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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад. 

 

Діяльність Бериславського  місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі – Місцевий центр) поширюється на територію міста 

Берислав, Бериславського району та інших міст і районів Херсонської області. 

Основними завданнями Місцевого центру є: 

1) підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення; 

2) надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

3) забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

У складі Місцевого центру створені відокремлені підрозділи:  

- «Великоолександрівське бюро правової допомоги»; 

- «Високопільське бюро правової допомоги»; 

- «Нововоронцовське бюро правової допомоги». 

 Протягом II кварталу 2018 року, працівниками Місцевого центру активно 

приймалася участь у правопросвітницьких заходах для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України. 

Однією з ключових та вагомих подій у діяльності Місцевого центру стало 

урочисте відкриття 05.04.2018 «Скриньки права» у Центральному парку міста 

Берислав.  

До участі у заході були запрошені представники органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування району, громадськість та ЗМІ.  

Метою проекту є: 

1. Підвищення рівня правової свідомості громадян шляхом поширення 

інформації через «Скриньку права». 

2. Посилення правових можливостей вразливих верств населення. 

3. Покращення доступу громадян до отримання безоплатної правової допомоги. 

Тож, відтепер жителі міста та його гості зможуть скористуватися «Скринькою 

права», яка завжди буде наповнена необхідною юридичною інформацію та 

координатами тих організацій, до яких можна звернутися за правовою допомогою. 

 



Більшість правопросвітницьких заходів проводилися в навчальних закладах 

різної форми власності (для учнів, педагогів, батьків), а саме: 

18.04.2018 – лекція для учнів 8-А класу Нововоронцовської ЗОШ №1 на тему: 

«Шкідливі звички чи життя в своє задоволення». 

23.04.2018 – тематичний урок для учнів 9 класів Великоолександрівської ЗОШ 

I-III ст. №1 на тему: «Протидія домашньому насильству». На огляд аудиторії 

представлений фільм про жорстоке життя дівчат та жінок Індії «Рожеві сарі». Після 

перегляду, фахівець бюро ознайомила учнів з базовим законодавством України 

протидії та попередження домашнього насильства.  

25.04.2018 – бесіда-діалог для учнів 10 класу Бериславської ЗОШ I-III ст. №3 на 

тему: «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства». Під час заходу розкрите поняття 

«торгівля людьми», учні дізналися про форми експлуатації, методи вербовки, що 

використовують торгівці людьми, як їм дати відсіч та протидіяти даному явищу. 

27.04.2018 – лекція для учнів 7-9 класів Бериславської ЗОШ I-III ст. №5 на 

тему: «Мій улюблений світ без насильства». Учасники заходу отримали вичерпну 

інформацію стосовно видів насильства, форми прояву жорстокого поводження в 

родині, номери телефонів та адреси організацій та установ, що надають допомогу 

постраждалим від цього явища. 

08.05.2018: 

 – відео лекторій для учнів Нововоронцовської ЗОШ I-III ст. №2 на тему: 

«Великі права маленької людини». Урок правопросвітництва покликаний не просто 

розповісти про права дітей, але й дати їм можливість зрозуміти, що таке система прав 

людини, для чого вона слугує та як на практиці користуватися своїми правами; 

– тематичний урок для старшокласників Борозенської ЗОШ I-III ст. на тему: 

«Працевлаштування та робочий час неповнолітніх». Фахівець роз'яснила учням, що 

дуже часто школярів працевлаштовують нелегально, без оформлення жодних 

документів; ознайомила з тим, що є недобросовісні роботодавці, які не хочуть 

займатися тяганиною з документами. 

11.05.2018:  

– відео лекція для учнів 9 класу Бериславської  ЗОШ I-III ст. №3 на тему: 

«Охорона праці очима дітей». Учні переглянули два відеоролика на тему: 

«Експлуатація праці дітей: проблеми та шляхи її вирішення» та «Охорона праці», 

активно обговорювали, якими законами регулюється охорона праці та як законно, 

безпечно працевлаштуватися; 

– круглий стіл для учнівської молоді Великоолександрівської ЗОШ I-III ст. №1 

на тему: «Праця неповнолітніх. Що вам про це відомо?», присвячений Всесвітньому 

дню охорони праці. В діалозі з учнями обговорили основні риси трудових 

взаємовідносин між роботодавцем та працівником. У такий спосіб молодь дізнавалась 

про обов'язки роботодавця щодо дотримання трудових прав та гарантій працівників, 

зокрема неповнолітніх осіб, та обов'язки працівників щодо дотримання правил 

внутрішньо трудового розпорядку, сумлінного виконання дорученої роботи. 

14.05.2018 – відео лекція для студентів III курсу Бериславського медичного 

коледжу на тему: «Праця неповнолітніх: робочий час і час відпочинку». Молодь 

ознайомлено з правовими поняттями, зокрема зі змістом статей Конвенції про права 

дитини та Конституції України щодо права дітей на працю, навчання та відпочинок; 

доведено, що треба вміти користуватися правами і виконувати обов’язки. 

15.05.2018 – відео лекція на учнів 10-11 класів Бериславської  ЗОШ I-III ст. №1 

на тему: «Охорона праці очима дітей» з нагоди Дня охорони праці в Україні. 



Обговорювали усі нюанси щодо працевлаштування неповнолітніх, законодавчі та 

нормативні вимоги з охорони праці осіб до вісімнадцяти років. 

17.05.2018 – відео лекція для учнів 7 класу Нововоронцовської ЗОШ I-III ст. 

№1 на тему: «Ми – проти насилля». Переглянули відеоматеріал, що стосувався 

шкільного булінгу. Розкрили поняття "насилля", його види та настання 

відповідальності. Зазначили, що особливу увагу потрібно приділяти саме дитячому 

виховання. Найголовніше - це встановлений контакт порозуміння між батьками та 

дітьми. Адже насилля та кримінальна відповідальність займає одне з перших місць в 

нашій державі серед неповнолітніх. 

18.05.2018: 

 – відео лекція для учнів 7-9 класів Бериславської ЗОШ I-II ст. №5 на тему: 

«Охорона праці очима дітей». Учні переглянули відеоролик на тему: «Експлуатація 

праці дітей: проблеми та шляхи її вирішення», після перегляду активно обговорювали 

усі нюанси щодо легального працевлаштування неповнолітніх, законодавчі та 

нормативні вимоги з охорони праці осіб до вісімнадцяти років; 

– відкрита трибуна з учнями Великоолександрівської  ЗОШ I-III ст. №2 на тему: 

«Історія народу, який відмовився вмирати» з нагоди Дня пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу з Криму. Фахівець пояснила учням, що татари в Україні 

- одна з національних меншин, що проживають на території сучасної України. З 

метою засвоєння матеріалу переглянули сюжет «Держава та меншини» анімаційного 

серіалу «Хумра. Історії про права людини». 

21.05.2018 – відео лекція для студентів I курсу Бериславського педагогічного 

коледжу на тему: «Проблеми охорони праці неповнолітніх та шляхи їх вирішення» з 

нагоди Дня охорони праці в Україні. Переглянули відеоролик на тему: «Експлуатація 

праці дітей: проблеми та шляхи її вирішення», у якому наведені приклади щодо праці 

неповнолітніх та експлуатація праці. Після перегляду студенти ділилися враженнями 

та активно обговорювали усі нюанси щодо легального працевлаштування, 

законодавчі та нормативні вимоги з охорони праці осіб до вісімнадцяти років. 

22.05.2018 – лекція для учнів 11 класу Високопільської ЗОШ I-III ст. №1 на 

тему: «Захищене і здорове покоління» з нагоди Дня охорони праці в Україні. 

Говорили про забезпечення належних умов праці молодих працівників, що є одним із 

пріоритетних завдань, яке сприятиме зменшенню випадків виїзду працездатної 

молоді в інші країни з метою пошуку гідної роботи. 

24.05.2018 – відео лекція для студентів III курсу Бериславського медичного 

коледжу на тему: «Праця неповнолітніх – робочий час і час відпочинку» з нагоди Дня 

охорони праці в Україні. Визначили поняття «охорона праці», якими законами 

регулюється охорона праці та як офіційно, легально працевлаштуватися. Також 

переглянули відеоролик на тему: «Експлуатація праці дітей: проблеми та шляхи її 

вирішення» після перегляду обговорювали та визначили, що таке праця 

неповнолітніх та експлуатація дитячої праці. 

25.05.2018 – бесіда з учнями молодших класів на базі Бериславського місцевого 

центру на тему: «Мої права та обов’язки». Обговорили зміст статей Конвенції про 

права дитини та Конституції України щодо прав та обов’язків дітей, пограли у гру «У 

мене є право…», а потім естетично оформили у вигляді малюнку. 

30.05.2018:  

– розважальна година з вихованцями молодшої групи Нововоронцовського 

ДНЗ ясла-сад №1 «Сонечко» на тему: «Мирна країна – щаслива родина» з нагоди Дня 

захисту дітей. Малюки дізналися що мають права, їх потрібно дотримуватися і 



захищати. В ході розважальної гри вихованцями створено малюнок країна їхніми 

очима; 

– творчий урок для вихованців Великоолександрівського ДНЗ №1 «Веселка» на 

тему: «Права знаєш – собі допомагаєш» з нагоди Дня захисту дітей. У ході дружнього 

спілкування, діти дізналися, що вони мають право на життя, ім'я, право на 

відпочинок, право на освіту, вільне спілкування та право на любов тощо. Засвоїти 

поданий матеріал допомогла активна творча робота малечі.  

04.06.2018 – бесіда з вихованцями Високопільського ДНЗ «Барвінок» на тему: 

«Вивчаємо свої права на прикладі казкових персонажів» з нагоди Дня захисту дітей. 

Діти жваво відповідали на питання стосовно вчинків казкових героїв, малювали, 

задавали питання. На закріплення отриманої інформації, перерахували свої права та 

обов’язки. 

07.06.2018: 

 – правовий квест для учнів 5-6 класів пришкільного табору «Сонечко» 

Великоолександрівської ЗОШ I-III ст. №2 на тему: «Я знаю свої права!». Правовий 

квест передбачав три команди, які повинні проходити певні етапи. Текст Конвенції 

знаходився у дослідників команд. На кожному етапі учні виконували завдання, після 

отримували підказки з картками номеру статті, за нею учасники визначали місце на 

території школи, в якому можуть забезпечуватись права. І так до самого «Фінішу», де 

відбувався бліц-турнір, підведення підсумків та нагородження гравців; 

– бесіда з учнями Милівської ЗОШ та вихованцями ДНЗ на тему: «Діти та 

булінг». Обговорили: форми дитячого булінгу, класифікацію видів та соціальну 

структуру булінгу, типові риси дітей «булі» та жертв. Пограли у гру «Маю право та 

обов’язок».  

12.06.2018 – право просвітницький захід для учнів Бериславської ЗОШ I-III ст. 

№3 на тему: «Ми скажемо ні дитячій праці!». Дітей розподілили на дві команди, 

визначили правила роботи у групах та запропонували різноманітні конкурси: «Пазл», 

«Прислів’я та приказки». Грали у ігри: «У мене є право…», «Впіймай право за хвіст», 

серед низки прав розпізнавали справжні і вигадані права. Також переглянули 2 

короткометражні відео та обговорили зміст статей Конвенції про права дитини та 

Конституції України щодо прав та обов’язків дітей.  

13.06.2018 – відео лекція для учнів 6-7 класів Великоолександрівської         

ЗОШ I-III ст. №1 на тему: «Робоче дитинство: реалії сьогодення». Переглянули 

відеоролики та обговорили, що таке дитяча праця та найгірші форми дитячої праці. 

Розповіли, про можливе притягнення до адміністративної та кримінальної 

відповідальність батьків та інших осіб за виявлення фактів жорсткого поводження з 

дітьми, трудової та сексуальної експлуатації. 

14.06.2018 – відео-лекторій «STOP-БУЛІНГ» для учнів 5-6 класів пришкільного 

табору «Сонечко» Великоолександрівської ЗОШ I-III ст. №2. Ознайомили учнів з 

поняттям, формами та структурою боулінгу. Вся інформація супроводжувалася 

переглядом відеороликів, слайдів про моделі фізичного та психологічного булінгу, 

найпоширеніших типів кібербулінгу (анонімні погрози, переслідування, шантаж, 

обмовлення, зведення наклепів, зламування поштових скриньок, сторінок у 

соціальних мережах з метою отримання особистої інформації про людину та 

переслідування її). 

18.06.2018 – лекція для учнів 7-9 класів пришкільного табору «Сонечко» 

Великоолександрівської ЗОШ I-III ст. №2 на тему: «Захист прав мігрантів та 



біженців». Ознайомили учнів з правовим статусом біженців в Україні. Підняли 

проблему невміння сприйняття дітьми «інаковості». 

 

Основними організаційними формами діяльності місцевих рад та  

адміністрацій є: сесії; колегії; окремі та спільні засідання постійних комісій, 

підкомісій і робочих груп; звіти сільського, селищного, міського голови перед 

територіальною громадою. Активну  участь  в колегіях та  сесіях місцевих рад та  

адміністрацій приймають і працівники Місцевого центру. 

Проведення робочих зустрічей та спільних заходів з керівництвом органів 

прокуратури, судів, правоохоронних органів, пенітенціарної служби є не менш 

ефективними у роботі Місцевого центру.  

Протягом звітного періоду: 

12.04.2018 - робоча зустріч з керівником Нововоронцовського районного 

відділу поліції ГУНПУ у Херсонській області Олегом Однолько.  Визначили шляхи 

взаємодії аби задовольнити правові потреби всіх категорій громадян, які звертаються 

як до бюро, так і до правоохоронних органів. В ході розмови звернули увагу більш 

детально на проголошення в Україні 2018 року – Роком реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», завдання якого забезпечити 

українців інформацією про права, які гарантовані їм Конституцією і законами, 

навчити ці права реалізовувати та захищати. 

18.04.2018 – семінар на тему: «Скажи наркотикам ні!» для умовно засуджених, 

що перебувають на обліку у Високопільському РС. Згідно статистики більшість 

правопорушень вчиняються під впливом наркотичних речовин. Наприкінці семінару 

за консультацією звернулось четверо громадян. 

15.05.2018 - спільно з інспектором відділу пробації Вікторією Горовою, 

провели чергову зустріч з підобліковими особами, яких ознайомили з основними 



нормами правового захисту населення в сфері трудових відносин. Фахівець бюро 

розкрила дуже гострі у наш час питання - поновлення на роботі незаконно звільнених 

працівників та порядок вирішення трудових спорів на підприємстві. Засуджені до 

відбування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, дізналися також про 

позитивні аспекти належного оформлення трудових відносин громадян, оскільки 

тільки так можна забезпечити захист власних трудових прав. 

16.05.2018 – лекція на тему: «Сучасний стан охорони праці в Україні» для 

працівників та умовно засуджених Високопільського районного відділу з питань 

пробації, в ході якої обговорили, що саме сприяє негативному стану охорони праці в 

Україні. 

23.05.2018 – лекція на тему: «Забезпечення конституційних прав на здорові та 

безпечні умови праці молоді» для підоблікових громадян Великоолександрівського 

районного відділу з питань пробації. Клієнти пробації одержали якісні правові 

консультації і інформацію про механізм їх захисту та реалізації на практиці. 

24.05.2018 – бесіда на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» для 

працівників та умовно засуджених Високопільського районного відділу з питань 

пробації. В заході взяли участь неповнолітні особи, які вчинили злочин вперше, і 

яким було призначено покарання, не пов'язане з позбавленням волі. 

04.06.2018 - правопросвітницький захід з пробацією. Об’єднавши сили заради 

спільної мети – роз’яснити конституційні права, обов’язки та гарантії умовно 

засудженим – фахівець Нововоронцовського бюро правової допомоги спільно з 

фахівцями Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Нововоронцовської 

РДА та Нововоронцовського сектору кримінально-виконавчої інспекції управління 

Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області провели бесіди з 

умовно засудженими.   

06.06.2018 – відео лекція на тему: «Насильство в сім`ї – ганебне явище у 

суспільстві» для працівників та умовно засуджених осіб Бериславського відділу 

поліції ГУНП у Херсонській області.  Присутні переглянули відео та обговорили 

основні моменти нового Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», види насильства, форми прояву жорстокого поводження у родині, 

номери телефонів та адреси організацій та установ, що надають допомогу 

постраждалим від цього явища.   

18.06.2018 – робоча зустріч з прокурором Бериславської місцевої прокуратури 

та адвокатом, який працює в системі безоплатної вторинної правової допомоги. 

Обговорили питання щодо основних функцій і принципів діяльності бюро, 

можливості громадян отримати первинну та вторинну правову допомогу. 

22.06.2018 –  семінар для особового складу Бериславського відділу поліції 

ГУНП в Херсонській області про порядок інформування центрів безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  



Працівниками Місцевого центру взято участь у семінарах та «круглих» 

столах, в ході яких ознайомлено з порядком подання та розгляду звернень про 

надання БВПД, наведено практичні приклади отримання БВПД та розміщено 

інформаційні друковані матеріали роз’яснювального характеру про БПД, а саме: 

18.04.2018: 

 - про передбачені трудовим законодавством обмеження, права та гарантії 

молодих осіб, які не досягли вісімнадцяти років розповідала начальник 

Великоолександрівського бюро правової допомоги, під час проведення семінару для 

громадян, які щойно стали на облік у районний центр зайнятості. Питання заходу 

працівник системи БПД обрала з цьогорічної теми Всесвітнього дня охорони праці – 

«Захищене і здорове покоління», яке відзначатимуть 28 квітня; 

- семінар для працівників Нововоронцовсько-Високопільського військового 

комісаріату щодо всеукраїнського проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

20.04.2018 -  семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

Нововоронцовському РЦЗ. Учасники семінару дізналися про основні переваги 

офіційного працевлаштування, ризики тіньової зайнятості, поняття трудового 

договору та порядок його укладення. 

23.04.2018 -  проведений правовий лекторій для працівників відділу освіти 

Нововоронцовської районної адміністрації. Фахівець розповіла про роботу бюро, а 

саме як і де отримати первинну правову допомогу, що таке вторинна правова 

допомога, і що система правової допомоги – це соціальний проект Уряду України.  

25.04.2018 – проведено семінар для безробітних громадян у співпраці з 

фахівцями центру зайнятості та відділом пробації Великоолександрівського району. 

До уваги шукачів роботи були винесені питання щодо вдалої співбесіди з 

роботодавцем, як запоруки працевлаштування, а також донесено до відома слухачів 

інформацію про права та гарантії на здорові та безпечні умови праці, в тому числі для 

неповнолітніх і молоді, про які розповідала працівник бюро. 
26.04.2018 - фахівцями Місцевого центру спільно з спеціалістами 

Бериславського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

проведено просвітницьку зустріч групи самодопомоги матерів та дружин учасників 

АТО. 

07.05.2018 -  бесіда на тему «Здорове та захищене покоління»  з трудовим 

колективом КП Великоолександрівське підприємство «Комсервіс». Працівники 

підприємства обговорили правові норми українського законодавства, які закріплюють 

трудові права та гарантії молодих спеціалістів.  

10.05.2018 - проведено для безробітних громадян Великоолександрівського 

РЦЗ семінар на тему: «Загальні питання зайнятості молодих працівників».  

11.05.2018: 

 - проведено бесіду на тему: «Правові гарантії в Україні» для трудового 

колективу пологового відділення  комунальної установи «Бериславська центральна 

районна лікарня»; 

-  у рамках роботи спеціалізованого формування у пологовому відділенні 

комунальної установи «Бериславська центральна районна лікарня»  спільно з 

спеціалістами Бериславського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, Службою у справах дітей Бериславської районної державної адміністрації 

проведено бесіду-діалог на тему: «Здорове та захищене покоління» для породіль, які 

щойно стали молодими матусями; 



- проведено лекцію на тему: «Відповідальність роботодавця за не виплату 

заробітної плати» для громадян, які стоять на обліку в Нововоронцовському РЦЗ та 

трудового колективу. 

15.05.2018 - проведено бесіду з трудовим колективом Нововоронцовської 

центральної бібліотеки на тему: «Захист прав жінок та гендерна рівність в Україні». 

17.05.2018: 

 –  організовано засідання круглого столу із соціальними партнерами: Центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та Великоолександрівською центральною 

районною бібліотекою. Обговорювали проблему реалізації права молодих громадян 

на безпечні та здорові умови праці; 

 – проведено у бесіду  з трудовим колективом Високопільської районної 

бібліотеки на тему: «Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів». 

18.05.2018: 

- проведено лекцію на тему: «Відповідальність роботодавця за не виплату 

заробітної плати» для трудового колективу Нововоронцовської селищної ради. 

Фахівець розповіла, що робити в разі порушення прав на отримання заробітної плати, 

якщо немає можливості відразу звернутися до суду;  

– відбулося засідання круглого столу з працівниками Високопільської селищної 

ради на тему: «Охорона праці в Україні». 

23.05.2018 – семінар на тему: 

«Правові та організаційні основи охорони 

праці» для соціальних працівників 

Бериславського району. 

24.05.2018 – відбулося засідання 

круглого столу з начальником 

Нововоронцовського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного 

стану ГТУЮ в Херсонській області 

Людмилою Череватюк спільно з 

консультантом Нововоронцовської державної нотаріальної контори Наталією 

Ведьмедьовою. 

25.05.2018 – семінар на тему: «Як організувати власну справу», для осіб які 

перебувають на обліку у Великоолександрівському РЦЗ. 

14.06.2018 - участь у засіданні круглого 

столу, організований працівниками 

Високопільського районного відділу ДРАЦС ГТЮ 

у Херсонській області та державним нотаріусом 

Чорноус О.Ф. Темою обговорення став Закон 

України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», який набрав чинності 

07.01.2018. 

 

21.06.2018 – семінар на тему: «Як протидіяти 

домашньому насильству?» для осіб зі статусом 

безробітного, які перебувають на обліку в 

Великоолександрівському РЦЗ. 

 



Забезпечується робота дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів 

мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян).  

Протягом II кварталу 2018 року,  працівниками Місцевого центру здійснено 23 

прийомів громадян, з них 8 прийомів громадян на базах сільських рад Бериславського 

району, 3 – на базах сільських рад Великоолександрівського району, 6 – на базах 

сільських рад Високопільського району та 6 – на базах сільських рад 

Нововоронцовського району. Загальна кількість прийнятих суб’єктів права на 

безоплатну правову допомогу під час роботи мобільних  пунктів становила 104 особи. 

У звітному періоді, відповідно до затверджених раніше графіків на 

постійній основі працюють і дистанційні пункти консультування громадян, а 

саме на базах центрів з надання адміністративних послуг, районних центрів 

зайнятості, військових комісаріатів, територіальних центрах обслуговування 

населення тощо. Загальна кількість прийнятих суб’єктів права на безоплатну правову 

допомогу під час роботи дистанційних пунктів становила 183 особи. 

Працівниками Місцевого центру збирається, аналізується та публікується            

у районних газетах та на офіційних веб-сайтах районних державних 

адміністрацій актуальна і корисна для населення інформація, що сприяє підвищенню 

рівня обізнаності громадян щодо розуміння своїх прав та використання їх задля 

вирішення своїх питань. 

Інформація щодо функціонування системи БПД висвітлюється на 

Інформаційному стенді, який знаходиться в приміщенні Центру, на офіційній сторінці 

у Фейсбуці та веб-сайтах районних державних адміністрації та районних рад, що 

здійснюють свою діяльність на території юрисдикції Центру. 

Заходи, які проводяться Центром або за його участі, постійно у день 

проведення заходу або участі у заході висвітлюються на офіційній сторінці. 

 
 



[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД  
 

У звітному періоді працівниками Місцевого центру складено та розміщено 

шість правових консультацій для суб’єктів права на безоплатну правову допомогу в 

адміністративному/кримінальному процесі для наповнення довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikilegalAid».  

З метою оволодівання  новими знаннями, отриманням нових навичок, 

удосконаленням певних якостей, протягом звітного періоду проводилися 

різноманітні заходи (семінари,  тренінги, робочі зустрічі тощо). 

13.04.2018 – у конференц-залі 

Регіонального центру надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Херсонській області, пройшов тренінг для 

працівників Місцевих центрів на тему: 

«Запобігання та протидія домашньому 

насильству за ознакою статі в контексті 

нового законодавства». Тема є досить 

актуальною, оскільки в Україні щороку 

реєструється близько 150 000 тисяч 

випадків домашнього насильства у різних 

його проявах. 

27.04.2018 – директор Місцевого 

центру Марина Груша та працівники взяли 

участь у круглому столі на тему: «Правові 

питання сьогодення в Україні», який 

проходив у місті Каховка. Ініціатором заходу 

виступив Каховський місцевий центр з 

надання БВПД за сприянням Каховської 

міської ради. Захід мав на меті обговорення 

проблемних правових питань, які виникають 

під час роботи, та шляхи їх вирішення. 

Обговорення питань круглого столу 

спонукнуло учасників до жвавої дискусії. 

Представники системи БВПД та фахівці 

інших установ та організацій ділилися своїм позитивним досвідом між собою. 

23.05.2018 - у конференц-залі 

Регіонального центру надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Херсонській області, пройшов семінар для 

працівників центрів/бюро системи 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Херсонської області з використанням 

техніки case-study «Особливості надання 

правової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам». Метою заходу стало 

інформування учасників щодо особливостей реалізації прав внутрішньо переміщених 



осіб та змін у законодавстві, що регулює захист прав таких осіб, а також судової 

практики національних судів та Європейського суду з прав людини.   

31.05.2018 – у приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Херсонській області, пройшов дводенний тренінг для 

працівників центрів/бюро системи безоплатної вторинної правової допомоги. Метою 

заходу стало розвиток комунікативних навичок для роботи із вразливими групами 

клієнтів системи безоплатної правової допомоги, зокрема - постраждалих від 

домашнього насильства, дітьми, учасниками АТО, внутрішньо переміщеними 

особами та особами похилого віку. Тренінг проходив у форматі активної участі усіх 

учасників протягом двох днів, виконання практичних вправ та завдань, роботу в міні-

групах, аналіз та обговорення кейсів та відеоматеріалів, обмін досвідом між 

учасниками та відверте спілкування.  

06.06.2018 – в Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Херсонській області пройшов перший етап конкурсу з відбору адвокатів, 

які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Директор 

Місцевого центру Марина Груша взяла участь у засіданні конкурсної комісії з відбору 

адвокатів. 

12.06.2018 -  в Регіональному 

центрі з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Херсонській області 

пройшов другий завершальний етап 

конкурсу з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги. Директор Місцевого 

центру Марина Груша взяла участь 

у засіданні конкурсної комісії з 

відбору адвокатів. Конкурсна 

комісія оцінювала адвокатів за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності 

або відсутності застосованих до адвоката дисциплінарних стягнень та враховуючи 

результат проходження адвокатом дистанційного курсу «Вступ до системи надання 

безоплатної правової допомоги».  



19.06.2018 – інтегратор Місцевого 

центру Катерина Кравчук пройшла 

навчання-стажування з підвищення 

кваліфікації, в ході якого отримала 

методично-консультативну допомогу, а 

саме правила оформлення медіа-звітів, 

вимоги до ведення сторінок на ФС, 

порядок організації прес-заходів, 

написання прес-анонсів. На думку 

керівника Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

у Херсонській області, Катерина Кравчук, 

незважаючи на те, що в системі БПД 

працює з квітня і робота інтегратора для неї нова, має велике бажання працювати, є 

потенціал, нові ідеї і навіть маленькі досягнення.       

 

 

[1.3] Децентралізація системи БПД 

 

21.06.2018 у Регіональному центрі з надання безоплатної правової допомоги у 

Херсонській області відбулося чергове засідання керівної ради директорів місцевих 

центрів, під час якої підвели підсумки роботи місцевих центрів за II квартал і за I 

півріччя поточного року загалом. 

 

 

 

[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 

впровадження інших новітніх інформаційних технологій  

 



Протягом звітного періоду постійно наповнювався інформаційний портал 

інформацією про зміни у законодавстві, доступ до БПД, систему БПД, судову 

практику. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.04.2018 по 01.07.2018 року Місцевим центром та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 991  звернення клієнтів (з них 680 нових), 921 особі було надано 

правову консультацію, прийнято письмових звернень про надання БВПД від 70 осіб.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстров

аних 

звернень/ 

нові 

звернення 

Кількість 

наданих 

правових 

консуль 

тацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

1 Відділ правової інформації та 

консультацій 
343/236 299 44 

2 Відділ «Великоолександрівське бюро 

правової допомоги» 
235/138 220 15 

3 Відділ «Високопільське бюро правової 

допомоги» 
159/110 154 5 

4 Відділ «Нововоронцовське бюро 

правової допомоги» 
254/196 248 6 

Разом по МЦ 991/680 921 70 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 58 

рішень про надання БВПД та надано 22 доручення адвокатам та 31 штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 5 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 

192 (19,4%), соціального забезпечення 95 (9,6%), спадкового 140 (14,1%), 

земельного 106 (10,7%), іншого цивільного права 111 (11,2%), договірного 98 

(9,9%), ), трудового 51 (5,1%), з неправових питань 51 (5,1%), житлового 72 (7,3%),  

з інших питань 23 (2,3%), адміністративного 17 (1,7%), медичного 16 (1,6%), з 

питань виконання судових рішень 19 (2,0%) . 

 

 



 

 

 

 

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

категорією питань 

 

 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком 
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9,6%

інше цивільне; 111; 
11,2%

спадкове; 140; 
14,1%

земельне; 106; 
10,7%

неправове; 51; 5,1%

сімейне; 192; 19,4%

трудове; 51; 5,1% інше; 23; 2,3% договірне; 98; 9,9%
житлове; 72; 7,3%

виконання судових 
рішень; 19; 1,9%

адміністративне; 17; 
1,7%

медичне; 16; 1,6%

жінки
59%

чоловіки
41%



 

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) 44 (83 %), інвалідам 7 

(13,2 %), ветеранам війни 2 (3,8 %). 

 

Діаграма 4. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за 

категорією осіб 

 

 

 

 

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

квартал було: 

 здійснено 23 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 25 

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 287 осіб, в тому числі 104 особи звернулися за 

до 18 років
1%

від 18 до 35 років 
включно

29%

від 35 до 60 років 
включно

51%

понад 60 років
19%

малозабезпечені
83,0%

інваліди 
13,2%

ветерани 
війни
3,8%



отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та  183 особи до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 надано методичну допомогу 27 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 153 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 35  інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 0 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

  

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Місцевого центру               

в розрізі бюро 

№

 

з/

п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснени

х виїздів 

нобіль 

них 

пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій 

них 

пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методич 

ну 

допомогу 

Кількість 

проведен

их право-

просвіт 

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформа 

ційних 

матеріалів, 

розміще 

них у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

23/104 25/183 27 153 0 35 

2 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

8/35 4/51 12 47 0 10 

4 Відділ 

«Великоолександрів

ське бюро правової 

допомоги» 

3/17 6/71 3 36 0 12 

4 Відділ 

«Високопільське 

бюро правової 

допомоги» 

6/17 6/13 6 24 0 4 

5 Відділ 

«Нововоронцовське 

бюро правової 

допомоги» 

6/35 9/48 6 46 0 9 

     

                 


