-08-10-01-2019/?fbclid=IwAR2pCERFL4ecn0-
6WU2xYwVms0AXHMbbPYhEVaFGWTNmc_EmubDP76BMm2Y 

17 січня 2019 року на офіційному веб-сайті самостійного інтернет-ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги інформує про трудові права донорів крові» 
http://gopri.in.ua/novini-msta/7160-golopristanskiy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-
pravovoyi-dopomogi-povdomiv-pro-trudov-prava-donorv- 

21 січня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено 
інформаційну статтю «Відповідальність за булінг» http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/vdpovdalnst-za-
bulng-?fbclid=IwAR2LQFkIZze2m4YMgXX6KXdYCRIsftbsok52Hasxiq_jdnYleqqx3b96JL8 

21 січня 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/4599-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-
bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html?fbclid=IwAR00QcTtC0Rk-t4oTGEIPjv-
o-g2qO8RcThzmDGf0o7LB6OJb-0rrLsAlvo 

31 січня 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади розміщено 
інформаційну статтю «Каланчацьке бюро правової допомоги Голопристанського МЦ з надання 
БВПД інформує» https://kalanchacka-



gromada.gov.ua/news/1548937040/?fbclid=IwAR0EJupAKZqmlOXdY3RCJDLOvgy_OEm-
uJq2uEYYebkcznuxZA932q9QHUQ 

31 січня 2019 року на офіційному веб-сайті Скадовської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Інформує відділ «Скадовське бюро правової допомоги» 
Голопристанського МЦ з надання БВПД» http://skadovsk.org/informuye-viddil-skadovske-byuro-
pravovoyi-dopomogi-golopristanskogo-mistsevogo-tsentru-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-
pravovoyi-dopomogi/?fbclid=IwAR3KNBxNO5ZMIS6jU-fJMSLu-
4UCI8JA_OCeOdGMVjgtUVZrl7kKm2f-m-Y 

08 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про співпрацю з органами державної влади та місцевого 
самоврядування в 2018 році» https://kalanchacka-gromada.gov.ua/news/1549627966/ 

08 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті самостійного інтернет-ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статтю «Як переселенцю проголосувати на виборах 
Президента?» http://gopri.in.ua/novini-msta/7322-golopristanskiy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-
vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-povdomiv-yak-pereselencyu-progolosuvati-na-
viborah.html?fbclid=IwAR1yuDcyEOgwd_t32CiViN_Sy231IHYYUe_RHRmLgrplC51FqrijLTOe9Hk 

10 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади розміщено 
інформаційну статтю «Як переселенцю проголосувати на виборах Президента?» 
https://kalanchacka-
gromada.gov.ua/news/1549627847/?fbclid=IwAR2C7ofgi2jhZoWWALLpesO85_x6ge2yiWf-
Jwpl0IqupOkMjhYNh3P3KzA 

11 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Мирненської громади Каланчацького 
району розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги інформує про співпрацю з органами державної влади 
та місцевого самоврядування в 2018 році» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1549885829/?fbclid=IwAR0ru5BO8wEL2MicePb7muYx6w1GNjmv9Yl3YVVi
SBORrZVzTLsRmpFt85Q 

11 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Мирненської громади Каланчацького 
району розміщено інформаційну статтю «Як переселенцю проголосувати на виборах 
Президента?» https://myrne-gromada.gov.ua/news/1549885209/  

12 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про співпрацю з органами державної влади та місцевого 
самоврядування в 2018 році» http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-
nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-pro-spvpratsyu-z-organami-derzhavno-vladi-
ta-mstsevogo-samovryaduvannya-v-2018-rots-
?fbclid=IwAR2IdV0Pyb00k7l1ujlQNHRGvK0gIy_V8a1DThII551JvkBQtOwukTKhzPo 

15 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Скадовської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Як переселенцю проголосувати на виборах Президента?» 
http://skadovsk.org/yak-pereselentsyu-progolosuvati-na-viborah-
prezidenta/?fbclid=IwAR1XqUdNALjTju4yh6QfNR1OMF-
1ns40Zy1qIbVUOVyw8RDNPPlNumugnvo 

15 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 
статтю «Каланчацьке бюро правової допомоги Голопристанського МЦ з надання БВПД 
інформує» https://www.facebook.com/KalanchakRDA/posts/2374992189395282?__tn__=K-R 

16 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 
статтю «Як переселенцю проголосувати на виборах Президента?» http://rda-
kalanchak.gov.ua/iak_pereselencu_progolosuvaty_na_viborah 

18 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Скадовської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про співпрацю з органами державної влади та місцевого 
самоврядування в 2018 році» http://skadovsk.org/golopristanskij-mistsevij-tsentr-z-nadannya-
bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-informuye-pro-spivpratsyu-z-organami-derzhavnoyi-
vladi-ta-mistsevogo-samovryaduvannya-v- 



21 лютого 2019 року на офіційному сайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Як внутрішньопереміщеним особам проголосувати на виборах 
Президента України» http://golapristan-mrada.gov.ua/home.htm?n=3821&ps=10  

27 лютого 2019 року на офіційному сайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про співпрацю з органами державної влади та місцевого 
самоврядування в 2018 році» http://golapristan-mrada.gov.ua/home.htm?n=3830&ps=0  

27 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Мирненської громади Каланчацького 
району розміщено інформаційну статтю «Штрафи за незаконну рубку лісу»  https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1551259866/?fbclid=IwAR3PVCxv4S8_sKPiD6UiAnCWCAk7Pyyd9DF4p5QR
3cZ4AGHddbiqIlxVk_I 

28 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 
статтю «Штрафи за незаконну рубку лісу»  

14 березня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Про особливості використання європротоколу при оформленні дорожньо-
транспортної пригоди» http://goprirada.com/4778-pravova-
konsultacya.html?fbclid=IwAR1Y9GK0FgpOqfXp2y6mIO0ve5I0VeGaoWSj7E26OjryORBz5dyyDeG
iPno 

14 березня 2019 року на офіційному веб-сайті Мирненської громади Каланчацького 
району розміщено інформаційну статтю «Встановлення опіки над недієздатною фізичною 
особою» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1552574120/?fbclid=IwAR3ndUXopW9IpSTlBPt3bbTvrZ0v-
JJXNlZJXcYAqiX_di-qwy_DoTowyFE 

14 березня 2019 року на офіційному веб-сайті самостійного інтернет-ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги повідомив про право на медичну таємницю» 
http://gopri.in.ua/novini-msta/7564-golopristanskiy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-
dopomogi-povdomiv-pro-pravo-na-medichnu-
tayemnicyu.html?fbclid=IwAR2KNsJLTtf38QGBySt0_OVWyAt9sgkXZIN4odsAJehvHKKzEDqf0-x-
9wI 

14 березня 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади Каланчацького 
району розміщено інформаційну статтю «Встановлення опіки над недієздатною фізичною 
особою» https://kalanchacka-
gromada.gov.ua/news/1552912174/?fbclid=IwAR1Ylq3yLAh0JouHc4P9w6E6AujQ3-
irjjEBYDFAtFDxnyH6SjVDic0XXmo 

25 березня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено 
інформаційну статтю «Як внести зміни до паспорту, якщо змінено назву вашої вулиці?» 
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/yak-vnesti-zmni-do-pasportu-yakschozmneno-nazvu-vasho-vulits 

25 березня 2019 року на офіційному веб-сайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Як внести зміни до паспорту, якщо змінено назву вашої вулиці?» 
http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=3881&ps=0&fbclid=IwAR3sNNNK_hJSGVUAkW6MhzT3mmiazvxnqCy
Mqg_2JcjUP0orhve0kRzNCeA 

Місцевим центром, за допомогою фахівця Каховського МЦ з надання БВПД розроблено 
гугл-форму: «Опитування: визначення правових потреб жителів місцевих громад території 
обслуговування Голопристанського МЦ з надання БВПД», яку в подальшому розміщено на 
офіційних веб-сайтах Голопристанської міської ради http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=3784&ps=10, Голопристанської РДА http://gopri-
rda.gov.ua/ua/news/opituvannya-viznachennya-pravovikh-potreb-zhitelv-mstsevikh-gromad-teritor-
obslugovuvannya-golopristanskogo-mstsevogo-tsentru-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-
dopomogi-, Голопристанської районної ради http://goprirada.com/4649-golopristanskiy-msceviy-
centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html; Каланчацької 
громади https://kalanchacka-gromada.gov.ua/news/1549627736/, Каланчацької РДА http://rda-
kalanchak.gov.ua/opituvannia_z_pravovoy_dopomogy.html, Мирненської громади Каланчацького 
району https://myrne-gromada.gov.ua/news/1549884574/, Скадовської РДА  https://skadovsk-
rda.gov.ua/viznachennya-pravovih-potreb-zhiteliv-miscevih-gromad-13-47-28-19-02-2019/; 
Скадовська міська рада http://skadovsk.org/zaproshuyemo-vzyati-uchast-v-opituvanni/  



 
 

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: 

- Голопристанська міська газета «Рідна Пристань» - 25 січня 2019 року 
– «Виплати на дітей в 2019 році» 

- Скадовська районна газета «Чорноморець» - 15 січня 2018 року – «Що 
таке домашнє насильство та як від нього захиститись»  
 
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: "Умови 
призначення пенсій за віком", "Безкоштовна медична діагностика 
в Україні (список послуг)", "Соціальні виплати на дітей у 2019 
році", "Податкова знижка за оплату освітних послуг в садках, 
школах та дитячих клубах", «Розмитнення авто на єврономерах», 

«Дитина народилась…» та «Боргова розписка».  
 

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 

02 січня, 07 лютого, 04, 24 березня 2019 року - забезпечено роботу дистанційного пункту 
консультування осіб в приміщенні Голопристанського відділу пробації. 

10, 28 січня, 11, 25 лютого, 13, 27 березня, 11 квітня 2019 
року - забезпечено роботу дистанційного пункту консультування 
громадян в приміщенні Скадовського районного відділу 
пробації. 

10 січня, 14 лютого, 05 березня 2019 року – забезпечено 
роботу дистанційного пункту консультування осіб в приміщенні 
Голопристанського міськрайонного центру зайнятості. 

10 січня 2019 року - забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування громадян в приміщенні Каланчацького 
районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Херсонській обалсті. 

11 січня 2019 року - забезпечено роботу дистанційного пункту консультування громадян в 
приміщенні Скадовського районного відділу ДРАЦС Головного ТУЮ у Херсонській області. 

11 січня 2019 року - забезпечено роботу дистанційного пункту консультування громадян в 
приміщенні Каланчацької державної нотаріальної контори Херсонської області 

14 січня 2019 року – забезпечено роботу дистанційного пункту консультування громадян 
в приміщенні Скадовського районного центру зайнятості. 



15 січня 2019 року – забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування громадян в приміщенні Скадовського 
районного відділу ДВС Головного ТУЮ у Херсонській області. 

06 лютого 2019 року надано онлайн – консультацію 
громадянці, яка звернулась з питаннями стосовно відмінностей 
між трудовим договором та цивільно-правовою угодою, яка між 
ними різниця та що краще укладати. Клієнтка отримала повну 
відповідь на питання.  

14 лютого 2019 року – забезпечено роботу мобільного 
пункту консультування громадян в приміщенні Роздольненської сільської ради Каланчацького 
району. 

19 лютого 2019 року – забезпечено роботу дистанційного пункту консультування 
громадян в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Голопристанської міської ради. 

25 лютого 2019 року – забезпечено роботу мобільного пункту консультування громадян в 
приміщенні Лазурненської селищної ради Скадовського району. 

11 та 28 лютого 2019 року, підтримуючи практику надання 
адресної безоплатної правової допомоги, здійснені виїзди до громадян 
похилого віку, які мешкають в Голопристанському геріатричному 
пансіонаті. Під час зустрічі надано кваліфіковані правові консультації, 
ознайомлено з переліком документів, необхідних для подальшого 
отримання вторинної правової допомоги та прийняті письмові звернення.  

11 березня 2019 року - забезпечено роботу дистанційного пункту 
консультування осіб в приміщенні Долматівської сільської ради 
Голопристанського району. 
 
Захід 1.4.11  

 В звітному періоді доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України 
забезпечено 2 клієнтам.  

Уповноваженими працівниками Голопристанського місцевого центру з надання БВПД 
прийнято 2 пакети документів щодо державної реєстрації громадських формувань.  
 
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 – 125.  
 
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. 
 

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 

31 січня 2019 року здійснили виїзд до с. Роздольне Каланчацького району. В приміщенні 
будинку культури дорослій аудиторії слухачів проведено лекцію на тему: "Як переселенцю 

проголосувати на виборах Президента?". Громадянам донесено 
інформацію щодо реалізації свого права на вибір і яким чином його 
захистити.  

07 лютого 2019 року проведено тематичну зустріч з 
працівниками Каланчацького районного відділу ДВС та відділу 
ДРАЦС на тему: «Мої виборчі права». У рамках проведення заходу 
були розглянуті актуальні питання виборчого права, а саме: хто є 
суб’єктами виборчого процесу; як переселенцю проголосувати на 
виборах Президента; як проголосувати, якщо ви працюєте, 
навчаєтеся в іншому місті, поїхали у відрядження чи перебуваєте на 

лікуванні та ін. 
08 лютого 2019 року завітали до Михайлівської сільської ради, де провели тематичну 

зустріч на тему: «Актуальні питання виборчого права». Розповіли присутнім про виборчі права 
громадян, способи їх здійснення та захисту. 
Поінформували про можливість процедури перевірки 
включення себе та інших виборців до Державного 
реєстру виборців.  

13 лютого 2019 року провели робочу зустріч із 
працівниками Скадовського районного відділу ДРАЦС, 
в ході якої нагадали про майбутні вибори Президента 
України, які відбудуться 31 березня 2019 року. 
Зауважили, що незважаючи на те, що дільнична комісія 
надсилає кожному виборцю запрошення про 
включення до списку виборців, краще перевірити списки заздалегідь.  

14 лютого 2019 року проведено семінар на тему: «Актуальні питання виборчого права» 
для осіб, які перебувають на обліку в Голопристанському 
міськрайонному центрі зайнятості, як безробітні. За допомогою 
презентації розповіли громадянам про їх законне виборче право та 
способи його здійснення і захист, можливість і процедуру 
перевірки включення себе та інших виборців до Державного 
реєстру виборців і списків виборців на виборчих дільницях.  

15 лютого 2019 року проведено для працівників 
Скадовського районного відділу пробації роз’яснювальну роботу з 
актуальних питань виборчого права. Наголосили на тому, що 
вибори – це волевиявлення народу як суверенного, верховного 
суб’єкта влади та опитування громадської думки. Нагадали, що для 
того, щоб проголосувати необхідно взяти із собою запрошення на 
вибори та документ, що засвідчує особу і громадянство.  

04 березня 2019 року проведено тематичну зустріч з 
особами, які перебувають на обліку, як безробітні, а також із 

підобліковими особами відділу з питань пробації на тему: «Актуальні питання виборчого права». 
Повідомили присутнім про виборчі права громадян, способи їх здійснення та захисту. 
Поінформували про можливість процедури перевірки включення себе та інших виборців до 
Державного реєстру виборців.  

11 березня 2019 року здійснили виїзд до Долматівської 
сільської ради Голопристанського району. Під час зустрічі із 
працівниками сільської ради, в рамках загальнонаціональної 
кампанії «Я маю право голосу», нагадали про майбутні вибори 
Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. 



Зауважили, що незважаючи на те, що дільнична комісія надсилає кожному виборцю запрошення 
про включення до списку виборців, краще перевірити списки заздалегідь.  

15 березня 2019 року завітали до КЗ "Скадовська ЦБС», де поспілкувалися з жителями м. 
Скадовськ. Поінформували громадян про їх законне виборче право та способи його здійснення і 
захист, можливість і процедуру перевірки включення себе та інших виборців до Державного 
реєстру виборців і списків виборців на виборчих дільницях. Звернули увагу, кому в першу чергу 
необхідно перевірити себе у Реєстрі: це стосується громадян, які досягли повноліття та 
голосуватимуть вперше, змінювали прізвище, ім’я чи по батькові, змінили зареєстроване місце 
проживання.  

20 березня 2019 року спільно з начальником 
Каланчацького відділу ДВС Шкіндер Л.О. провели міні-
семінар для працівників на тему: «Актуальні питання 
виборчого права». 

21 березня 2019 року проведено тематичну зустріч 
з працівниками Управління соціального захисту населення 
Каланчацької РДА, під час якої розповіли про їх законне 
виборче право та способи його здійснення і 

захист, можливість і процедуру перевірки включення себе та інших виборців до Державного 
реєстру виборців і списків виборців на виборчих дільницях 

22 березня 2019 року, з метою поширення інформації щодо реалізації 
виборчого права та підвищення рівня знань населення щодо виборчих прав 
громадян, проведено тематичну зустріч з працівниками Управління 
соціального захисту населення Голопристанської РДА на тему: «Актуальні 
питання виборчого права». 
Захід 1.7.2 
 З метою реалізації правопросвітницької кампанії «Я маю право 
голосу», фахівцями Місцевого центру розроблені та розповсюджені серед 
населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів 
інформаційні буклети. 
 
Захід 1.7.3  
 З метою реалізації правопросвітницької кампанії «Я маю право голосу», фахівцями 
Місцевого центру підготовлено та розміщено: 

08 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті самостійного інтернет-ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статтю «Як переселенцю проголосувати на виборах 
Президента?» http://gopri.in.ua/novini-msta/7322-golopristanskiy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-
vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-povdomiv-yak-pereselencyu-progolosuvati-na-
viborah.html?fbclid=IwAR1yuDcyEOgwd_t32CiViN_Sy231IHYYUe_RHRmLgrplC51FqrijLTOe9Hk 

10 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади розміщено 
інформаційну статтю «Як переселенцю проголосувати на виборах Президента?» 
https://kalanchacka-
gromada.gov.ua/news/1549627847/?fbclid=IwAR2C7ofgi2jhZoWWALLpesO85_x6ge2yiWf-
Jwpl0IqupOkMjhYNh3P3KzA 

11 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Мирненської громади Каланчацького 
району розміщено інформаційну статтю «Як переселенцю проголосувати на виборах 
Президента?» https://myrne-gromada.gov.ua/news/1549885209/  

15 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Скадовської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Як переселенцю проголосувати на виборах Президента?» 
http://skadovsk.org/yak-pereselentsyu-progolosuvati-na-viborah-
prezidenta/?fbclid=IwAR1XqUdNALjTju4yh6QfNR1OMF-
1ns40Zy1qIbVUOVyw8RDNPPlNumugnvo 

16 лютого 2019 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 
статтю «Як переселенцю проголосувати на виборах Президента?» http://rda-
kalanchak.gov.ua/iak_pereselencu_progolosuvaty_na_viborah 

21 лютого 2019 року на офіційному сайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Як внутрішньопереміщеним особам проголосувати на виборах 
Президента України» http://golapristan-mrada.gov.ua/home.htm?n=3821&ps=10  



 

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

Захід 1.8.1 

27 березня 2019 року провели робочу зустріч із спеціалістом Каланчацького районного 
відділу ДВС Нікіфоровою С.Л., під час якої обговорили 
реалізацію правопросвітницької кампанії "Відповідальне 
батьківство", яка проходить в рамках правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО».  

28 березня 2019 року провели тематичну лекцію для 
працівників Управління соціального захисту населення 
Каланчацької РДА, під час якої поінформували 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”. 

Захід 1.8.2 
 З метою реалізації правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство», фахівцями 

Місцевого центру розроблені та розповсюджені серед 
населення, підприємств, установ, організацій, навчальних 
закладів інформаційні буклети. 

 
 [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 

05 лютого 2019 року проведена спільна скайп-нараду з керівниками Місцевих центрів 
Херсонської області під час якої обговорені питання порядку надання первинної та вторинної 
правової допомоги.  

11 лютого 2019 року фахівці Чаплинського, Каланчацького та Скадовського бюро 
правової допомоги здійснили обмін досвідом за допомогою 
Skype-зв’язку. Під час робочої онлайн-зустрічі фахівці 
говорили про спільні потреби в системі та нові можливості. 
Зосередили увагу і на складнощах, які виникають у процесі 
надання правових консультацій клієнтам, здійсненні 
представництва інтересів клієнтів у суді та при плануванні 
правопросвітницьких заходів. Поділились напрацюваннями в 
розробці інформаційного матеріалу на правовоу тематику 
«Протидія булінгу в шкільному середовищі».  

 
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 

14 лютого 2019 року організувано та проведено одноденний тренінг для працівників 
Центру й підпорядкованих бюро правової допомоги, які долучилися до заходу за допомогою 
Skype – зв’язку. В ході тренінгу були висвітлені актуальні 
питання виборчого права, зокрема питання щодо переліку 
документів, які необхідно мати виборцю на виборчій дільниці; 
можливість і процедура перевірки включення себе та інших 
виборців до Державного реєстру виборців і списків виборців на 
виборчих дільницях; порядок зміни виборцю місця голосування 
(виборчої дільниці) без зміни виборчої адреси, підстави та 
процедури отримання виборцями можливості голосувати за 
місцем перебування. Акцентувано увагу колег на необхідності 
проведення правопросвітницьких заходів з даної тематики для 
громадян, які вперше здійснюватимуть свій вибір, та для внутрішньо переміщених осіб. 
Заключною частиною тренінгу стало планування заходів в межах інформаційної кампанії «Я маю 
право голосу», визначення термінів їх проведення та основних цільових аудиторій. 

12-13 березня 2019 року фахівці Місцевого центру Холодняк І.В., Філіппова Т.А. та Шара 
І.Ю. взяли участь в дводенному тренінгу «Особливості надання допомоги постраждалим від 
домашнього та гендерно зумовленого насильства» 

19 березня 2019 року фахівці Місцевого центру Кеба І.М., Коханевич С.В. та Мосіна Т.А. 
взяли участь в круглому столі «Досвід організації 
безпеки в малих громадах», який відбувся в 
приміщенні Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

27-28 березня 2019 року, на запрошення 
Президента БО Фонд громади міста Гола Пристань 
«Свята Ольга» Михолат С.М., в рамках 
партнерства між організаціями, в.о. директора 
Місцевого центру Кеба І.М. відвідала IV 

Всеукраїнську конференцію «Документальне кіно як інструмент медіапросвіти з прав людини», 
яка відбулася в м. Києві. 

 
2.2 Створення та розвиток межрегіональних ресурсно-комунікаційних 

платформ 

Захід 2.2.1 

В звітному періоді три фахівця Місцевого центру взяли участь у заходах, що проводяться 
Одеською міжрегіональною ресурсно-комунікативною платформою 

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 

28 лютого 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 3.2.1-3.2.3 

В звітному періоді проведено 1 внутрішнє навчання працівників Місцевого центру на тему: «Я 
маю право голосу», під час якого були висвітлені актуальні питання виборчого права, зокрема 
питання щодо переліку документів, які необхідно мати виборцю на виборчій дільниці; 
можливість і процедура перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру 
виборців і списків виборців на виборчих дільницях; порядок зміни виборцю місця голосування 
(виборчої дільниці) без зміни виборчої адреси, підстави та процедури отримання виборцями 

можливості голосувати за місцем перебування. 
25 березня 2019 року, відповідно до Угоди про співпрацю та 

взаємодію між Регіональними центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Полтавській, Сумській та 
Херсонській областях від 24.10.2018 року, між директорами 
Бериславського МЦ Грушею М.Д., Голопристанського МЦ 
Кебою І.М. Каховського МЦ Поляковим Р.Л., Херсонського МЦ 
Милокостим Д.Л. та Охтирського МЦ Козир Т. за допомогою 
Skype-зв’язку здійснено спілкування по обміну досвідом з 

актуальних питань в організації роботи МЦ. 
 
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 січня по 31 березня 2019 року Голопристанським місцевим центром з 

надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурними підрозділами, було 
зареєстровано 765 звернень клієнтів, 655 особам було надано правову консультацію,  із них 102 
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 

300 260 40 

2 Відділ Каланчак БПД 270 237 33 

3 Відділ Скадовськ БПД 195 158 29 

 Разом по МЦ 765 655 102 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  84  рішень про 
надання БВПД та надано 62 доручень адвокатам та 24 наказів штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). Винесено 1 
рішення про  у наданні БВПД .   

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з  сімейного права -
163( 21,5%),  з інших питань-140 (18,4% ), з іншого цивільного права – 133 (17,7 %), 
адміністративного -71 (9,4%), житлового -61 (8,1%), спадкового - 58 (7,7%), трудового 42 
(5,6%), соціального забезпечення – 46 (6 %  ),  земельного -27 (3,6%), з питань виконання 
судових рішень 13 (1,7%  ), договірного 8 (1,1%), медичного 3 (0,4  %)  та з неправових питань 0 
(0%).  

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за 
категорією питань. 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Чоловіки- 258;  жінки- 133 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

За віком: до 18 років -1 
Від 18 до 35 років-102 
Від 35 до 60 років-180 
Понад 60 років -108 

 
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) -64 (76 %), по особам з інвалідінстю 10 ( 12 %), ветерани 
війни, учасники бойових дій  - 4 (5  %), внутрішньо переміщені особи –6 (7 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Діаграма 4 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 7 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 109 осіб, в тому числі 23 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів 
та 86 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано 1 методичну допомогу 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 66 правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ 34 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
 надано 2 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/осі

б, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційн
их 

пунктів/осі
б, що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдер
ів БПД, 

яким 
надано 

методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронн

их 
сервісів 

МЮ 

Кількість 
інформаці

йних 
матеріалі

в, 
розміщен
их у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

7/23 18/86 1 66 2 34 

2 

 

 

Каланчацьке 
бюро 

 

2/7 6/46 

 

 

0 19 0 13 

3 Скадовське 
бюро 

3/10 4/28 0 14 0 7 

 

малозабезпечені 
особи
76%

особи з 
інвалідністю

12%

ветерани війни, 
учасники бойових 

5%

внутрішньо 
переміщені особи 

7%

особи, які мають  
особливі заслуги 

перед 
Батьківщиною

0%

дитина, 
позбавлена 

батьківського 
піклування 

0%


