
Додаток 8 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Голопристанським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі – Місцевий центр)  річного плану діяльності  
в І кварталі 2018 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  

11 січня 2018 року взято участь в семінарі для безробітних, що перебувають на обліку в 

Каланчацькому районному центрі зайнятості, з числа учасників АТО, на тему: «Співбесіда з 

роботодавцем». Під час заходу були обговорені суттєві помилки, які допускають шукачі роботи під 

час співбесіди з роботодавцем. Ознайомлено присутніх з порядком отримання консультацій з правових 

питань та підставами отримання послуг безоплатного адвоката, надано роз'яснення щодо понять 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, а також доведено інформацію про послуги, які 

надають місцеві центри.  

22 січня 2018 року проведено робочу зустріч з представником 

Центру допомоги учасникам АТО ХОДА в Голопристанському 

районі Каракіною В.К. 

В ході зустрічі сторони обговорили правові проблеми, з якими 

стикаються  учасники АТО з питань щодо реалізації наданих їм 

додаткових соціальних гарантій; обміркували можливі шляхи їх 

вирішення.  

29 січня 2018 року взято участь в засіданні круглого столу на 

тему «Права людини починаються з прав дитини», яке організоване 

для внутрішньо переміщених осіб та відбулося в приміщенні 

Скадовського районного центру зайнятості, за участі головного 

лікаря Скадовської центральної районної лікарні, представників 

Пенсійного фонду, служб та відділів Скадовської РДА. Під час заходу 

розглядались та обговорювались наступні питання: призначення та 

виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, соціальні виплати, 

порядок отримання субсидій, медичне лікування, молодіжне 

кредитування внутрішньо переміщених осіб. В ході жвавої дискусії присутні отримали вичерпні 

відповіді на численні запитання. Присцтніх поінформовано про реалізацію в Україні 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0?source=feed_text&story_id=2019855928227348
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=2025738464305761
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8?source=feed_text&story_id=2025738464305761
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=2025738464305761
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83?source=feed_text&story_id=2030876023792005
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B4%D0%B0?source=feed_text&story_id=2030876023792005
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9?source=feed_text&story_id=2030876023792005
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8?source=feed_text&story_id=2030876023792005
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B9?source=feed_text&story_id=2030876023792005
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=2030876023792005
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=2030876023792005
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=2030876023792005


загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВ», покликаного підвищити 

рівень обізнаності громадян про свої права та способи їх захисту, повідомила про можливість 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та розповсюдила інформаційні 

буклети. 

12 березня 2018 року в Управлінні соціального захисту населення та охорони здоров’я 

Голопристанського району відбулась робоча зустріч з головним спеціалістом з 

приводу анкетування  АТО та членів їх сімей на предмет вивчення 

їх правових потреб.  В ході зустрічі фахівець Управління повідомила, 

що всі анкети передані до сільських рад Голопристанського району 

через соціальних працівників та після заповнення відповідною 

категорією громадян, повертаються до Управління соціального 

захисту населення. 

29 січня 2018 року, з метою забезпечення учасників АТО та 

членів їх сімей своєчасним доступом до додаткових соціальних 

гарантій, які встановлені рішеннями органів місцевого 

самоврядування, проведно робочі зустрічі із головним спеціалістом 

управління соціальної роботи Голопристанського 

районного військкомату та державним кадастровим 

реєстратором відділу Держгеокадастру у Голопристанському районі. 

В ході зустрічі сторони приділили увагу таким найбільш проблемним 

питанням, як забезпечення учасників АТО земельними ділянками та 

пільговий проїзд учасників АТО та членів їх сімей громадським 

транспортом. 
 

Захід 1.1.3  

11 січня  2018 року проведено правовий урок для учнів 3-х класів Голопристанської ЗОШ № 4 

на тему «Чи знаєш ти свої права?», який відбувся в ігровій формі. Метою заходу було ознайомлення 

учнів з їхніми основними правами та обов’язками, закріплення їх в пам’яті; навчити дітей вмінню 

захищати себе при порушенні прав дитини, розвивати культуру дітей, виховувати дисциплінованість, 

повагу до законів України, товаришів. 

25 січня 2018 року  проведено виховну 

годину серед учнів 3 класу Голопристанської ЗОШ № 4 

на тему: «Чи знаєш ти свої права?». Захід мав на меті 

розширити знання учнів про документи, що гарантують 

права та обов’язки дитини; вироблення стійких 

переконань у необхідності дотримання 

своїх прав та обов'язків; розвивати в дітей уміння 

орієнтуватися в життєвих ситуаціях, керуватися 

набутими знаннями у своїй життєвій практиці; 

виховувати толерантне ставлення до людей.  

31 січня 2018 року, з метою налагодження співпраці в частині організації проведення 

тематичних вебінарів в загальноосвітніх закладах Голопристанського 

району взято участь в нараді директорів загальноосвітніх закладів 

Голопристанського району. 

Під час виступу присутнім нагадали про оголошення в Україні 2018 

року – Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

метою якого є - формування у суспільстві правової культури та правової 

свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості 

громадян щодо реалізації та захисту своїх прав; повідомила про те, що 

одним з пріоритетних напрямків діяльності Голопристанського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

є правопросвітництво. Запропонувано розглянути можливість проведення 

ряду правопросвітницьких заходів (семінарів, правових годин, правових 

уроків, лекції з права та інш.) за допомогою онлайн-зв’язку, тобто 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text&story_id=2030876023792005
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&story_id=2030851307127810
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9?source=feed_text&story_id=2030851307127810
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9?source=feed_text&story_id=2030851307127810
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83?source=feed_text&story_id=2030851307127810
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&story_id=2030851307127810
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&story_id=2030851307127810
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=2019870811559193
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83?source=feed_text&story_id=2027716684107939
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83?source=feed_text&story_id=2027716684107939
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BE%D1%88?source=feed_text&story_id=2027716684107939
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2?source=feed_text&story_id=2027716684107939
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2?source=feed_text&story_id=2027716684107939
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2030934083786199
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text&story_id=2030934083786199
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE?source=feed_text&story_id=2030934083786199
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2030934083786199
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD?source=feed_text&story_id=2030934083786199


проведення вебінарів фахівцями Місцевого центру для учнів, батьківських комітетів та педагогів на 

правову тематику.   

08 лютого 2018 року здійснено 

виїзд до Залізнопортівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Для учнів 

2-4 класів провели правовий урок на тему: «Знаю і 

реалізую свої права», під час якого ознайомили дітей з 

положеннями Світової Конституції прав 

дитини – Конвенції про права дитини. Подискутували 

щодо змісту кожного з прав дитини. 

Виокремили  обов’язки, які нероздільно йдуть з правами. 

Розглянули декілька ситуацій з казок та з’ясували які 

саме права казкових героїв були порушені. Також звернули увагу дітей про їх права та обов’язки, 

як учнів. 

Для учнів 5-11 класів фахівці провели правову лекцію на тему «Право на життя без насильства», 

під час якої ознайомили старшокласників з поняттям насильство, агресор та жертва. Визначилися з 

видами насильства. 

Більш детально зупинилися на обговоренні поняття та видів насилля у дитячому середовищі 

– БУЛИНГУ.  

Під час обох заходів присутніх поінформували про реалізацію в Україні 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», метою якого є формування 

у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та 

поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав. Серед учнів роздані друковані 

матеріали на теми: «Пам’ятка для учнів», «Права та обов’язки дитини», «Адміністративна та 

кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Гендерна рівність», «Вимагають хабара за іспит чи 

навчання?» та інш. 

В ході зустрічі з педагогами Залізнопортовської ЗОШ І-ІІІ ступенів фахівці інформували про 

систему безоплатної правової допомоги в цілому, а також про послуги, що надаються Місцевим 

центром та залишили інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Місцевого 

центру. 

20 лютого 2018 року, з метою налагодження співпраці та розширення доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги, проведено робочу зустріч із завідуючою ясла-садка № 2 "Казка". Під 

час зустрічі поінформовано про порядок отримання безоплатної первинної і вторинної правової 

допомоги  та ознайомлено з переліком суб'єктів, які мають право на її отримання. 

26 лютого 2018 року з метою реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного 

підвищити рівень обізнаності громадян про свої права та способи їх 

захисту, організувано та проведено флешмоб під лозунгом «З турботою 

від БПД» за участі учнів 6 та 7 класів Голопристанській ЗОШ № 4.  

05 березня 2018 року, в рамках реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного 

підвищити рівень правової свідомості та правової культури українців, 

відвідано ясла-садок комбінованого типу «Чебурашка» м. Скадовськ, 

де поспілкувалися із вихователями та батьками, діти яких відвідують 

цей заклад. 

Під час спілкування поінформовано про систему безоплатної 

правової допомоги в цілому; порядок отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги; категорії суб’єктів, які 

мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та передала для 

ознайомлення друковані матеріали з правовими консультаціями та візитівки Бюро 

14 березня 2018 року завітали до Голопристанської загальноосвітньої школи ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4 та виступили перед батьками учнів 1 класу, під час якого поінформували присутніх про 

реалізацію в Україні загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», а 

також розповіли про систему безоплатної правової допомоги взагалі; порядок отримання безоплатної 
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первинної та доступ до безоплатної вторинної правової допомоги; категорії суб’єктів, що мають право 

на отримання останньої та послуги, що надаються Місцевим центром. Серед присутніх були 

розповсюджені друковані матеріали з правовими консультаціями та візитівки Місцевого центру. 

21 березня 2018 року спільно із головним спеціалістом Скадовського районного 

відділу ДРАЦС Головного територіального управління 

юстиції у Херсонській області розповіли 

про сервіси Міністерства юстиції України та про можливість 

користування Кабінетом електронних сервісів Мін’юсту 

через мережу інтернет системи безоплатної правової 

допомоги під час інформативної зустрічі з учнями 10 

класу СНВК«Академічна гімназія». Гімназистам був 

доведений перелік послуг, які можливо отримати через 

кабінет. Серед них: отримання документів з державних 

реєстрівМіністерства юстиції України в режимі on-line; 

проведення реєстраційних дій у державних реєстрах України 

в електронному вигляді; пошук інформації у державних реєстрах України; користування 

електронними системами звітності для тих осіб, які здійснюють спеціалізовану професійну діяльність; 

посилання на різні інформаційні джерела; пошук законодавчих документів, шаблонів (зразків) 

документів; участь в електронних торгах арештованим майном тощо. 

22 березня 2018 року, під час круглого столу з учнями 9 класу СНВК «Академічна 

гімназія» спільно із головним спеціалістом Скадовського районного відділу ДРАЦС Головного 

територіального управління юстиції у Херсонській області обговорено декілька тем правової тематики, 

а саме: - сервіси Міністерства юстиції України та можливість користування Кабінетом електронних 

сервісів Мін’юсту через мережу інтернет системи безоплатної правової допомоги; - права дитини в 

сім'ї; - адміністративна відповідальність неповнолітніх. Гімназистам доведено інформацію 

про перелік послуг, які можливо отримати через кабінет. Серед 

них: отримання документів з державних реєстрів Міністерства 

юстиції України в режимі on-line; проведення реєстраційних дій у 

державних реєстрах України в електронному вигляді; пошук 

інформації у державних реєстрах України; користування 

електронними системами звітності для тих осіб, які здійснюють 

спеціалізовану професійну діяльність; посилання на різні 

інформаційні джерела; пошук законодавчих документів, шаблонів 

(зразків) документів; участь в електронних торгах арештованим 

майном тощо. 

23 березня 2018 року, в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту "Я МАЮ ПРАВО", а також з метою підвищення рівня знань та поінформованості дітей про 

їхні права, реалізацію та захист, разом з суддями Скадовського районного суду Херсонської області 

відвідали Улянівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради Херсонської 

області. В ході зустрічі розповіли учням 5-10 класів про права дитини, передбачені Конвенцією ООН; 

про права та обов’язки учнів у школі, висвітлили тему кібербулінгу та безпечного користування 

Інтернетом, закликали завжди мати свою думку, пам’ятати що 

після кожної дії настають наслідки, тому у будь-якій ситуації 

залишатися порядними та гідними людьми. 

 

Захід 1.1.4  

08 лютого 2018 року спільно з головним спеціалістом 

служби у справах дітей, в.о.начальника відділу сім'ї, дітей та 

молоді, інспектором ювенальної превенції Голопристанського 

ВП були проведені профілактичні та індивідуальні бесіди з 

приводу порушення шкільної дисципліни та шкільного 
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насильства (булінга) з учнями Нововолодимирівської та Долматівської ЗОШ Голопристанського 

району. 

Додатково дітей було поінформовано про реалізацію в Україні 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного підвищити 

рівень обізнаності громадян про їх права та способи їх захисту; роз’яснені їх права та обов'язки, а також 

порядок притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

Серед дітей були розповсюджені друковані матеріали інформаційного характеру з контактами 

Місцевого центру. 

07 березня 2018 року відвідано ТОВ «Швейна фабрика «ВІД», де в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО» поінформовано колектив про порядок 

стягнення аліментів на утримання дитини; приділино увагу 

питанню насильства в сім’ї, а саме: як розпізнати та захистити 

себе. Також донесено присутнім інформацію про систему 

безоплатної правової допомоги взагалі; послуги, які 

надаються Місцевим центром; порядок отримання 

безоплатної первинної правової допомоги та доступ до 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

категорії суб’єктів, що мають право на отримання останньої.  

14 березня 2018 року завітали до Голопристанської 

лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та зустрілись із заступником головного 

лікаря з медичного обслуговування населення Голопристанського району. Під час зустрічі цікавило 

питання: «Медична реформа в дії» та процес підписання громадянами декларації з лікарями. 

Лікар повідомила, що у квітні 2018 року розпочнеться кампанія з вибору пацієнтами 

лікаря первинної медичної допомоги. Пацієнт зможе обрати для себе будь-якого лікаря, незалежно від 

зареєстрованого місця проживання чи перебування. Форма декларації про вибір лікаря буде 

затверджена Міністерством охорони здоров’я України. 

В свою чергу, лікаря поінформовано про реалізацію в Україні 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного підвищити 

рівень правової свідомості та правової культури громадян, а також розповіла про систему безоплатної 

правової допомоги та послуги, що надаються Місцевим центром. 

19 березня 2018 року взято участь в тренінгу за програмою "Фінансова обізнаність для 

впевненого майбутнього ", який реалізовується ГО ХОЦ 

"Успішна жінка" за підтримки Українського Жіночого 

Фонду, в ході якого присутніх, здебільшого пенсіонерів, 

поінформували про пенсійну реформу в Україні; 

розкрили секрети управління власними грошима, 

доступно ввели в тему ефективного управління 

особистими коштами, правил безпеки при користуванні 

банківськими картками. Протягом тренінгового 

навчання використовувалися практичні, групові вправи, 

які дали можливість учасникам більш детально 

зрозуміти яким чином можна збільшити доходи, 

оптимізувати власні витрати через об'єднання спільних 

зусиль та, як активна участь в житті громади зможе привнести в наше життя більше радості і користі 

для розвитку громади.  

26 березня 2018 року, в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО», з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав 

людини, запобігання порушення конституційних прав та свобод громадян в службовій 

діяльності поліцейських та практичних аспектів реалізації права на правову допомогу, проведено 

навчальну лекцію з особовим складом Каланчацького ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській 

області. Під час лекції працівники поліції мали можливість дізнатися про практичні аспекти реалізації 

права на правову допомогу затриманими за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та за 

вчинення адміністративного правопорушення, складання відповідних протоколів, забезпечення 
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захисту підозрюваних, обвинувачених у кримінальному процесі на різних стадіях тощо. 

Слухачів поінформовано про порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою відповідно до Постанови КМУ №1363. Обговорено питання надання 

безоплатної правової допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства. 

Серед присутніх поширені друковані матеріали з правовими консультаціями та контактами 

Бюро та Місцевого центру. 

 

Захід 1.1.5 

13 березня 2018 року взято участь в засіданні 

Скадовської районної координаційної ради з протидії 

захворюванню на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД. 

В ході заходу присутні узгодили план 

спільних заходів щодо проведення в Скадовському 

районі Місячника боротьби з туберкульозом, в тому числі 

правопросвітницьких, а також обговорили напрямки співпраці з 

з ХОБФ Мангуст. 

30 березня 2018 року взято участь в круглому столі на 

тему: "Узгодження спільної діяльності з питань надання 

комплексу соціальних послуг вразливим на ринку праці 

категоріям населення з метою їх працевлаштування та підтримки на робочому місці, шляхом 

проведення соціального супроводу під час та після працевлаштування на основі підходу кейс-

менеджмент", який відбувся в  приміщенні Скадовського районного центру зайнятості. 

В ході заходу обговорювались питання узгодження спільної діяльності даних організацій та 

були підписані угоди про співпрацю. Співпраця з Голопристанським МЦ з надання БВПД передбачає 

організацію та проведення спільних нарад, робочих зустрічей, "круглих столів" з питань доступу 

незахищених верств населення до безоплатної правової допомоги, як первинної правової допомоги; 

забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України, а також надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Сторони проводитимуть спільні консультації для 

обговорення узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці.  

 

1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання БПД, налагодження 

співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою удосконалення надання 

ними БПД 

 

Захід 1.2.2  

02 січня 2018 року проведені робочі зустрічі із головами Мирненської ОТГ та 

Новоолександрівської сільської ради Каланчацького району, під 

час якої сторони обговорили питання надання БВПД 

незахищеним верствам населення та уклали Меморандум про 

співпрацю. 

09 січня 2018 року проведено робочу зустріч з головою 

Лазурненської сільської ради Скадовського району, в ході якої 

сторони обговорили напрямки майбутньої співпраці по 

забезпеченню якісного доступу громадянам до безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

12 січня 2018 року проведено робочу зустріч з 

начальником Каланчацького районного відділу РАЦС 

Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, під час якої сторони уклали 

Меморандум про співпрацю та запланували проведення спільних прийомів громадян в першому 

кварталі 2018 року. 

22 січня 2018 року проведено робочу зустріч з начальником Голопристанського районного 

відділу з питань пробації. Сторони обговорили подальші напрямки взаємодії, відбувся 

обмін досвідом та досягнуто домовленостей про проведення спільних прийомів та 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%BB?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BC?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%84_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83_%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87?source=feed_text&story_id=2025658237647117
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text&story_id=2025658237647117
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97?source=feed_text&story_id=2025658237647117
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&story_id=2025658237647117
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2025658237647117


організацію консультативних зустрічей з особами, що перебувають на обліку у відділі, щодо 

вирішення питань з можливих порушень їх прав. 

22 січня 2018 року проведено робочу зустріч з адміністратором Центру надання 

адміністративних послуг. В ході зустрічі обговорювались питання налагодження співпраці в напрямку 

встановлення спільної та скоординованої роботи для забезпечення доступу громадян до безоплатної 

правової допомоги, а також поінформувано про послуги та правопросвітницьку діяльність Бюро, 

повідомлено про можливість отримання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України, а також про реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО" , покликаного підвищити рівень обізнаності громадян про свої права та засоби їх захисту.  

24 січня 2018 року проведено робочу зустріч з начальником 

відділу освіти, молоді та спорту Голопристанської РДА, в ході якої 

поінформавано про систему безоплатної правової допомоги взагалі; 

послуги, які надаються Голопристанським місцевим центром; звернуто 

увагу на проголошення в Україні 2018 року – Роком 

реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО»  та передані 

друковані матеріали з правовими консультаціями та контактами Центру. 

Сторони обговорили можливість організації та проведення 

тематичних вебінарів в загальноосвітніх закладах Голопристанського 

району. 

24 січня 2018 року проведено робочу зустріч із завідувачем 

сектору Центру надання адміністративних послуг, кладено Меморандум, 

обговорено напрямки співпраці, запланувано ряд спільних заходів задля 

підвищення правової обізнаності громадян про свої права та способи їх 

захисту.  

25 січня 2018 року проведено робочу зустріч з начальником Скадовського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Херсонській області. В ході зустрічі сторони 

уклали Меморандум про співпрацю, запланували ряд спільних заходів задля підвищення правової 

обізнаності громадян на І квартал 2018 року, обговорили питання спільної та скоординованої роботи 

для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги  громадян, а також щодо 

створення дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні ДРАЦС. 

26 січня 2018 року проведено робочу зустріч з начальником Голопристанського 

міськрайонного відділу РАЦС та начальником Голопристанського міськрайонного відділу ДВС, під 

час якої керівники обговорили напрямки взаємодії в 2018 році, відбувся обмін досвідом, заплановано 

проведення спільних правопросвітницьких заходів в І кварталі 2018 року, досягнуто домовленостей 

про проведення спільних прийомів громадян, які звертаються до відділів ДРАЦС та ДВС. 

02 лютого 2018 року проведено робочу зустріч з 

начальником начальником відділу освіти, молоді та спорту 

виконкому Каланчацької селищної ради. В ході зустрічі 

поінформувано про систему безоплатної правової 

допомоги взагалі; послуги, які надаються Бюро правової 

допомоги; звернуто увагу на проголошення в Україні 2018 

року – Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО». Сторони обговорили можливість 

підписання Меморандумів про співпрацю, а також 

організацію та проведення тематичних вебінарів в 

загальноосвітніх закладах смт. Каланчак.   

05 лютого 2018 року проведено робочу зустріч з начальником відділу освіти Скадовської 

районної державної адміністрації. В ході зустрічі сторони уклали Меморандум про співпрацю та 

обговорили питання спільної скоординованої роботи в напрямку організації проведення 

тематичних вебінарів в загальноосвітніх закладах м. Скадовська та Скадовського району. 

05 лютого 2018 року у приміщенні Каланчацької ОТГ відбулась робоча зустріч з інспектором 

із соціального супроводу служби у справах дітей та соціальної роботи з сім'ями Каланчацької ОТГ. 

Метою зустрічі стало ознайомлення з роботою Бюро, обговорення плану 

проведення правопросвітницьких заходів для учасників АТО та можливості перенаправлення осіб, які 

мають невирішені правові питання, до спеціалістів Бюро, обговорено питання щодо Skype - 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%B9?source=feed_text&story_id=2025658237647117
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C?source=feed_text&story_id=2025727650973509
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2025727650973509
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text&story_id=2025727650973509
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BC_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&story_id=2026747647538176
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text&story_id=2026747647538176
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2026747647538176
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%82%D1%83%D1%8E?source=feed_text&story_id=2027710384108569
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC?source=feed_text&story_id=2027710384108569
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text&story_id=2027710384108569
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B2%D1%81?source=feed_text&story_id=2027706424108965
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%97?source=feed_text&story_id=2027706424108965
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&story_id=2027706424108965
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2027706424108965
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2027706424108965
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8?source=feed_text&story_id=2031483997064541
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=2031483997064541
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=2031483997064541
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text&story_id=2031483997064541
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2031483997064541
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2031483997064541
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8?source=feed_text&story_id=2032928993586708
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC?source=feed_text&story_id=2032928993586708
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2032928993586708
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D1%82%D0%B3?source=feed_text&story_id=2032933460252928
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консультування громадян спільно з спеціалістами служби у справах дітей. Також поінформавано про 

реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», який має на меті 

формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань 

та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав. 

08 лютого 2018 року відбулася робоча зустріч з секретарем виконавчого комітету Каланчацької 

селищної ради головною метою якої було обговорення питань надання безоплатної правової 

допомоги жителям селища. В ході зустрічі сторони підтвердили важливість зміцнення відносин 

між Бюро та Каланчацькою об'єднаною територіальною громадою та домовились про подальшу 

плідну співпрацю в цьому напрямку. 

09 лютого 2018 року відбулася робоча зустріч з начальником Скадовського районного відділу 

державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області. 

В ході зустрічі поінформовано про реалізацію в Україні 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», покликаного підвищити 

рівень обізнаності громадян про свої права та способи їх захисту; розповіла про систему безоплатної 

правової допомоги  взагалі та передала друковані матеріали з правовими консультаціями та 

контактами Бюро. Наприкінці зустрічі сторони уклали Меморандум про співпрацю та домовились про 

організацію дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні відділу ДВС. 

16 лютого 2018 року спільно з 

президентом ГО "Скадовщина мій рідний край", 

заступником Скадовського міського голови з питань 

діяльності органів виконавчої влади, 

головою Громадської ради при 

Скадовській РДА проведено робочу зустріч. В ході 

зустрічі обговорювались шляхи реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту "Я МАЮ ПРАВО", метою якого є формування у 

суспільстві правової свідомості та  правової культури, 

сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту свої 

прав. Обміркували напрямки співпраці, запланували ряд спільних заходів в напрямку забезпечення 

доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

20 лютого 2018 року проведено ряд робочих зустрічей із 

керівниками державних установ, з якими тісно співпрацює Місцевий 

центр, а саме: начальником Голопристанського районного відділу 

пробації; начальником відділу освіти, молоді та спорту Голопристанської 

РДА; начальником служби у справах дітей Голопристанської РДА; 

начальником центру надання адміністративних послуг Голопристанської 

РДА; начальником Голопристанського міськрайонного відділу РАЦС 

Головного ТЦЮ у Херсонській області; юристом Голопристанського 

офісу «Мережа правового розвитку»; спеціалістом із профорієнтування 

Голопристанського міськрайонного центру зайнятості; головою 

Голопристанської районного організації «Фонд розвитку 

Голопристанського району».   

В ході робочих зустрічей обговорені питання подальшої 

співпраці, удосконалення роботи щодо перенаправлення клієнтів та 

підготовки для них інформаційних матеріалів системи БПД в рамках 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!» для розповсюдження серед населення з правопросвітницькою метою. 

05 січня 2018 року проведено робочу зустріч із працівниками Каланчацького районного відділу 

з питань пробації, в ході якої обговорені напрямки взаємодії щодо забезпечення доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктів органу пробації та складено план спільної роботи 

на перший квартал 2018 року. Того ж дня, з метою підвищення рівня правової обізнаності та зниження 

повторної злочинності, проведено семінар для підоблікових осіб Каланчацького районного відділу з 

питань пробації.  

10 січня 2018 року проведено робочу зустріч  з інспектором Громадського пункту охорони 

правопорядку Голопристанської міської, в ході якої поінформовано про те, що Указом Президента 

України 2018 рік оголошено Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» , який 
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має на меті підвищити рівень обізнаності громадян про свої права та способи їх захисту та закликала 

до співпраці в цьому напрямку, а також про систему безоплатної вторинної правової допомоги взагалі, 

про послуги які надаються Місцевим центром та категорії суб’єктів, що мають право на таку допомогу. 

Сторони обговорили порядок направлення суб’єктів, які мають право на безоплатну правову 

допомогу до Місцевого центру. 

22 січня 2018 року проведено робочу зустріч з начальником 

Голопристанського районного відділу з питань пробації. Сторони 

обговорили подальші напрямки взаємодії, відбувся обмін досвідом та 

досягнуто домовленостей про проведення спільних прийомів та 

організацію консультативних зустрічей з особами, що перебувають на 

обліку у відділі, щодо вирішення питань з можливих порушень їх прав. 

13 лютого 2018 року, в приміщенні Голопристанського місцевого 

центру відбувся консультативний прийом громадян Регіональним 

координатором взаємодії з громадкістю Уповноваженого Верховної 

Ради України з  прав людини у Херсонській області та монітором ГО 

«Монітори національного превентивного механізму «Україна без 

тортур» з питань порушення прав людини. Під час консультування 

жителі Голопристанського району отримали вичерпні відповіді 

на поставлені питання.  

Того ж дня, з метою реалізації в Україні загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО», в приміщенні Місцевого центру відбулося засідання круглого столу на 

тему: «Аналіз правових питань з якими звертаються громадяни до суб’єктів надання правової 

допомоги в частині порушених прав та законних інтересів та пошуку можливих шляхів їх 

вирішення». До участі в круглому столі були запрошені представники органів місцевого 

самоврядування та державної влади, а також громадських організацій. 

27 березня 2018 року проведено робочу зустріч із секретарем виконавчого комітету Каланчацької 

селищної ради. Під час зустрічі поінформовано про реалізацію в Україні 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

Секретар передала підписаний Каланчацьким селищним головою Меморандум про співпрацю, 

метою якого є формування сприятливого середовища та забезпечення реалізації ефективної державної 

політики у сфері правової обізнаності населення та розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги. 

28 березня 2018 року разом із директором Комунальної установи "Центр з надання безоплатної 

первинної правової допомоги" проведено робочу зустріч з 

головним лікарем Центру первинної медико-санітарної 

допомоги. Метою зустрічі було обговорення 

питання дії Медичної реформи та порядок підписання з 

пацієнтами декларацій про вибір лікаря первинної 

допомоги.   

Фахівці поінформували лікаря про реалізацію в Україні 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я 

МАЮ ПРАВО", а також розповіли про систему 

безоплатної правової допомоги та послуги, які надаються 

Бюро та Комунальною установою. В кінці зустрічі фахівці 

домовились про подальшу співпрацю та інформування 

громадян з даного приводу. В кабінеті головного лікаря залишені інформаційні буклети з правових 

питань з контактами Бюро та візитівки Комунальної установи. 

28 березня 2018 року проведено робочу зустріч з новопризначеним головою Каланчацької 

районної державної адміністрації. В ході зустрічі новопризначеного керівника було ознайомлено із 

системою безоплатної правової допомоги в цілому; поінформовано про безоплатну первинну  та 

порядок доступу добезоплатної вторинної правової допомоги; категорії суб’єктів, які мають право на 

останню. Також фахівець донесено інформацію про роботу електронних сервісів Міністерства 

юстиції України та види послуг, які можна отримати при реєстрації в Кабінеті електронних сервісів.  
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https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&story_id=2037349069811367
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&story_id=2037349069811367
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text&story_id=2037349069811367
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=2037349069811367
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&story_id=2037349069811367
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=2037349069811367
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text&story_id=2037349069811367
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text&story_id=2037349069811367
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83?source=feed_text&story_id=2037349069811367
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9?source=feed_text&story_id=2037349069811367
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text


Захід 1.2.3 

 15 лютого 2018 року проведено робочу зустріч із головним спеціалістом Сектору у 

Херсонській області Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та ВПО України, в ході якої було 

обговорено важливість створення механізмів, направлених 

на підтримку і зміцнення зв’язків між державою і 

громадянами, які перебувають на тимчасово окупованих та 

непідконтрольних територіях. 

22 лютого 2018 року проведено робочу зустріч із 

головою Каланчацької районної організації Товариства 

Червоного Хреста України, в ході якої донесено інформацію 

про систему безоплатної правової допомоги в цілому; про порядок отримання безоплатної первинної і 

вторинної правової допомоги та ознайомила з переліком суб'єктів, які мають право на отримання 

БВПД. По закінченню зустрічі сторони підписали Меморандум про співпрацю та домовилися про 

проведення спільних правопросвітницьких заходів. 

06 та 13 березня 2018 року, в рамках проведення Місячника боротьби із захворюванням на 

туберкульоз, представники районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу 

Голопристанської РДА - районний лікар фтизіатр та президент БО Фонд громади міста Гола Пристань 

«Свята Ольга» - провели лекцію на тему: «Що треба знати про туберкульоз» особам, які перебувають 

на обліку, як засуджені, в Голопристанському районному відділі пробації. Місцевий центр, 

приймаючи участь, поінформував присутніх про систему безоплатної правової допомоги взагалі; 

послуги, які надаються Місцевим центром; порядок отримання безоплатної первинної правової 

допомоги та доступ до безоплатної вторинної правової допомоги; категорії суб’єктів, що мають право 

на отримання останньої. 

В рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити рівень правової свідомості та правової культури українців, фахівець 

висвітлила питання ухилення від сплати аліментів та роздала друковані матеріали інформаційного 

характеру з візитівками Місцевого центру. 

13 березня 2018 року, в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО», та з метою донесення інформації про діяльність Місцевого Центру, його 

роботу та функції, проведено робочу зустріч із в.о. начальника 

відділу для дітей, сім’ї та молоді комунального закладу 

«Територіальний центр соціального обслуговування» та 

соціальних служб ДСДМ. Під час зустрічі обговорені 

шляхи співпраці у напрямку запобігання та 

протидії домашньому насильству, захисту прав та інтересів 

осіб, які постраждали від такого насильства. Також 

повідомлено, що нормами чинного законодавства України 

розширено доступ до безоплатної вторинної правової 

допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства або насильства за ознакою статі, а також – для дітей, 

на підставі Закону України«Про запобігання та протидію домашньому насильству», яким внесено 

зміни до ЗаконуУкраїни «Про безоплатну правову допомогу». 

В приміщенні відділу залишені інформаційні друковані матеріали з правовими консультаціями 

та візитівки Місцевого центру.Того ж дня, фахівці здійснили візит до Голопристанського районного 

відділу пробації, де, в рамках співпраці, поспілкувалися із колективом та особами, які перебувають на 

обліку, які засуджені 

26 лютого 2018 року проведено робочу зустріч із керівництвом Каланчацького 

районного сектору з питань пробації, в ході якої обговорено питання надання безоплатної правової 

допомоги засудженим. Серед фахівців проведено семінар на тему: «Стягнення з батька додаткових 

витрат на дитину: процедура і практика» та донесено інформацію про порядок 

оформлення звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх направлення до 

Голопристанського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 26 лютого 2018 року разом з фахівцями районного відділу з питань пробації проведено 

спільний прийом неповнолітньої особи, яка перебуває на обліку. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9?source=feed_text&story_id=2037949673084640
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9?source=feed_text&story_id=2037949673084640
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BF%D0%BE?source=feed_text&story_id=2037949673084640
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B4%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%83%D0%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%96%D0%BC?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97?source=feed_text


В рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити рівень правової культури та правової 

свідомості громадян та навчити їх захищати свої права, було 

проведено інформаційне заняття на тему: «Як захистити свої 

права», яке мало на меті повідомити дитині хто є захисником її 

прав та куди звертатися за допомогою в разі порушення її прав, а 

також ознайомлено з переліком гуртків для неповнолітніх, які 

діють при Скадовському районному будинку культури ім. 

Шевченка. Також неповнолітню особу було поінформовано про 

право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги; 

види правових послуг та передані друковані матеріали з 

правовими консультаціями та візитівками Бюро. 
 

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

 

Захід 1.3.1 

09 січня 2018 року проведені робочі зустрічі з керівниками Центру надання адміністративних 

послуг та Реєстраційним відділом виконавчого комітету Голопристанської міської ради. В ході зустрічі 

сторони розглянули найбільш типові питання, які турбують громадян під час звернень; обговорили 

графік спільних прийомів під час забезпечення роботи дистанційного пункту, а також порядок 

направлення суб’єктів, які мають право на безоплатну правову допомогу до Місцевого центру. 

14 березня 2018 року, з метою реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО», проведено робочу зустріч з керівником апарату та юристом Cкадовської РДА в 

ході якої фахівці обговорили шляхи взаємодії та запланували ряд правопросвітницьких заходів, 

направлених на розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги.   

15 березня 2018 року відбулась робоча зустріч  з начальником відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Каланчацької селищної ради. Під час зустрічі обговорювались питання щодо 

необхідності долучення школярів та педагогічного колективу до 

всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» та інші форми співпраці. 

За результатами зустрічі сторони 

уклали Меморандум, який передбачає співпрацю за 

напрямами організації та проведення 

спільних правопросвітницьких заходів, в тому числі 

і проведенні вебінарів в загальноосвітніх закладах; 

розроблення та розповсюдження інформаційних 

матеріалів щодо прав та соціальних гарантій 

громадян, в тому числі дітей; 

здійснення моніторингу та аналізу існуючих 

проблем соціальної та правової захищеності 

населення. 

Того ж дня, за попредньою домовленістю, Голопристанський місцевий центр також уклав 

Меморандум про співпрацю із відділом освіти, молоді та спорту Голопристанської РДА. 

13 березня 2018 року, з метою реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО», проведено робочу зустріч із бібліотекаркою Скадовської районної бібліотеки.  Під 

час зустрічі донесено інформацію про систему безоплатної правової допомоги взагалі; про послуги, 

що надаються Бюро та категорії суб’єктів, які мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

В ході бесіди сторони розглянули питання підписання Меморандуму про співпрацю, 

обговорили її напрямки в частині проведення правопросвітницьких заходів в 

приміщенні бібліотеки та можливість проведення виставок юридичної літератури, а також 

домовились про обладнання інформаційного куточку для розміщення друкованих матеріалів з 

правовими консультаціями. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8E?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2?source=feed_text&story_id=2018820101664264
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text&story_id=2018820101664264
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B4%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%83%D0%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2?source=feed_text


 

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: 

02, 19, 31 січня, 28 лютого, 14, 30 березня 2018 року - смт. 

Каланчак та Каланчацький район; 

09, 10, 30 січня, 14 лютого,  23 березня 2018 року – м. Гола 

Пристань та Голопристанський район; 

09 січня, 22, 28 лютого, 13, 21, 28 березня 2018 року – м. 

Скадовськ та Скадовський район. 

 

15 березня 2018 року, з метою реалізації в Україні 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО», а також з нагоди Всесвітнього дня захисту 

прав споживачів, проведено вуличне 

інформування населення м. Гола Пристань. Під час 

інформування, пересічних громадян ознайомили з 

визначеним законодавством переліком прав споживачів, а 

також повідомили як діяти та куди звертатися в разі 

порушення цих прав та про порядок захисту прав споживачів 

у суді. Кожному були передані друковані матеріали з 

правовими консультаціями та візитівками Місцевого Центру 

 

Захід 1.3.3 

В звітному періоді уповноваженими працівниками Голопристанського місцевого центру з надання 

БВПД прийнято 2 пакети документів щодо державної реєстрації громадських формувань.  

Захід 1.3.6, 1.3.7 

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, 1.3.10 

03 січня 2018 року здіснено запис програми «Південний формат» на обласному радіо філії ПАТ 

НСТУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія», тема: Порядок оформлення спадщини»; 

 29 січня 2018 року здіснено запис програми «Південний формат» на обласному радіо філії ПАТ 

НСТУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія», тема: «Як і за що отримати компенсацію від влади: 

це може зробити кожен українець»  

31 січня 2018 року здіснено запис програми «Південний формат» на обласному радіо філії ПАТ 

НСТУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія», тема: «Спільне майно подружжя» 

 09 лютого 2018 року здіснено запис програми «Південний формат» на обласному радіо філії ПАТ 

НСТУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія», тема: «Порядок отримання пенсій в зв’язку із 

втратою годувальника». 

 

Захід 1.3.11, 1.3.16 

Підготовлено та розміщено: 

04 січня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено статтю «Каланчацьке 

бюро правової допомоги Голопристанського МЦ з надання БВПД інформує» http://rda-

kalanchak.gov.ua/pravova_domoga 

09 січня 2018 року на офіційному веб-сайті Скадовської міської ради розміщено статтю: 

«Скадовське бюро правової допомоги інформує» http://skadovsk.org/skadovske-byuro-pravovoyi-

dopomogi-informuye/ 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BC?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83?source=feed_text
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga
http://skadovsk.org/skadovske-byuro-pravovoyi-dopomogi-informuye/
http://skadovsk.org/skadovske-byuro-pravovoyi-dopomogi-informuye/


10 січня 2018 року на офіційних веб-сайтах Голопристанської РДА та Голопристанської 

районної ради розміщено статю інформацію про роботу Голопристанського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у 2017 році http://goprirada.com/3558-

golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-

nformuye.html,http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-

vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu- 

11 січня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено статтю «Зарахування 

трудового стажу при проходженні військової служби» http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga 

 15 січня 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено статтю – 

«Голопристанський місцевий центр БВПД надає роз’яснення щодо укладання кредитних договорів» 

http://gopri.in.ua/novini-msta/4446-golopristanskiy-msceviy-centr-bvpd-nadaye-rozyasnennya-schodo-

ukladannya-kreditnih-dogovorv.html 

24 січня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну статтю 

«Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової 

допомоги» http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga. 

06 лютого 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено статтю – 

«Голопристанський місцевий центр з надання БВПД повідомляє про нові засоби примусового 

стягнення боргів за аліментами» http://gopri.in.ua/novini-msta/4641-golopristanskiy-msceviy-centr-z-

nadannya-bvpd-povdomlyaye-pro-nov-zasobi-primusovogo-styagnennya-borgv-za-almentami.html 

08 лютого 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 

інформаційну статтю «Стягнення Приватбанком кредитного боргу є незаконним, якщо вас обікрали 

інтернет-шахраї» http://goprirada.com/3633-styagnennya-privatbankom-kreditnogo-borgu-ye-nezakonnim-

yakscho-vas-obkrali-nternet-shahrayi.html 

09 лютого 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 

статтю «Що слід знати батькам при зміні прізвища дитини» http://rda-

kalanchak.gov.ua/pravova_domoga. 

12 лютого 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено інформаційну 

статтю на тему: «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує як і за що отримати компенсацію від влади: це може зробити кожен українець» 

http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-

dopomogi-nformu-yak--za-scho-otrimati-kompensatsyu-vd-vladi-tse-mozhe-zrobiti-kozhen-ukranets- 

05 березня 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено 

інформаційну статтю «Правова допомога мешканцям Голопристанського геріатричного пансіонату» 

http://gopri.in.ua/novini-msta/4854-pravova-dopomoga-meshkancyam-golopristanskogo-geratrichnogo-

pansonatu.html  

13 березня 2018 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено статтю – «Пенсійне 

забезпечення в зв’язку із втратою годувальника» https://skadovsk-rda.gov.ua/pensijne-zabezpechennya-u-

zv’yazku-z-vtratoju-goduvalnika-15-56-00-13-03-2018/ 

14 березня 2018 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 

статтю «Грошові штрафи за порушення трудової дисципліни» https://skadovsk-rda.gov.ua/groshovi-

shtrafi-za-porushennya-trudovoi-disciplini-16-55-45-15-03-2018/ 

15 березня 2018 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 

статтю «Деякі питання сплати військового збору» https://skadovsk-rda.gov.ua/deyaki-pitannya-splati-

vijskovogo-zboru-18-29-29-14-03-2018/ 

 22 березня 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено 

інформаційну статтю: «Як і за що отримати компенсація від влади: це може зробити кожен українець» 

http://gopri.in.ua/novini-msta/4993-yak-za-scho-otrimati-kompensacyu-vd-vladi-ce-mozhe-zrobiti-kozhen-

ukrayinec.html 

29 березня 2018 року на офіційному веб-сайті Мирненьскої ОТГ Каланчяацького району  

розміщено інформаційну статтю «Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу 

до безоплатної правової допомоги» http://myrnenska.gromada.org.ua/news/1522301034/ 

 

http://goprirada.com/3558-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html
http://goprirada.com/3558-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html
http://goprirada.com/3558-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga
http://gopri.in.ua/novini-msta/4446-golopristanskiy-msceviy-centr-bvpd-nadaye-rozyasnennya-schodo-ukladannya-kreditnih-dogovorv.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/4446-golopristanskiy-msceviy-centr-bvpd-nadaye-rozyasnennya-schodo-ukladannya-kreditnih-dogovorv.html
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga
http://gopri.in.ua/novini-msta/4641-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bvpd-povdomlyaye-pro-nov-zasobi-primusovogo-styagnennya-borgv-za-almentami.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/4641-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bvpd-povdomlyaye-pro-nov-zasobi-primusovogo-styagnennya-borgv-za-almentami.html
http://goprirada.com/3633-styagnennya-privatbankom-kreditnogo-borgu-ye-nezakonnim-yakscho-vas-obkrali-nternet-shahrayi.html
http://goprirada.com/3633-styagnennya-privatbankom-kreditnogo-borgu-ye-nezakonnim-yakscho-vas-obkrali-nternet-shahrayi.html
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-yak--za-scho-otrimati-kompensatsyu-vd-vladi-tse-mozhe-zrobiti-kozhen-ukranets-
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-yak--za-scho-otrimati-kompensatsyu-vd-vladi-tse-mozhe-zrobiti-kozhen-ukranets-
http://gopri.in.ua/novini-msta/4854-pravova-dopomoga-meshkancyam-golopristanskogo-geratrichnogo-pansonatu.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/4854-pravova-dopomoga-meshkancyam-golopristanskogo-geratrichnogo-pansonatu.html
https://skadovsk-rda.gov.ua/pensijne-zabezpechennya-u-zv'yazku-z-vtratoju-goduvalnika-15-56-00-13-03-2018/
https://skadovsk-rda.gov.ua/pensijne-zabezpechennya-u-zv'yazku-z-vtratoju-goduvalnika-15-56-00-13-03-2018/
https://skadovsk-rda.gov.ua/groshovi-shtrafi-za-porushennya-trudovoi-disciplini-16-55-45-15-03-2018/
https://skadovsk-rda.gov.ua/groshovi-shtrafi-za-porushennya-trudovoi-disciplini-16-55-45-15-03-2018/
https://skadovsk-rda.gov.ua/deyaki-pitannya-splati-vijskovogo-zboru-18-29-29-14-03-2018/
https://skadovsk-rda.gov.ua/deyaki-pitannya-splati-vijskovogo-zboru-18-29-29-14-03-2018/
http://gopri.in.ua/novini-msta/4993-yak-za-scho-otrimati-kompensacyu-vd-vladi-ce-mozhe-zrobiti-kozhen-ukrayinec.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/4993-yak-za-scho-otrimati-kompensacyu-vd-vladi-ce-mozhe-zrobiti-kozhen-ukrayinec.html
http://myrnenska.gromada.org.ua/news/1522301034/


Захід 1.3.12, 1.3.15 

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» - 12 січня 2018 

року – «Як отримати спадщину, якщо спадкодавець помер на тимчасово 

окупованій території?»; 16 лютого 2018 року – «Як примусово зняти 

особу з реєстрації у своїй квартирі, якщо вона не є власником і не 

проживає там», 25 березня 2018 року – «Як і за що отримати 

компенсація від влади: це може зробити коже українець»  

- Голопристанська районна газета «Голопристанський вісник» - 

18 січня 2018 року – «Стережіться «карткового» шахрайства», 15 

лютого 2018 року – «Права споживачів: повернення грошей і обмін 

товару»; 15 березня 2018 року – «Понад усе вони потребують уваги, 

розуміння та тепла» 

- Скадовська районна газета «Слава праці» - 25 січня 2018 року – «Набув чинності закон про 

запобігання домашньому насильству»; 09 лютого 2018 року – «Деякі питання сплати військового 

збору»; 25 березня 2018 року – «Пенсійне забезпечення в разі втрати годувальника»; 30 березня 2018 

року – «Грошові штрафи за порушення трудової дисципліни» 

- Каланчацька районна газета «Чорноморець» - 30 січня 2018 року – «Жертви насильства та діти 

отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової допомоги»;  

Захід 1.3.13 

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: «Порядок оформлення аліментів», «Особливості 

працевлаштування на роботу 

до фізичної особи – 

підприємця» та «Доступ до 

електронних сервісів Міністерства юстиції України». 

Також фахівцями Місцевого центру розроблені Методичні 

рекомендації для органів державної влади та місцевого 

самоврядування на тему: «Організація надання безоплатної 

первинної правової допомоги та перенаправлення клієнтів до Бюро 

правової допомоги»  

26 січня 2018 року проведено робочу зустріч з директором 

Голопристанської міжміської автостанції, в ході якої досягли домовленості щодо 

розміщення інформаційних вивісок про діяльність і місцезнаходження Місцевого центру та його 

самостійних відділів – Бюро правової допомоги в приміщенні автостанції на постійній основі. Того ж 

дня, Місцевим центром розроблено та розміщені інформаційні вивіски в приміщенні автостанції. 

31 січня 2018 року, з метою підвищення рівня інформованості населення Каланчацького 

району про діяльність та точки доступу до системи з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, фахівцями Каланчацького бюро правової допомоги вжито заходів щодо 

розміщення інформаційних вивісок про діяльність і місцезнаходження Місцевого центру та його 

самостійних відділів – Бюро правової допомоги в приміщенні автостанції на постійній основі. 

02 лютого 2018 року, з метою підвищення рівня інформованості населення Скадовського 

району про діяльність та точки доступу до системи з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, фахівцями Скадовського бюро правової допомоги вжито заходів щодо 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text&story_id=2027724587440482
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA?source=feed_text&story_id=2027724587440482
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83?source=feed_text&story_id=2027724587440482
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=2027724587440482
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B8?source=feed_text&story_id=2027724587440482
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=2030893367123604
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA?source=feed_text&story_id=2030893367123604
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83?source=feed_text&story_id=2030893367123604
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=2030893367123604
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text&story_id=2030893367123604
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=2031372257075715


розміщення інформаційних вивісок про діяльність і 

місцезнаходження Місцевого центру та його самостійних відділів 

– Бюро правової допомоги в приміщенні автостанції на постійній основі. 

 

Захід 1.3.17 

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 2018 - забезпечено роботу мобільного пункту консультування в приміщеннях 

Мирненської та Новоолександрівської сільських рад. 

09 січня 2018 року - забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні Лазурненської сільської ради 

Скадовського району. 

09, 30 січня 2018 року – забезпечено роботу мобільного 

пункту консультування в приміщенні Голопристанського 

міськрайонного центру зайнятості. 

11 січня 2018 року - забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні Каланчацького центру зайнятості. 

11 січня, 20 лютого 2018 року – забезпечено роботу дистанційного пункту доступу до БВПД в 

приміщенні Скадовського міськрайонного відділу РАЦС Головного територіального управління 

юстиції у Херсонській області. 

12 січня 2018 року - забезпечено роботу дистанційного пункту 

доступу до БВПД в приміщенні Каланчацького районного відділу РАЦС 

Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.   

23 січня 2018 – спільно із фахівцями Каланчацького районного 

відділу державної виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у Херсонській області проведено консультування осіб. 

26 січня, 06, 14 лютого 2018 року - забезпечено роботу 

дистанційного пункту доступу до БВПД в приміщенні Голопристанського 

міськрайонного відділу РАЦС Головного територіального управління 

юстиції у Херсонській області. 

08 лютого 2018 року - забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування в приміщенні Каланчацької селищної ради. 

14 лютого 2018 року - спільно із державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно 

виконавчого комітету Каланчацької селищної ради Херсонської області провели спільний прийом 

громадян. 

19 лютого 2018 року надано адресну правову допомогу 

одинокій жительці смт. Каланчак, яка не має можливості 

дістатися до Бюро правової допомоги в зв’язку зі станом 

здоров’я. 

22 лютого 2018 року – проведено виїзний 

консультативний прийом серед підопічних Голопристанського 

геріатричного пансіонату. 

28 лютого 2018 року - забезпечено роботу дистанційних 

пунктів доступу до БВПД в приміщеннях Скадовського районного відділу ДВС Головного 

територіального управління юстиції у Херсонській області та Скадовського районного центру 

зайнятості. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BA?source=feed_text&story_id=2031372257075715
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83?source=feed_text&story_id=2031372257075715
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text&story_id=2031372257075715
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text&story_id=2031372257075715
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8?source=feed_text&story_id=2037949276418013


01 березня 2018 року – спільно із завідувачем сектору надання адміністративних 

послуг Каланчацької РДА Абіякіною В.О. забезпечено роботу мобільного пункту консультування 

громадян в приміщенні ЦНАПу. 

06, 19 березня 2018 року – спільно із фахівцем із соціальної роботи із суб’єктами пробації 

Саврадим Н.М. проведено прийом громадян в приміщенні Скадовського районного відділу пробації. 

 

Захід 1.4.11 

09 січня 2018 року взято участь в семінарі для безробітних, що перебувають на обліку в 

Голопристанському міськрайонному центрі зайнятості на 

тему «Як розпочати свій бізнес?». Безробітних 

поінформували про стан ринку праці та перспективи 

розвитку підприємництва в регіоні, сприяння державної 

служби зайнятості в організації та провадженні 

підприємницької діяльності, в т.ч. про законодавчі підстави 

виплати допомоги по безробіттю одноразово, створення умов 

для розвитку самозайнятості населення та підтримки 

підприємницької ініціативи. 

15 січня 2018 року взято участь в семінарі для 

безробітних, які перебувають на обліку в Скадовському 

районному центрі зайнятості на тему «Легальна зайнятість». 

Під час заходу присутніх поінформовано про переваги легального працевлаштування в Україні, 

особливості офіційного оформлення трудових відносин та відносин цивільно-правового характеру; 

застерегли від шахрайства при працевлаштуванні.  

16 та 19 лютого 2018 року взято участь в семінарах для безробітних, проведених в приміщенні 

Голопристанського міськрайонного центру зайнятості на теми: «Створення власної справи» та 

«Порядок написання резюме». 

Під час виступу присутніх поінформовано про реалізацію в Україні 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО», метою якого є формування у 

суспільстві правової свідомості та правової культури, 

сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості 

громадян щодо реалізації та захисту свої прав. Донесено 

інформацію про систему безоплатної правової 

допомоги взагалі, про послуги, що надаються Місцевим 

центром та категорію суб’єктів, що мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги, а 

також роздані друковані матеріали з правовими 

консультаціями та контактами Місцевого центру.   

20 березня 2018 року взято участь у семінарі на тему: "Жінка на ринку праці", який був 

проведений в Каланчацькому районному центрі зайнятості для безробітних жінок, серед яких були 

присутні і внутрішньо переміщені з тимчасово окупованих територій. Метою заходу було підвищення 

рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості про шляхи попередження та інструменти 

протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок. 

Під час семінару було обговорено питання законодавства про працю, яким закріплені гарантії 

трудових прав жінок, а також поінформовано присутніх про реалізацію в Україні 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

По завершенні семінару всі учасники отримали інформаційні матеріали правовими 

консультаціями. 

 

Захід 1.4.12  

 В звітному періоді доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України забезпечено 3 

клієнтам. 

1.5 Забезпечення належної якості послуг, ща надаються клієнтами системи БПД 

Захід 1.5.6 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B4%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=2018765658336375
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?source=feed_text&story_id=2018765658336375
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?source=feed_text&story_id=2018765658336375
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&story_id=2021987278014213
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=2021987278014213
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96?source=feed_text&story_id=2021987278014213
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85?source=feed_text&story_id=2040036746209266
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5?source=feed_text&story_id=2040036746209266
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text&story_id=2040036746209266
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?source=feed_text&story_id=2040036746209266
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8?source=feed_text&story_id=2040036746209266
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%83%D0%B1?source=feed_text&story_id=2040036746209266
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8?source=feed_text


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 – 70.  

 

Захід 1.5.8 

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 – 1.6.12 

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» 

 

[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 2.1.3 

19 січня 2018 року відбулась робоча зустріч між фахівцями Каланчацького бюро правової 

допомоги  та Олешківського бюро правової допомоги Херсонського місцевого центру з надання 

БВПД. Метою зустрічі є аналіз та узагальнення проблемних питань, що виникають під час роботи, 

обмін позитивним досвідом та підвищення рівня професіоналізму. Фахівці поділились своїми 

напрацюваннями та досягненнями у взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги БППД та адвокатами системи БВПД та ЗМІ; здійснено обмін досвідом у 

сфері правопросвітництва: обговорені питання, які найчастіше виникають при здійсненні даної 

діяльності, їх проблеми та шляхи вирішення. 

16 лютого 2018 року, з метою перейняття та обміну досвідом, молоді 

працівники Голопристанського місцевого центру  відвідали Херсонський місцевий центр з 

надання БВПД. Під час візиту фахівці Херсонського місцевого центру поділились своїми 

напрацюваннями в напрямку здійснення реєстрації та обліку клієнтів, обмінялись досвідом в роботі по 

веденню кадрового діловодства.  

21 лютого 2018 року разом із фахівцями Олешківського 

бюро правової допомоги Херсонського місцевого центру 

проведено ряд правопросвітницьких заходів.  

В рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!» фахівці відвідали Голопристанський міськрайоний 

центр зайнятості, де разом із безробітними провели ФЛЕШ-

МОБ під лозунгом “З турботою від БВПД”. Серед зацікавлених 

осіб, що прийняли участь, були роздані друковані матеріали з 

правовими консультаціями та візитівки Голопристанського 

місцевого центру, а також фахівці Олешківського бюро нагадали про можливості отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.  

Того ж дня, з метою підвищення рівня правової обізнаності дітей та учнів, фахівці 

відвідали Голопристанську ЗОШ № 4, де серед учнів 11-х класів провели правову годину, в ході якої 

була освітлена тема про шкільний БУЛІНГ, поширений серед підлітків. Правники поінформували 

учнів про систему безоплатної правової допомоги  в цілому; перерахували послуги, що надаються 

Місцевими центрами та зупинилися на категорії суб’єктів, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

Цьогорічним випускникам повідомили про оголошення в Україні 2018 року – Роком реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО»; розповіли про відповідальність за дачу та 

одержання хабара та роздали інформаційні буклети «Вимагають хабараза іспит чи навчання?». 

Також тим з присутніх, хто в майбутньому обрав для себе професію «юрист», було 

запропоновано відвідати Голопристанський місцевий центр з метою ознайомлення з роботою. 

Наприкінці, разом із старшокласниками, влаштували ФЛЕШ-МОБ під лозунгом «З 

ТУРБОТОЮ ВІД БВПД». Серед учнів 6,7-х класів фахівці Олешківського бюро влаштували перегляд 

мульт-медіа «Я і поліція»; обговорили питання шкільного БУЛІНГУ, поширеного серед підлітків; 

повідомили куди необхідно звертатися за допомогою, якщо став жертвою насильства. Наголосили не 

бути байдужими до оточуючих. 

Також фахівці разом відвідали Голопристанський 

міськрайонний відділ ДВС, де провели робочу зустріч з 

державними виконавцями з питань посилення 

відповідальності за несплату аліментів. 

28 лютого 2018 року до Каланчацького бюро 

правової допомоги завітала начальник Чаплинського 

бюро правової допомоги Каховського місцевого центру з 

надання БВПД. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=2024036414475966
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=2024036414475966
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=2024036414475966
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&story_id=2024036414475966
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=2024036414475966
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=2024036414475966
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BC%D1%96?source=feed_text&story_id=2024036414475966
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=2024036414475966
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83?source=feed_text&story_id=2040026259543648
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83?source=feed_text&story_id=2040026259543648
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=2040026259543648
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text&story_id=2040026259543648
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83?source=feed_text&story_id=2040026259543648
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&story_id=2040026259543648
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B2%D0%BF%D0%B4?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%B7%D0%BE%D1%88?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%83%D0%B1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text


Метою візиту було встановлення комунікативних зв’язків між працівниками системи правової 

допомоги, обмін досвідом та напрацюваннями. 

Під час зустрічі фахівці обговорили шляхи удосконалення надання безоплатної правової 

допомоги; напрямки співпраці з органами державної влади  та місцевого самоврядування, зокрема 

щодо виконання положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».  

Поділилися напрацюваннями щодо планування та проведення правопросвітницьких заходів; 

розробки друкованих інформаційних матеріалів; заходів, направлених на реалізацію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного підвищити 

рівень обізнаності громадян про свої права та способи їх захисту. 

27 березня 2018 року, обмінявшись досвідом та 

поділившись напрацюваннями в роботі Бюро, 

фахівці Скадовського та Нововоронцовського бюро правової 

допомоги спільно провели семінар для представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ на тему: 

«Організація надання безоплатної первинної правової 

допомоги та перенаправлення клієнтів до Бюро правової 

допомоги». Захід мав на меті: розробити форми ефективної 

співпраці та взаємодії бюро правової допомоги з установами 

та організаціями, детальніше зупинившись на програмах, 

розв’язанні проблем та визначення алгоритму 

перенаправлення. Наприкінці семінару серед присутніх розповсюджені методичні рекомендації щодо 

організації надання БППД та перенаправлення клієнтів, а також друковані матеріали з правовими 

консультаціями. 

Того ж дня, фахівці провели спільний прийом громадян в приміщенні 

Нововоронцовського бюро правової допомоги. 

 

Захід 2.1.4 

Протягом 16-17 січня 2018 взято участь в тренінгу на тему: «Основні аспекти подолання 

правових проблем учасників АТО на рівні громади», організованому ГО «Інформаційний ресурсний 

центр «Правовий простір» спільно з ГС «Мережа правового розвитку», ГО «Подільська правова ліга», 

Центр допомоги учасників АТО при ХОДА. 

22 лютого 2018 року взято участь в кущовому семінарі з питань державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань, організованому та 

проведеному Управлінням державної реєстрації 

Головного територіального управління юстиції в залі 

засідань Каланчацької РДА. На розгляд виносилися 

наступні питання: порядок здійснення контролю у 

сфері державної реєстрації; проблемні питання, що 

виникають під час взаємодії з центрами надання 

адміністративних послуг  та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  у сфері державної реєстрації громадських формувань; проблемні питання у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; проблемні питання у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Захід 2.1.5 

Керівництвом Місцевого центру постійно вивчаються потреби у навчанні, узагальнюються 

побажання та типові питання фахівців щодо їх вдосконалення та покращення в роботі. 

 

Захід 2.1.9 

08 лютого 2018 року взято участь в навчальному практикумі на тему «Впровадження в системі 

безоплатної вторинної правової допомоги стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі», 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BC%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B4%D0%B0?source=feed_text


який відбувся в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Херсонській області. 

 

2.3 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

Захід 2.3.1 

Відповідальними працівниками Голопристанського місцевого центру з надання БВПД складено 

та розміщено 1 правову консультацію для суб’єктів права на безоплатну правову допомогу в 

адміністративному/цивільному процесі для наповнення довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikilegalAid» на тему: «Усунення недоліків нотаріального акту» 

http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/Усунення_недоліків_нотаріального_акту 

 

Захід 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  

В звітному періоді Місцевим центром подано 2 проекти кошторисів за бюджетними 

програмами. 

 

Захід 3.1.7 

В звітному пероді Місцеви центром здіснення подання фінансової та бюджетної звітності разом 

із пояснювальною запискою. 

 

Захід 3.1.13 

30 січня 2018 року взято участь в засіданні Координаційної ради провайдерів безоплатної 

правової допомоги Херсонщини, метою якого було – налагодження більш тісної співпраці між 

провайдерами безоплатної правової допомоги. 

12 березня 2018 року взято участь робочій нараді керівників місцевих центрів з надання БВПД, 

яка відбулася в приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області.  

 

3.3 Управління людськими ресурсами 

 

Захід 3.3.3 

В звітному періоді проведено 1 внутрішнє навчання працівників Місцевого центру на тему: 

«Використання електроного документообігу: реєстрація вхідної – вихідної кореспонденції» 

 

 

 [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 

http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/Усунення_недоліків_нотаріального_акту
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96?source=feed_text&story_id=1677308742355545
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=1677308742355545


 

Захід 4.1.1 

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. 

 

  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 2018 року Голопристанським місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурними підрозділами, було зареєстровано 606 

звернень клієнтів, 511 особам було надано правову консультацію,  із них 91 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 

193 154 39 

2 Відділ Каланчак БПД 252 238 14 

3 Відділ Скадовськ БПД 161 119 38 

 Разом по МЦ 606 511 91 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято   80  рішень про 

надання БВПД та надано 67 доручень адвокатам та 12 наказів штатним працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). Винесено 4 рішення про  

у наданні БВПД .   



В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань:  сімейного -150 ( 24,8   %), 

іншого цивільного права 123 ( 20,3  %), з інших питань -55 ( 9,1%), соціального забезпечення 53 (8,7  

%), спадкового 40 (  6,6 %), земельного 36 (5,9%), договірного 35 (5,8%),житлового -34 (5,6%), 

адміністративного -27 ( 4,5 %), трудового 23 ( 3,8 %), з питань виконання судових рішень 22 (3,6  

%),медичного 8 (1,3%)  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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Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

За віком:  

до 18 років -3 

Від 18 до 35 років-91 

Від 35 до 60 років-178 

Понад 60 років -72 

 

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) -59 (73,7%), по інвалідам 8 (10%), ветерани війни, учасники бойових дій  -7 

(8,7%), внутрішньо переміщені особи -3( 3,8%), особи, які мають  особливі заслуги перед 

Батьківщиною – 1 (1,3%), дитина, позбавлена батьківського піклування -2 (2,5%). 

 

 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 11 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 14 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; у тому числі   з них - 4 нових дистанційний  пункт; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів 

мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 140 осіб, в тому числі 33 

особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 107 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 10 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 52  правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 27 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 3 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі бюро 

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/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-

просвітницьк

их заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількіст

ь 

інформа

ційних 

матеріал

ів, 

розміще

них у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

11/33 14/107 10 52 3 27 

2 

 

 

 

 

Каланчацьке 

бюро 

 

 

ККаКаКаланчак 

2/8  6/39 

 

 

0 15 0 6 

3 Скадовське 

бюро 

2/14 4/33 5 18 0 8 

 

 
 


