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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 

Визначення конкретних спільних правових потреб територіальних громад, насамперед, 
проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної 
юрисдикції МЦ (шляхом анкетування, інтерв’ювання). Аналіз правових питань, з якими 
звертаються:- клієнти 

З метою визначення конкретних спільних правових потреб територіальних громад, 
працівниками МЦ та Бюро було проведено анкетування, інтерв’ювання жителів в межах 
територіальної юрисдикції. 

 
 
Проведення та участь у заходах для учасників АТО, ВПО, гендерної рівності щодо 

запобігання злочинності, випадкам домашнього насильства тощо (лекції, семінари/ форуми, 
тематичні зустрічі, круглі столи тощо) 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ проведено для учасників АТО, ВПО, 
гендерної рівності круглі столи, лекції, тематичні зустрічі семінари з метою запобігання 
злочинності, та випадків домашнього насильства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Правопросвітницькі заходи, що проводяться в навчальних закладах різної форми 
власності (ДНЗ, ЗОШ, ПТНЗ, ВНЗ) для учнів/ студентів, педагогів, батьків, у т.ч.  
проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед студентів юридичних факультетів 
ВНЗ (лекції, семінари, уроки, майстер-класи, виховні заходи, виступи на батьківських 
зборах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях вчителів та педагогів тощо). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Верхньорогачицькому, 
Великолепетиському, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 
Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах проведено лекції, семінари, уроки в 
навчальних закладах (ДНЗ, ЗОШ, ПТНЗ, ВНЗ). 
 

 

 
 Заходи, що проводяться в інших державних (комунальних) установах та організаціях 
іншої форми власності з питань основних напрямків роботи центрів БПД, у тому числі у 
ЦППК (лекції, виступи, презентації тощо).  
 Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 
підрозділами проводилися заходи в інших державних (комунальних) установах та 
організаціях іншої форми власності, з основних напрямків роботи центрів БПД. 

 
 
 
 
 Участь у сесіях обласної  ради, зібраннях територіальних громад. 
   Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та підпорядкованими 
структурними підрозділами взято участь у сесіях районної ради, місцевої та зібраннях 
територіальних громад. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

  Правопросвітницькі заходи що проводяться в загальноосвітніх школах району для 
учнів відповідно до плану заходів проекту програми «Школа правознавців». 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та підпорядкованих бюро проведені 
заходи відповідно до плану проекту програми «Школа правознавців». 

В рамках реалізації «Школи правознавців» 24 січня 2019 року начальник Іванівського 
бюро Юрій Ведмецький в Іванівській гімназії на уроці права для учнів 9-А та 9-Б класів 
провів інформаційно-розяснювальну бесіду з дітьми.  

13 лютого 2019 року фахівцями Генічеського бюро для учнів 4 класу Генічеської ЗОШ 
№ 1 проведено урок-тренінг на тему: «Що таке булінг та стратегія боротьби з ним». 

 

 
 
  
  Розробка методичних рекомендацій для ОМС (щодо організації надання БПД; 
залучення ними міжнародної технічної допомоги або міжнародних грантів з метою 
отримання фінансової підтримки надачів БПД тощо). 
  Протягом звітного періоду працівниками МЦ та підпорядкованими бюро були 
розроблені методичні рекомендації для ОМС на тему: «Організація надання безопалтної 
правової допомоги органам місцевого самоврядування» у кількості 11шт.. 
 Розробка проектів регіональних та місцевих програм надання БППД. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та підпорядкованими бюро правової 
допомоги, прийнято 5 проектів програм надання БППД, а саме: програма безоплатної 
правової допомоги населенню Верхньосірогозької сільської ради Нижньосірогозького району 
на 2019-2020 роки, програма безоплатної правової допомоги населенню Вербівської сільської 
ради Нижньосірогозького району на 2019-2020 роки, програма безоплатної правової 
допомоги населенню Сірогозької сільської ради Нижньосірогозького району на 2019-2020 
роки, програма безоплатної правової допомоги населенню Верхньоторгаївської сільської 
ради Нижньосірогозького району на 2019-2020 роки, програма безоплатної правової 
допомоги  населенню села Дем'янівка на 2019-2020 роки. 



 
  Налагодження співпраці з представником Уповноваженого ВРУ з прав людини, 
управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом  прокуратури, судів, 
правоохоронних органів, органів пробації відповідно до укладених меморандумів. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами 
проведено низку заходів з метою налагодження співраці з представником Уповноваженого 
ВРУ з прав людини, управління захисту прав людини Національної поліції, керівництвом  
прокуратури, судів, правоохоронних органів, органів пробації.  

 01.02.2019 року фахівці Іванівського бюро правової допомоги провели робочу зустріч 
зі слідчим Іванівського відділення поліції старшим лейтенантом поліції Євгеном Карповим. 
На зустрічі було обговорено питання внесення змін до Кримінального кодексу України та 
особливості надання допомоги постраждалим від домашнього насильства. 

22.02.2019 року головним спеціалістом Чаплинського бюро Серпутько Вірою було 
проведено робочу зустріч з оперуповноваженими карного розшуку у Чаплинському ВП 
Генічіського ВП ГУНП у Херсонській області, де були обговорені питання електронного 
декларування. 

 
 

 
 

Проведення спільних заходів з партнерами, у т.ч. ГО відповідно до укладених 
Меморандумів про співпрацю (круглі столи, тематичні зустрічі, семінари, презентації тощо).  
  01 лютого 2019 року в рамках підписаного меморандуму про співпрацю начальником 
Генічеського бюро правової допомоги Валентиною Волвенко було організовано та проведено 
круглий стіл для соціальних працівників Генічеського територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) на тему: «Безоплатна правова допомога 
доступна кожному». 
  12 лютого 2019 року відбулась робоча зустріч заступника начальника 
Великолепетиського бюро  Юлії Кривов’яз та начальника юридичного відділу 
Великолепетиської РДА Максименко Елеонорою щодо узгодження проведення спільних 
заходів щодо реалізації загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО». 



 
 
   Участь у заходах, що проводяться структурними підрозділами РДА, підвідомчими 
установами ОВ, об’єднаними територіальними громадами. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ взято участь у заходах, що проводяться 
структурними підрозділами РДА, підвідомчими установами ОВ, об’єднаними 
територіальними громадами в Каховському, Верхньорогачицькому, Великолепетиському, 
Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, Генічеському,  
Новокаховському, Чаплинському районах.  
  22 січня 2019 року, фахівець Верхньорогачицького бюро Філімоненко Олена, спільно з 
представниками Верхньорогачицького  районного відділу державної виконавчої служби та  
відділу реєстрації актів цивільного стану провела правопросвітницькі лекції для спеціалістів 
державних установ району на тему: «Століття Соборності України». 

06 лютого 2019 року начальник Горностаївського бюро правової допомоги Цупра К.В 
провів робочу зустріч з селищним головой Горностаївської селищної ради Горностаївської 
ОТГ Ляхном Дмитро Валерійовичем. Оговорили питання взаємодії під час проведення  
правопросвітнецтва серед населення громади. 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Проведення «вуличного інформування», флеш-мобів, цільових заходів (самостійних 
чи з партнерами) – для цільових груп. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами 
проводились «вуличні інформування», флеш-моби, цільових заходів (самостійних чи з 
партнерами) – для цільових груп. 
 16.01.2019 року працівниками Великолепетиського бюро  проведено акції «Вуличне 
інформування» жителів Великолепетиського району. 
  В рамках інформаційної компанії «Я маю право голосу», 15.02.2019 інтегратор Центру  
Володимир Щербаков провів вуличне інформування жителів міста Каховка на  тему: «Права 
виборців». 
 16 січня, 21 лютого та 14 березня 2019 року начальником та головним спеціалістом 
Чаплинського бюро Чавурською Олесею та Серпутько Вірою проведено вуличне 



інформування в смт. Чаплинка. 
 

 
 
 

 
   

 
 

 
  

 
 

 
  Здійснювати наповнення веб-сайту РЦ, розділів МЦ та оновлення наявної на ньому 
інформації. 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 
підрозділами проводилось наповнення веб-сайту та оновлення наявної на ньому інформації. 

Здійснювати наповнення сторінки  МЦ у соцмережі Facebook. 
Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами постійно проводиться наповнення сторінки МЦ у соцмережі Facebook. 
  Публікації в інтернет - ЗМІ. 

Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 
підрозділами були опубліковані 40 інформаційних публікацій в інтернет – ЗМІ. 

Публікації в друкованих ЗМІ. 
Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами були опубліковані 8 інформаційних публікацій в друкованих – ЗМІ. 
Виготовлення інформаційних матеріалів (буклетів, флаерів, методичних матеріалів 

тощо) щодо функціонування системи БПД, у т.ч. розроблених працівниками МЦ, Бюро. 
Протягом звітного періоду працівниками Центру та його структурними підрозділами 

були виготовлені інформаційні листівки, буклети на правову тематику, та в рамках 
правопросвітницького довгострокового проекту «Школа правознавців». 
Інформаційна розсилка для ЗМІ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та прес-
анонсів. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами була 
здійснена розсилка для ЗМІ власних інформаційних матеріалів, прес-релізів та прес-анонсів. 
 Публічна презентація результатів діяльності. 
  На офіційному веб-сайті Каховської РДА розміщено звіт про результати діяльності  
Каховського МЦ та підпорядкованих бюро правової допомоги. Детальніше за посиланням -  
  http://kakhovka-rda.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/Foto-do-zvitu.jpg 
  Моніторинг інформаційної присутності центру та бюро у засобах масової інформації 
на регіональному та місцевому рівні. 
 Протягом звітного періоду проводився моніторинг інформаційної присутності МЦ та 
бюро правової допомоги у засобах масової інформації. 
 Організація діяльності мобільних консультативних пунктів доступу до БПД, 
проведення виїзних прийомів громадян. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами була 
організована робота мобільних консультативних пунктів доступу до БПД.   
  
 
  



   
 
    
 

Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в соціальних гуртожитках, в 
готелях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, в пунктах тимчасового 
розміщення біженців (для ВПО та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 
біженців». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 
Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 
Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах працювали мобільні пункти 
консультування. 

 

 
 

  Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в будинках–інтернатах для 
престарілих, реабілітаційних центрах, УТОСах, УТОГах, будинках для людей з особливими 
потребами, територіальних центрах з обслуговування одиноких, престарілих громадян, 
медичних закладах (для інвалідів та людей похилого віку). 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 
  04 лютого 2019 року начальник Горностаївського бюро Цупра Костянтин провів 
робочу зустріч з працівниками комунального закладу Херсонської обласної ради «Каїрський 
будинок психоневрологічний будинок інтернат». Захід пройшов в дружній та невимушеній 



обстановці. Присутнім розповіли про роботу бюро правової допомоги, про порядок 
отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 
  
 
   

 
  

    
 

 
 
 
 
  
 
  
 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування для осіб, засуджених до 
кримінального покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування. 
            02 січня, 06 лютого та 06 березня 2019 року начальник та головний спеціаліст 
Чаплинського бюро Чавурська Олеся та Серпутько Віра здійснили спільне консультування 
громадян з працівником Чаплинського районного відділу з питань пробації в рамках 
підписаного меморандуму. 
 07 лютого 2019 року, на базі Нижньосірогозького районного сектору з питань пробації, 
фацівцем Нижньосірогозького бюро спільно з  старшим інспектором Барановською Юлією, 
для клієнтів районного сектору з питань пробації проведено бесіду на тему: «Запобігання та 
протидія вчиненню домашнього насильства».  

 
  
  Забезпечення роботи мобільного пункту консультування в сільських радах, ЦНАПах , 
в тому числі в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!»(за окремим графіком). 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи мобільних пунктів консультування.  
 26 лютого 2019 року фахівці Іванівського бюро провели прийом громадян згідно 
графіку роботи мобільного пункту консультування, утвореного в Центрі надання 
адміністративних послуг Іванівської РДА. 
  
 
 



 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування в приміщеннях органів 

державної служби зайнятості на території юрисдикції Місцевих центрів з метою доступу до 
безоплатної правової допомоги. 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 
здійснювалося забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
Здійснення інтерв’ювання клієнтів щодо якості отриманих послуг. 
Протягом звітного періоду працівниками МЦ здійснювалось інтерв’ювання клієнтів, 

на тему: «Якість отриманих послуг». 



 
 
Підготовка інформації щодо кращих практик захисту. 
Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги 

здійснювалась підготовка щодо кращих практик захисту, відділом представництва. 
Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів  інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, 
буклетів, бюлетенів, брошур) на правовоу тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії 
у рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» під час проведення 
правоосвітніх заходів, юридичних роз’яснень та консультацій  фахівцями серед населення на 
постійній основі розповсюджуються буклети на правову тематику. 

 

 
  

Розміщення зовнішньої реклами як соціальної (зокрема плакатів, бордів, сіті-лайтів) 
на вулицях, громадському транспорті, громадських місцях у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту « Я МАЮ ПРАВО!» були розміщенні плакати в 
громадських місцях. 

Висвітлення заходів з реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у 
ЗМІ, соціальних мережах та на веб-сайті. 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» під час проведення 
правоосвітніх заходів, юридичних роз’яснень та консультацій  фахівцями серед населення на 
постійній основі здійснюється висвітлення заходів у ЗМІ, соціальних мережах на офіційній 
сторінці Каховського МЦ з надання БВПД та районних веб-сайтах. 

Опитування та заміри громадської думки у рамках реалізації правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Фахівцями МЦ так і бюро правової допомоги постійно здійснюється опитування 
громадян щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 



 
 

Участь у проведенні навчань з прав людини для представників юридичних служб 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги в рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» взято участь у проведені 
навчань з прав людини для представників юридичних служб, органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги у 

рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 
Протягом звітного періоду працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» забезпечували роботу 
мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  Організація надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам 
населення. 

Протягом звітного періоду працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках 



реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» не виникало потреби в 
організації надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам 
населення. 

Проведення консультацій жителям сільської місцевості з метою запобігання 
порушення їх прав, гарантованих Конституцією України та законами у різних сферах життя у 
рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 
  Протягом кварталу працівники МЦ та бюро правової допомоги в рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проводили консультації жителям сільської 
місцевості з метою запобігання порушення їх прав, які гарантовані Конституцією України та 
законами у різних сферах життя. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Проведення правопросвітницьких заходів, роз’яснювальної роботи та забезпечення 
роботи дистанційного пункту консультування роботи в установах виконання покарань, 
центрах пробації з питань реалізації і захисту прав людини у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
 Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та його структурними підрозділами 
забезпечувалась робота дистанційного пункту консультування в центрах пробації з питань 
реалізації і захисту прав людини. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  Правопросвітницькі та інформаційні заходи у рамках правопросвітницької компанії 

«Я маю право голосу» (лекції, тренінги, семінари, круглі столи, інформаційні право 
просвітницькі зустрічі тощо). 

 Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та його структурними підрозділами 
проводились заходи у рамках правопросвітницької компанії «Я маю право голосу». 

 

    
 
  Розробка та розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, 
буклетів, флаєрів, плакатів) на правову тематику. 

  Протягом звітного періоду фахівцями МЦ та його структурними підрозділами 
розроблялись та розповсюджувались серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційних друкованих та електронних матеріалів (зокрема, 
буклетів, флаєрів, плакатів) на правову тематику. 

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

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД  
 

Робочі зустрічі по обміну досвідом та кращими практиками (РЦ-МЦ, МЦ-бюро, РЦ-
бюро). 
  З метою обміну досвідом та прикладами кращих практик в наданні безоплатної 
правової допомоги до Каховського МЦ з надання БВПД завітала колега з Бериславського 
МЦ Груша Марина. Обговорили актуальні питання надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у цивільних та адміністративних справах, обмін досвідом та швидке реагування на 
нестандартні випадки, які виникають у процесі надання БВПД. Керівники МЦ обмінялися 
методичним досвідом та напрацюваннями, виробили спільне бачення проведення 
правопросвітницьких заходів. Після чого сумісно з керівниками Голопристанського та 
Херсонського МЦ провели скайп-нараду. Поспілкувалися про порядок надання первинної та 
вторинної правової допомоги. 



 
22 січня 2019 року в Регіональному центрі з надання БВПД у Херсонській області 

пройшов другий етап конкурсу з відбору 
адвокатів для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. В.о. директора МЦ 
Поляков Руслан  взяв участь у засіданні 
конкурсної комісії з відбору адвокатів. Другий 
етап конкурсу відбувся у форматі 
індивідуальних співбесід з адвокатами. Їх 
оцінювали за такими критеріями: мотивація до 
надання безоплатної правової допомоги, 
комунікабельність, емоційна врівноваженість, вміння представляти приклади надання 
правової допомоги. 

12-13 березня 2019 року у м. Херсоні в конференц-залі готелю «Фрегат», пройшов 
дводенний навчально-методичний тренінг на тему: «Особливості надання допомоги 

постраждалим від домашнього та ґендерно 
зумовленого насильства». Перша частина 
тренінгу була присвячена визначенню понять 
«ґендер», «домашнє насильство», «ґендерно 
зумовлене насильство». Особливу увагу 
акцентували на видах ґендерно зумовленого та 
домашнього насильства, а також на проявах та 
впливу домашнього насильства на 
постраждалих, дітей, суспільство. Під час другої 
частини говорили про особливості ідентифікації 
постраждалих, самоідентифікацію, сприйняття 
та розуміння проблем насильства у родинах, 
ґендерні стереотипи, а ще виконали низку 
практичних завдань, в ході яких 

відпрацьовували алгоритм дій на випадок домашнього або ґендерно зумовленого насильства.  
19 березня 2019 року в.о. директора МЦ Руслан Поляков та 
фахівці підпорядкованих бюро правової допомоги взяли участь 
у засіданні круглого столу на тему: «Досвід організації безпеки 
в малих громадах». На заході були представлені 7 
організаційних форм організації безпеки в громадах та 
результати дослідження проекту «Шерифи для нових громад». 
Учасники круглого столу уклали Меморандум про спільну 



діяльність для плідної співпраці державних правозахисних інститутів, громадськості, 
керуючись принципом об’єднання зусиль та прагнучи забезпечити максимальну 
ефективність здійснюваних заходів при досягненні спільних цілей. 

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 
Мариною Грушою, Голопристанського МЦ Іриною Кебою, Каховського МЦ Русланом 
Поляковим, Херсонського МЦ Денисом Милокостим та Охтирського МЦ (Сумська обл.) 
Тамарою Козир за допомогою Skype-зв’язку здійснено спілкування по обміну досвідом з 
актуальних питань в організації роботи МЦ. Директори МЦ системи БПД Херсонщини та 
Тамара Козир оцінили переваги при здійсненні правопросвітництва ігрових форм та 
інтерактивних заходів у роботі з дітьми. Поділилися позитивними враженнями учнів і 
працівників від використання в роботі гри «Важниця правова», розробленої Харківською ГО 
«ЕспертиЗА Реформ». Також всі керівники МЦ оцінили значимість у спільній практичній 
діяльності правопросвітницьких інформаційно-правових матеріалів, розроблених їх 
працівниками в межах обміну позитивним досвідом у роботі на електронному Інформаційно-
правовому ресурсі (ІПР), обговорили нову тематику матеріалів для ІПР. Усі учасники заходу 
отримали нові знання та ідеї, які будуть практично впроваджені в очолюваних ними МЦ.   
 Вивчення потреб у навчанні, узагальнення побажань та типових питань фахівців 
місцевих центрів щодо їх вдосконалення та покращення роботи. 
 Протягом звітного періоду постійно вивчаються потреби у навчанні фахівців 
місцевого центру та бюро правової допомоги щодо вдосконалення та покращення роботи 
ними. 
 Здійснення інформаційно-правового десанту з метою надання методичної допомоги 
працівникам Бюро та проведення спільних правопросвітницьких заходів. 
 Керівником МЦ та інтегратором здійснено виїзд до Горностаївського бюро правової 
допомоги с метою надання фахівцям методичної допомоги в роботі та спільного проведення 
правопросвітницького заходу на тему: «Етичні засади державної служби. Антикорупційна 
політика держави. Декларуй доброчесно». 
 

 
 

 
  
 



 
 
[1.3.] Децентралізація системи БПД  
  
  Організація, участь та проведення засідань Керівної ради. 

Протягом І кварталу 2019 року двічі прийнято участь у засіданні керівної ради. 
10 січня та 28 лютого 2019 року, у Регіональному центрі з надання безоплатної 

правової допомоги у Херсонській області відбулися чергові засідання керівної ради 
директорів місцевих центрів. На порядку денному стояли такі питання: стан фінансування 
потреб системи безоплатної правової допомоги; вдосконалення (оптимізація) територіальної 
та функціональної структури регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; формування штатного розпису регіонального та місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги області на 2019 рік. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 
технологій  
  
 Протягом кварталу відповідальними фахівцями МЦ проводяться перемовини щодо 
співпраці з відповідними організаціями. 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

 За період з січня по березень 2019 року Каховським місцевим центром з надання 
БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

було зареєстровано 3023 звернень клієнтів,  особам було надано правову консультацію 2788,  
235 з них написали письмову заяву про надання БВПД.  

№ Найменування відділу МЦ Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлених 

до інших 
провайдерів БПД 

1 Відділ правової інформації 
та консультацій 

514 470 44 0 

2 Відділ 
“Верхньорогачицького бюро 
правової допомоги” 

247 240 7  
0 

3 Відділ “Великолепетиського 
бюро правової допомоги” 

209 201 8 0 

4 Відділ “Горностаївського 203 179 24 0 



бюро правової допомоги” 

5 Відділ “Іванівське бюро 
правової допомоги” 

294 271 23 0 

6 Відділ “Новокаховське бюро 
правової допомоги” 

319 285 34 0 

7 Відділ “Генічеське бюро 
правової допомоги” 

234 222 12 0 

8 Відділ “Нижньосірогозьке 
бюро правової допомоги” 

239 228 11 0 

9 Відділ “Новотроїцьке бюро 
правової допомоги” 

384 369 15 0 

10 Відділ “Чаплинське бюро 
правової допомоги” 

380 323 57 0 

 Разом по МЦ 3023 2788 235 0 

  
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішень 207 про 
надання БВПД та надано  доручення адвокатам 127 та  видано довіреностей 87 штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 
  Звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інших цивільних 
795 (26,30%); спадкове 303 (10,02%); сімейне 580 (19,19%); соціальне забезпечення 85 
(2,81%); договірне 35 (1,16%); земельне 160 (5,29%); виконання судових рішень 44 (1,46%); 
трудове 90 (2,98%); житлове 308 (10,19%); адміністративне 131 (4,33%); інших питань 443 
(14,65%); медичне 7 (0,23%); неправих питань 1 (0,03%), пенсійне 22 (0,73%), кримінальне 
16 (0,53%), податкове 3 (0,10%). 

 
Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний 
квартал за категорією питань. 
 
 

 

ІНШЕ ЦИВІЛЬНЕ
26,30%

СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2,81%

ЖИТЛОВЕ
10,19%

СІМЕЙНЕ
19,19%

СПАДКОВЕ
10,02%

ІНШІ ПИТАННЯ
14,65%

ДОГОВІРНЕ
1,16%

ВИКОНАННЯ СУД 
РІШЕНЬ
1,46%

ЗЕМЕЛЬНЕ
5,29%

ТРУДОВЕ
2,98%

АДМІНІСТРАТИВНЕ
4,33%

МЕДИЧНЕ
0,23%

НЕПРАВОВІ 
ПИТАННЯ

0,03%

ПЕНСІЙНЕ
0,73%

КРИМІНАЛЬНЕ 
0,53%

ПОДАТКОВЕ
0,10%



 
 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за статтю 

 
 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за віком 
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Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 
позитивних рішень було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією 
України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує  двох розмірів 
прожиткового мінімуму __157__(_79_%),   по людям з інвалідністю __20_(_9_%), по 
ветеранам війни _17___(_3_%), по внутрішньо переміщеним особам _2___(_2%), діти 
які не належать до окремих категорій 6 (2%), діти позбавленні батьківського 
піклування 0 (0%), особи які постраждали від домашнього насильства 6 ( 5  % ). 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 
категорією осіб 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання БВП 

до 18 років
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від 18 до 35 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період 
було: 

 здійснено 13 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 89 
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 255 осіб, в тому числі 54 особи звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 201 осіб до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

 надано методичну допомогу 65 органам місцевого самоврядування та 0 
установам —  провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено 
співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 285 правопросвітницьких заходів; 
 розміщено у ЗМІ 48 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 
 надано 50 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 

Кількість 
діючих 

дистанційних 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

Кількість 
проведених 

право-

Кількість 
клієнтів, яким 
надано доступ 

особи 
середньомісячни
й дохід яких не 
перевищує двох 

розмірів 
прожиткового

75,48%

діти, які не 
належать до 

окремих 
категорій
2,88%

люди з 
інвалідністю

9,62%

особи які 
постраждали від 

домашнього 
насильства

2,88%

внутрішньо 
переміщенні 

особи
0,96%

ветерани війни
8,17%



мобільних 
пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

пунктів/осіб, 
що отримали 

правову 
допомогу 

провайдерів 
БПД, яким 

надано 
методичну 
допомогу  

просвітницьки
х заходів 

до електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 
числі: 

13/54 89/201 65 285 50 

2 Новотроїцьке бюро  0/0 21/7 15 20 10 

3 Генічецьке бюро  0/0 3/16 2 22 0 

4 Новокаховське бюро  0/0 2/3 0 3 0 

5 Великолепетиське бюро 0/0 4/20 7 15 10 

6 Нижньосірогозьке бюро  0/0 13/16 13 27 15 

7 Горностаївське бюро  4/24 12/20 5 18 0 

8 Верхньорагачицьке 2/6 10/32 1 21 13 

9 Іванівське бюро  2/5 9/13 3 30 1 

10 Чаплинське бюро 5/19 7/63 8 109 1 

11 Каховський МЦ 0/0 8/11 11 20 0 
 
 

 
 


