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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  
03 квітня 2018 року проведено робочу зустріч із спеціалістами Каланчацького районного 

центру зайнятості, в ході якої обговорені важливі питання, а саме ефективність 

проведення правопросвітницьких заходів щодо інформування учасників АТО про захист прав, свобод 

і законних інтересів. В ході зустрічі наголошено на необхідності проведення анкетування учасників 

АТО та членів їх сімей щодо правових потреб, з метою подальшого узагальнення та пошуку алгоритмів 

їх вирішення.  

17 квітня 2018 року прийнято участь в засіданні «круглого 

столу» з родинами ВПО на тему «Стандарти захисту 

прав внутрішньо переміщених осіб», проведеного в приміщенні 

Скадовського районного центру зайнятості за ініціативи керівника 

Скадовського районного центру соціальної служби для сім’ї, дітей та 

молоді Гультая В.В. Даний захід мав інформаційно-консультаційний 

характер. Можливістю отримати консультації та відповіді на болючі 

питання скористалися 20 осіб з категорії ВПО. Під час виступу, 

присутніх поінформувано про систему безоплатної правової 

допомоги в цілому; про можливість отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної правової 

допомоги; про послуги, що надаються Бюро та категорії суб’єктів, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. Наприкінці присутнім роздані інформаційні друковані матеріали з 

правовими консультаціями та контактами Бюро. 

17 травня 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.  

 

Захід 1.1.2  

06 квітня 2018 року, в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного підвищити рівень знань громадян про свої права та способи 

їх захисту, проведено вебінар з учнями 8 класу Новокиївської ЗОШ I-III ступенів на тему 

«Шкільний булінг». В ході вебінару дітей ознайомлено з основними нормативними актами чинного 

законодавства України, в яких визначено та закріплено права людини, шляхи недопущення їх 

порушень, механізми й порядок їх захисту. Нагадали про норми поведінки учнів, їх батьків та вчителів, 

про те, що шкільний булінг є загрозою ефективного навчання. Також учні отримали змогу поглибити 

свої знання з того, як поводити себе у відносинах один з одним, батьками та вчителями, ознайомлені з 

видами відповідальності за протиправні вчинки. Дітям розповіли про установи та заклади, до яких 

необхідно звертатись у випадку виникнення конфліктнихситуацій.  

11 квітня 2018 року відвідано Антонівську філію Опорного закладу - Скадовського 

навчального виховного комплексу "Академічна гімназія" Скадовської районної ради Херсонської 

області Скадовського освітнього округу. Учням та вчителям 8-9 класів розповіли про 

реалізацію правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО", покликаного підвищити рівень 

обізнаності громадян про свої права та засоби їх захисту.  

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/%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
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/%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
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
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BF%D0%BE?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%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1?source=feed_text
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/%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%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BE%D1%88?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/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F?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


Висвітлили теми: "Права дитини, передбачені Конвенцією ООН"; "Права та обов"язки школяра 

у школі", "Кібербулінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання та захист дитини"; 

"Шкільний булінг. Як уберегтися?", "Відповідальність неповнолітніх". Застерегли дітей від прийняття 

поспішних рішень, закликала завжди контролювати свої емоції, намагатися вирішувати будь-яку 

спірну ситуацію тільки мирним шляхом, допомагати слабшим, поважати старших за 

віком. Зауважили про незворотність покарання за неправомірні вчинки. Розповіли про наслідки 

притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, про покарання за 

вчинення злочинів, а також види та загальні засади призначення покарання. В кінці зустрічі всі охочі 

отримали інформаційні буклети з висвітлених тем. В приміщенні школи залишена емблема "STOP 

ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ" та "Угода щодо попередження булінгу", яка буде винесена на розгляд 

педагогічного колективу, батьків та учнів. 

19 квітня 2018 року, з метою реалізації  правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 

покликаного підвищити рівень обізнаності громадян про свої права та способи їх захисту, а також з 

метою створення психологічного мікроклімату, заснованого на повазі до особистої гідності людини, 

який сприяє психологічному комфорту, що унеможливлює прояви булінгу проведено правову 

лекцію для учнів 6-В класу Каланчацької ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів на тему: "Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі". В ході заходу учням розповіли про види та основні причини булінгу, 

зокрема розкрито поняття "шкільного булінгу", обговорено методи його попередження, повідомлено 

про коло суб'єктів, до яких вони можуть звернутися за допомогою у складній життєвій ситуації. 

20 квітня 2018 року, з метою реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», покликаного підвищити рівень 

обізнаності громадян про свої права та способи їх 

захисту, проведено правовий екскурс системою 

безоплатної правової 

допомоги та Голопристанським місцевим 

центром з надання БВПД для учнів 9-х класів 

Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Присутнім розповіли про систему 

безоплатної правової допомоги в цілому; про 

завдання, які покладені на Місцевий центр; 

порядок отримання безоплатної первинної та 

доступ до вторинної правової допомоги; 

перелічили категорії суб’єктів, які мають право на 

останню; поінформували про сервіси Міністерства юстиції України та про можливість 

користування Кабінетом електронних сервісів Мін’юсту через мережу інтернет системи БПД. 

В ході інформативної зустрічі учні дізнались про перелік послуг, які можливо отримати через 

кабінет. Серед них: отримання документів із 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. 

Також звернули увагу дітей на те, що на початку 2018 року набрав чинності Закон України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», яким внесено зміни до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу». Зокрема, розширено доступ до безоплатної вторинної правової 

допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а 

також – для дітей. Окреслили учням види та основні причини булінгу, зокрема розкрито поняття 

"шкільного булінгу", обговорено методи його попередження, повідомлено про коло суб'єктів, до яких 

вони можуть звернутися за допомогою у складній життєвій ситуації. 

По завершенні заходу всі бажаючі отримали інформаційні матеріали відповідної тематики з 

візитівками Місцевого центру. 

25 квітня 2018 року проведено робочу зустріч із директором Олексіївської ЗОШ І-ІІІ 

ст. Каланчацької районної ради Херсонської області Орловою В.О. та педегогічним колективом. Під 

час зустрічі були обговорені шляхи попередження шкільного булінгу та передано для ознайомлення 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%BE%D0%BE%D0%BD?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3?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/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97?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%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%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%D1%96_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%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
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та можливого підписання всіма учасниками навчального процесу Угоду щодо попередження булінгу. 

В приміщенні загальноосвітнього закладу розміщено плакат "STOP ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ". 

26 квітня 2018 року, в рамках 

реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити рівень правової свідомості та правової 

культури громадян, проведено вебінар для учнів 7-го класу 

Голопристанської ЗОШ № 4 на тему: «Право дітей знати свої 

права».На початку заходу учнів поінформували про 

діяльність Голопристанського місцевого центру, про зміни в 

законодавстві щодо суб'єктів надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та розповіли підліткам про їх права та обов’язки; 

вік, з якого настає адміністративна, кримінальна та цивільно-правова 

відповідальність. Закцентували увагу й на питаннях відповідальності батьків, чиї діти 

вчинили злочини чи адміністративні правопорушення. 

26 квітня 2018 року проведено робочу зустріч з педагогічним колективом Каланчацької 

загально-освітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області на тему: 

«Попередження шкільного булінгу». В ході зустрічі розглянули складові частини Угоди про 

попередження шкільного булінгу, яку запропоновано розглянути та, за можливості, підписати всіма 

учасниками начального процесу. Спільно з директором Каланчацької ЗОШ № 2 Драненко С.П. 

обговорені напрямки співпраці у 2018 році та досягнуто домовленості про проведення спільних 

правопросвітницьких заходів для колективу та батьків школи, а також отримано згоду на розміщення 

інформаційних плакатів безоплатної правової 

допомоги та проекту "Я МАЮ ПРАВО", 

інформаційного знаку "Стоп шкільний булінг" в 

приміщенні навчального закладу.  

27 квітня 2018 року, в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», покликаного підвищити 

рівень обізнаності громадян про свої права та способи 

їх захисту, взято участь в правовому уроці, 

організованому та проведеному психологом 

Голопристанської ЗОШ № 3 Наталією Колесніченко серед учнів 8 класу на тему: «Відповідальність 

неповнолітніх». 

Під час виступу розповіли про кримінальну відповідальність дітей, цивільну дієздатність 

фізичної особи та відповідальність неповнолітньої особи. Розмова торкнулася таких питань: з якого 

віку наступає кримінальна відповідальність дітей за злочин, яке покарання може бути визначено та 

види покарань. Зосередили увагу учнів на понятті шкільного булінгу та пояснила, що булінг – це прояв 

агресії з подальшим залякуванням особистості та повним підпорядкуванням собі і своїм інтересам. 

Роз’яснили, що така поведінка дає можливість булеру або агресору самоствердитися за рахунок 

жертви, заслужити або підвищити свій авторитет, але насправді приховує неспроможність і слабкість 

булера. Діти також дізналися про ознаки булінгу, хто може стати жертвою цькування, а хто булером, 

які бувають форми прояву та види булінгу. 

Також поінформували учнів про діяльність 

Голопристанського місцевого центру, про зміни 

в законодавстві щодо суб'єктів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та 

розкрив основні поняття кримінальної 

відповідальності. 

03 травня 2018 року, в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», покликаного 

підвищити рівень обізнаності громадян про свої 

права та способи їх захисту, ознайомили учнів 8 

класу Голопристанської ЗОШ № 3 з поняттям та видами відповідальності неповнолітніх, взявши 

участь в правовому уроці, організованому та проведеному психологом Колесніченко Н.К. 
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Метою даного уроку було визначити види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, примусові 

заходи виховного характеру, обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання 

неповнолітній особі; охарактеризувати особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, 

особливості застосування до неповнолітніх осіб покарань; охарактеризувати покарання, що 

застосовуються до неповнолітніх, примусові заходи виховного характеру;виховувати розуміння 

наслідків неправомірних діянь та повагу до людської гідності.  

07 травня 2018 року взято участь в правовій годині, організованій та проведеній в приміщенні 

Голопристанської міської бібліотеки для учнів 9-х класів Голопристанської спеціалізованої ЗОШ № 3 

на тему: «Захищене та здорове покоління». Разом із вчителем правознавства Непорожнєвим М.М. 

розповіли учням про сучасні досягнення у сфері забезпечення охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Під час цікавої розмови були розглянуті правові аспекти організації та умови праці 

молоді, важливі питання забезпечення захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів, 

необхідність збереження життя та здоров’я майбутнього трудового потенціалу країни. Також підлітків 

інформували про правові аспекти відповідальності 

неповнолітніх, порядок отримання громадянина України у 

формі ID-картки по досягненню 14-річного віку (вперше) та 

ін. Діти отримали вичерпні відповіді на поставлені питання. 

30 травня 2018 року організувано цікаву програму для 

учнів 7-го класу Голопристанської школи № 3. Діти 

прослухали лекцію по охороні праці неповнолітніх та 

отримали друковані матеріали тематичного характеру. А для 

закріплення корисної інформації прийняли участь у квест – 

грі, де виконували завдання, знаходили у приміщенні школи 

сховані знаки та надавали в найкоротший час відповіді по 

згаданій темі, щоб дійти до кінця квесту. Таким чином, 

учасники закріпили отримані на лекції знання незвичним та цікавим способом, що принесло багато 

задоволення. 

30 травня 2018 року проведено квест-гру для дітей пришкільного табору Каланчацької ЗОШ 

№ 1 з правил дорожнього руху "В пошуках скарбів". Метою гри було отримання дітьми практичних 

навиків щодо безпечної поведінки на дорозі. В ігровій формі учні дізнались про правила поведінки 

пішоходів, велосипедистів, з’ясували значення та застосування дорожніх знаків, як відрізняти 

заборонні та попереджувальні, призначення світлофора і його сигналів та багато іншої корисної 

інформації.  

01 червня 2018 року проведено правову годину для учнів дитячого табору Голопристанської 

ЗОШ № 4 з мультимедійним переглядом на тему: «Права дитини. 

Права та обов’язки учня у школі". 

Метою заходу було ознайомити учнів із міжнародно - 

правовими стандартами прав дитини, розкрити їх зміст та сприяти 

розвитку в учнів впевненості, правової свідомості та культури. 

Після перегляду матеріалу діти із великим захопленням взяли участь 

у грі, в якій виконували ролі представників членів ООН з 

обговоренням положень Конвенції про права дитини. 

01 червня 2018 року організувано флешмоб за участю 

випускників 11 класу Каланчацької ЗОШ № 2 під лозунгом 

"Майбутні студенти". Цим заходом дітей закликали не зупинятись на 

досягнутому та використати своє право на освіту та вільний вибір 

професії. Серед учасників заходу поширено інформаційні матеріали 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та брошури з 

інформацією про безоплатну правову допомогу.  

 

07 червня 2018 року провели правопросвітницький захід дітям молодшої групи дитячого 

садочку «Струмочок» с. Таврійське, де разом з дітьми зробили перші кроки у дивовижну країну права 

та розповіли казку про Колобка та його порушені права. З дітьми старшої групи фахівці говорили про 

права дитини згідно з Конвенцією ООН та відповіли на запитання. 



12 червня 2018 року організувано та проведено тренінг на базі оздоровчого табору для 

обдарованих дітей 6-8 класів Голопристанських ЗОШ під гаслом - "СТОП експлуатації дитячої праці!". 

До заходу було залучено 30 дітей. Оскільки в таборі об'єднано учнів різного віку та з різних шкіл, за 

допомогою гри "Знайомство через руку" школярі 

познайомились один з одним, дізнались про їх хоббі та 

розповіли про свої майбутні професії. Діти виконували 

завдання створити антирекламу під гаслом "Скажімо разом - 

СТОП експлуатації дитячої праці!", з яким вони чудово 

впорались. 

Наприкінці заходу дітям розповіли про права 

неповнолітніх на працю та обговорили разом з ними, яким 

чином вони можуть бути порушені і як цьому запобігти. 

15 червня 2018 року, в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», проведено правопросвітницький захід з 

відеопрезентацією для учнів пришкільного табору "Веселка" Каланчацької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 на тему: «Права людини». Діти з ентузіазмом приймали участь у бесіді, висловлювали 

власну думку щодо окремих прав. 

Учні із задоволенням переглянули анімаційний серіал про права людини "HUMRA", "Ти і 

поліція" та поділилися своїми враженнями від перегляду. На завершення заходу отримали 

інформаційні буклети «Твої права - твій захист». 

 

Захід 1.1.3  

03 травня 2018 року, з метою 

розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги та поширення інформації про 

можливість її надання проведено 

правопросвітницький захід на тему: "Я хочу 

знати свої права" для працівників Каланчацької 

централізованої бібліотечної системи та 

учасників читацького об’єднання людей 

поважного віку «Спілкуймось!». Всі присутні 

мали змогу отримати безпосередньо на місці 

фахові консультації, ознайомитись з буклетами 

та інформаційними виданнями Мін’юсту. 

Результатом заходу стало чітке розуміння 

необхідності тісної співпраці та взаємодії задля 

досягнення спільних результатів, а саме 

надання допомоги особам, що опинились в край 

складних життєвих умовах. 

08 травня 2018 року, з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні, спільно з начальником 

відділу для дітей, сім’ї та молоді Територіального центру соціального обслуговування та соціальних 

служб для дітей, сім’ї та молоді Бурлакою М.Р. проведено 

начальний семінар в приміщенні Голопристанського районного 

відділу пробації для осіб, які перебувають на обліку, як засуджені 

без позбавлення волі. Фахівці поінформували присутніх про 

правове регулювання охорони праці в Україні; перерахували 

завдання, покладені на охорону праці, а також повідомили, хто 

саме здійснює державне управління охороною праці в Україні. 

Зосередили увагу на причинах виробничого травматизму серед 

яких порушення трудової та виробничої дисципліни, 

ненавченість працівників, порушення правил дорожнього руху, а 

також розповіла про заходи попередження порушень правил 

охорони праці. Серед присутніх були розповсюджені інформаційні матеріали з контактами Місцевого 

центру.   



08 травня 2018 року проведено семінар на тему: "Охорона праці — це система правил і заходів, 

які забезпечують безпечну роботу" для працівників Каланчацького районного сектору з питань 

пробації Херсонської області. Під час заходу надано роз’яснення законодавства у сфері охорони праці; 

розкрито питання порушень встановлених норм, що гарантують право на захист працівника в разі 

отримання травм або захворювань безпосередньо пов’язаних із виконанням його трудових обов’язків; 

недотримання порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань та аварій на виробництві, у тому числі при кваліфікації нещасних випадків 

та складанні актів розслідування нещасного випадку; забезпечення безпечних і нешкідливих умов 

праці. 

08 травня 2018 року, з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні, проведено навчальний 

семінар на тему: "Державна політика в галузі охорони 

праці" для працівників Скадовського районного 

відділу з питань пробації Херсонської області та 

Скадовського районного виробничого відділу 

Херсонської регіональної філії ДП "Центр державного 

земельного кадастру". Під час семінару надано 

роз’яснення законодавства у сфері охорони праці; 

поінформувано хто має опікуватися здоров’ям 

працівників на підприємствах; як застрахуватися від 

нещасних випадків на виробництві; що робити, коли 

вберегтися не вдалося?   

10 травня 2018 року, з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні, проведено навчальний 

семінар на тему: "Правове регулювання охорони праці в Україні" серед колективу відділу статистики 

у Голопристанському районі. Зосереджено увагу присутніх на правовому регулюванні охорони праці 

в Україні; перерахувано завдання, покладені на охорону праці, а також повідомлено, хто саме здійснює 

державне управління охороною праці в Україні. Більше детально запинилися на причинах 

виробничого травматизму та заходах попередження порушень правил охорони праці.По закінченні 

присутнім передані інформаційні буклети відповідної тематики. 

14 травня 2018 року спільно зі старшим інспектором Троцюк Г.В. проведено лекцію на тему 

"Права дитини". Фахівці розповіли про порядок працевлаштування неповнолітніх. Пояснили, що 

неповнолітні, тобто особи, які не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у 

правах до повнолітніх. Разом з тим, у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших 

умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України та 

поінформували про дані пільги. В кінці лекції неповнолітні отримали інформаційні буклети - "Право 

неповнолітніх на звернення до суду та способи захисту власних прав", "Права неповнолітніх" з 

контактами Бюро. 

14 травня 2018 року в межах співпраці з Каланчацьким відділом державної виконавчої служби 

Головного управління юстиції у Херсонській області на виконання умов Меморандуму про спільну 

діяльність було проведено робочу зустріч з працівниками відділу. Обговорювались питання правових 

аспектів охорони праці. 

 

Разом з цим, присутніх поінформовано про зміни в законодавстві щодо розширення кола осіб, що 

мають право отримати безоплатну вторинну правову допомогу. 

Розповсюджені інформаційні буклети з правовими 

консультаціями «Я маю право!» та контактами Бюро. 

15 травня 2018 року відвідано Голопристанський 

районний відділ з питань пробації, Голопристанський 

районний відділ державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Херсонській 

області, Центр надання адміністративних послуг та 

Реєстраційний відділ виконавчого комітету 

Голопристанської міської ради Херсонської області. 

Трудові колективи цих державних установ, в яких здебільшого працюють жінки, фахівці 



поінформували про правове регулювання праці жінок; розповіли про гарантії та пільги, які передбачені 

трудовим законодавством для працюючих жінок; порядок надання та види додаткових відпусток 

жінкам. Серед слухачів були розповсюджені інформаційні буклети з правовими консультаціями з 

освітлених питань із контактами Місцевого центру. 

15 травня 2018 року розповіли фахівцям Каланчацького районного відділу ДРАЦС про 

гендерну рівність у законодавстві про працю. В ході заходу обговорено питання рівності чоловіків та 

жінок у різних сферах життя, шляхи протидії дискримінації за ознакою статі, попередження будь-яких 

форм насильства щодо жінок та дітей. Крім того, ознайомлено учасників бесіди з системою 

безоплатної правової допомоги в Україні, завданнями та функціями Бюро правової допомоги; з 

категоріями громадян, які за законом мають право на безоплатну правову допомогу та передала 

інформаційні буклети з правовими консультаціями та попвнила нимим інформаційний куточок. 

15 травня 2018 року, на запрошення учнів 

Голопристанської спеціалізованої школи № 3, відвідано захід 

«Жива професія», проведений в приміщенні Голопристанської 

міської бібліотеки. Окрім професії «юрист» на зустріч були 

запрошені представники таких професій, як перукар, 

журналіст, бухгалтер, медична сестра. Фахівці системи БПД 

розповіли слухачам про свою професію, а саме: Хто такий 

юрист? Якими якостями повинна володіти людина, що носить 

звання «юрист»? В яких установах може працювати юрист? 

Плюси та мінуси професії, а також шляхи її здобуття. Учні із зацікавленістю слухали, ставили питання, 

на які отримали вичерпні відповіді.  

 16 травня 2018 року проведено правову лекцію трудовому колективу відділу Держгеокадастру 

в Голопристанському районі на тему «Правове регулювання суспільно-трудових відносин в Украіні». 

17 травня 2018 року проведено правову лекцію для трудового колективу Скадовського 

районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Херсонській області. Під час 

лекції повідомлено про права працівників на охорону праці під час роботи; розкрито питання 

порушень встановлених норм, що гарантують право на захист працівника в разі отримання травм або 

захворювань безпосередньо пов’язаних із виконанням його трудових обов’язків; порядок 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та 

аварій на виробництві, у тому числі при кваліфікації нещасних випадків та складанні актів 

розслідування нещасного випадку.  

Захід 1.1.4 

30 травня 2018 року взято участь в розширеному засіданні Громадської ради при Скадовській 

РДА з питань «Соціального захисту та адаптації до мирного життя учасників антитерористичної 

операції», в ході якого були розглянуті наступні питання: надання безоплатної медичної допомоги, 

влаштування до військових госпіталів; постановка на квартирний облік, виділення земельних ділянок, 

надання матеріальної допомоги членам сімей учасників АТО; надання безоплатної правової допомоги 

сім’ям учасників АТО та інш.  

19 червня 2018 року взято участь в розширеному засіданні 

Громадської ради при Скадовській РДА з питань впровадження 

медичної реформи та ЖКХ. У роботі дорадчого органу під 

головуванням Ірини Бартчук взяли участь члени ради, представники 

органів місцевого самоврядування та головний лікар районної лікарні. 

Першим питанням, яке було винесено на розгляд та викликало 

найбільш бурхливе обговорення, було питання впровадження в 

Скадовському районі медичної реформи.  

Під час доповіді розповіли про правові аспекти реформи та її етапи, про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування та бажаючим роздали інформаційні буклети 

"Декларація з лікарем". Під час засідання Громадської ради було розглянуто також питання 

впровадження Законів України "Про житлово-комунальні послуги”, "Про особливості здійснення 

права власності у багатоповерхових будинках”.  

 



Захід 1.1.5 

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 1.1.6 

Протягом звітного періоду працівниками Місцевого центру формуються та підтримуються в 

актуальному стані «карти правових потреб» у розрізі таких потреб та аудиторій, а також паспортів 

територіальних громад. 

 

 

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 1.2.1, 1.2.2 

03 квітня 2018 року, з метою донесення інформації про роботу та послуги, які 

надаються Голопристанським місцевим центром та, в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного підвищити 

рівень правової свідомості та правової культури громадян, проведено інформаційну роботу серед 

відвідувачів Управління Пенсійного фонду в Голопристанському районі, Голопристанських 

відділів РАЦС та ДВС Головного територіального управління юстиції у Херсонській області. Разом із 

тим, розповсюджені інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Місцевого 

центру, а також поповнила ними інформаційні куточки зазначених приміщень. 

06 квітня 2018 року, в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО», метою якого є підвищення рівня правової свідомості та правової культури 

українців, а також на запрошення Голопристанського відділення поліції Новокаховського відділу 

поліції ГУНП в Херсонській області, проведено загальне заняття з його особовим складом на тему: 

«Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги». 

18 квітня 2018 року взято участь у профілактичних бесідах з особами, засудженими до 

відбування покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, та які перебувають на обліку в 

Скадовському районному відділі пробації, в ході яких розповіли про послуги, які надаються Бюро, 

порядок отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної правової допомоги, а також 

перерахували категорії суб’єктів, які мають право на останню. 

27 квітня 2018 року проведено навчальний семінар для осіб, які перебувають на обліку, 

як засуджені з іспитовим строком на тему: "Декларація з лікарем". Розповіли про медичну реформу. 

Повідомили, що з 1 квітня 2018 року стартувала національна кампанія з вибору лікаря та пояснили, 

зокрема, що тепер медична допомога не прив’язана до місця прописки чи проживання, що кожен 

українець може вибрати терапевта, педіатра або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі, а 

гроші за медичне обслуговування заплатить держава. Розповіли, що варто знати про декларацію, які 

плюси для пацієнта, надали інформаційні буклети з покроковою інструкцією підписання декларації з 

лікарем. Крім того, поінформували присутніх про роботу Бюро та можливість обримання безоплатної 

первинної правової допомоги та доступ до безоплатної вторинної правової допомоги, а також про 

реалізацію правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України "Я МАЮ ПРАВО", 

направленого на підвищення правової обізнаності громадян про свої права та способи їх захисту.  

В кінці заходу всі бажаючі отримали інформаційні буклети з питань захисту права власності, 

прав громадян у сфері правосуддя та інших способів і методів захисту своїх прав з контактами Бюро. 

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
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/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%81?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B2%D1%81?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%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%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%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%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?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%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%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96_%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%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%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%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96?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%D1%8F?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F?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%D1%8E?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE?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%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%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%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F?source=feed_text


21 червня 2018 року взято участь в тренінговому навчанні на тему 

«Підготовка та написання проектних громадських ініціатив», 

організованому та проведеному Президентом БО Фонд громади міста 

Гола Пристань «Свята Ольга» Світланою Михолат, в межах районної 

програми сприяння розвитку громадянського суспільства 2017 - 2020 

р.р.  Участь в тренінгу також прийняли представники органів 

державної влади та місцевого самоврядування, громадських 

організацій. В ході тренінгової роботи учасники мали можливість набути практичних навичків 

підготовки проектної заявки, пошуку і формулювання проблемних питань в громаді. Під час виступу 

Ольга Боднар дала поняття громадянському суспільству, розповіла про його формування та розвиток. 

 

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

 

Захід 1.3.1 

02 квітня 2018 року відвідали Голопристанську районну організацію Червоного Хреста та 

провели робочу зустріч із головою Копачинським В.В., в ході якої поінформували про систему 

безоплатної правової допомоги взагалі; про послуги, які надаються Місцевим центром; порядок 

отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної правової допомоги; категорію суб’єктів, що 

мають право на отримання останньої. Також повідомили, що Указом Президента України2018 рік 

оголошено – Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного 

підвищити рівень правової свідомості та правової культури громадян та передали 

інформаційні плакати та буклети з правовими консультаціями та візитівками Місцевого центру. 

Сторони розглянули можливість укладення Меморандуму та домовились про майбутню співпрацю в 

напрямку інформування населення Голопристанського району про їх права та способи їх захисту. 

02 квітня 2018 року проведено робочу зустріч із начальником служби у справах 

дітей Каланчацької РДА Хребір О.В., метою якої було підписання Меморандуму та обговорення 

узгодження дій в напрямку забезпечення доступу вразливих верств населення, а саме категорії – ДІТИ, 

до безоплатної вторинної правової допомоги. В приміщенні відділу залишені друковані матеріали з 

правовими консультаціями та контактами Бюро. 

13 квітня 2018 року проведено робочу зустріч з начальником відділу освіти 

Скадовської РДА Дудченко О.І. В ході зустрічі презентували "Угоду щодо попередження булінгу". 

Наголосили на тому, що дана угода розроблена з метою створення в загальноосвітніх закладах 

психологічного мікроклімату, заснованого на повазі до особистої гідності людини, який сприяє 

психологічному комфорту, що унеможливлює прояви булінгу. Тому, підписавши дану угоду, всі її 

учасники (вчителі, учні, батьки) та члени шкільної спільности в межах своєї компетенції будуть 

зобов"язані сприяти попередженню булінгу.  

04 квітня 2018 року проведені робочі зустрічі із начальником відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Голопристанської міської ради Тимченко Р.А., директором Голопристанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської міської ради Плотніковою Н.О. та 

заступником директора з навчально-виховної роботи Криловою О.І. Метою зустрічі було обговорення 

питання шкільного насильства або булінгу, яке є однією із актуальних проблем сучасної школи. В ході 

обговорення презентували Угоду щодо попередження булінгу в шкільному середовищі та знак «STOP-

булінг», які носять правопросвітницький характер і спрямовані на виховання у школярів поваги до 

прав і свобод людини та толерантної поведінки з оточуючими. Також працівникам освіти 

запропоновано розглянути, розроблений Голопристанським місцевим центром, проект програми на 

2018-2019 навчальні роки «Університет юних правознавців», який передбачає проведення 

ряду правопросвітницьких заходів протягом навчального року, направлених на підвищення рівня 

обізнаності учнів про свої права та обов’язки, а також відповідальність за певні вчинки. 

https://www.facebook.com/hashtag/%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%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
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%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%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%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8?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/%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/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9?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%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%96%D1%82%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/%D1%80%D0%B4%D0%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83?source=feed_text
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%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/stop?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%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%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%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2?source=feed_text


23 квітня 2018 року, з метою реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 

покликаного підвищити рівень обізнаності громадян про свої права та способи їх захисту проведено 

робочу зустріч з начальником відділу освіти, молоді та та спорту Голопристанської РДА Чуприною 

Л.П. В ході зустрічі ознайомили керівника установи з розробленою Голопристанським МЦ з надання 

БВПД спільно з Чаплинським бюро правової допомоги Каховського МЦ з надання БВПД Угодою 

щодо попередження булінгу, метою якої є - створення в загальноосвітніх закладах психологічного 

мікроклімату, заснованого на повазі до особистої гідності людини, який сприяє психологічному 

комфорту, що унеможливлює прояви булінгу та знаком «STOP – БУЛІНГ».  

Також запропонували розглянути можливість запровадження в загальноосвітніх 

закладах Голопристанського району на початку навчального року 

підписання даної Угоди всіма учасниками освітнього процесу, а також 

розміщення знаку «STOP – БУЛІНГ» в приміщеннях закладів освіти 

Голопристанського району 

23 квітня 2018 року проведено робочу зустріч із завідувачем 

Голопристанської міської дитячої бібліотеки Яровою С.А., в ході якої 

сторони розглянули можливість організації правового куточка в 

приміщенні дитячої бібліотеки, а також розміщення знаку «STOP – 

БУЛІНГ». 

Також поспілкувалась із дітками, які в той час перебували в 

бібліотеці, розповіла їм про поняття і наслідки шкільного булінгу, 

відповіла на їх запитання та передала інформаційні буклети на теми: 

«Відповідальність неповнолітніх». 

 

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: 

03, 19 квітня, 10, 24 травня, 01 чернвя 2018 року   - смт. Каланчак та Каланчацький район; 

20 квітня, 07, 18, 25 травня, 14 червня 2018 року – м. Скадовськ та Скадовський район 

18 квітня, 15, 31 травня, 01,13, 19 червня 2018 року – м. Гола Пристань та Голопристанський 

район. 

26 та 27 червня 2018 року, напередодні святкування Дня 

Конституції України, проведені заходи щодо інформування 

відпочиваючих бальнеогрязьового курорту – Санаторійю «Гопри», 

а також жителів м. Гола Пристань з їх основоположними правами 

та свободами, які передбачені діючою Конституцією нашої 

держави. Було поінформовано про те, що згідно статті 21 

Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Акцентовано увагу на тому, що 

людина має невід’ємне право на життя. Без цього права інші права не мають ніякого значення. 

Жителям міста було роз’яснено, що вони, зокрема, мають право на свободу думки і слова, на вільне 

виявлення своїх поглядів і переконань, на свободу об'єднання у політичні партії та громадські 

організації, на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вони вільно 

обирають або на яку вільно погоджуються, на відпочинок, на житло, на соціальний захист, що включає 

право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом, на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє 

харчування, одяг, житло, на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, на освіту, 

на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права 

шкоди. Також, було проінформовано про всі правові способи поновлення порушених прав. 

Захід 1.3.4 

В звітному періоді уповноваженими працівниками Голопристанського місцевого центру з надання 

БВПД прийнято 1 пакет документів щодо державної реєстрації громадських формувань.  

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


Захід 1.3.5, 1.3.6 

Працівниками Місцевого центру систематично здійснюється наповнення веб-сайту Регіонального 

центру, розділів Місцевих центрів та оновлюється наявна на ньому інформація. 

Також постійно здійснюється наповнення сторінки Місцевого центру у соцмережі Facebook. 

 

Захід 1.3.9, 1.3.13 

Підготовлено та розміщено: 

10 квітня 2018 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну статтю 

«Презентація результатів роботи Скадовського бюро правової допомоги за І квартал 2018 року» 

https://skadovsk-rda.gov.ua/skadovske-bjuro-pravovoi-dopomogi-informue-11-55-19-10-04-2018/ 

17 квітня 2018 року на офіційному веб-сайти Голопристанської районної ради розміщено 

інформаційну статтю: «Презентація результатів роботи Голопристанського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за І квартал 2018 року» http://goprirada.com/3808-

golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html 

17 квітня 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено 

інформаційну статтю: «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує що робити при нещасному випадку невиробничого характеру» 

http://gopri.in.ua/novini-msta/5226-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-

pravovoyi-dopomogi-nformuye-yak-buti-ta-scho-robiti-pri-neschasnomu-vipadku-nevirobnichogo-

harakteru.html 

19 квітня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 

статтю: «Каланчацьке бюро правової допомоги Голопристанського МЦ з надання БВПД інформує» 

http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_dopomoga.html 

20 квітня 2018 року на офіційному веб-сайті Мирненьскої ОТГ Каланчяацького району  

розміщено інформаційну статтю «Звільнення від сплати податку на земельні ділянки» 

http://myrnenska.gromada.org.ua/news/1524144163/ 

10 травня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 

статтю «Каланчацьке бюро правової допомоги Голопристанського МЦ з надання БВПД інформує про 

охорону праці при роботі із комп’ютером» http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_dopomoga_18.html 

14 травня 2018 року на офіційному веб-сайті Мирненьскої ОТГ Каланчяацького району  

розміщено інформаційну статтю «Пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами 

праці» http://myrnenska.gromada.org.ua/news/1526015602/ 

14 травня 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено 

інформаційну статтю «Голопристанський МЦ з надання БВПД інформує про охорону праці при роботі 

із комп’ютером» http://gopri.in.ua/novini-msta/5411-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-

bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-ohoronu-prac-pri-robot-z-kompyuterom.html 

14 травня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 

інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує про правові аспекти охорони праці» http://goprirada.com/3849-golopristanskiy-

msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-pravov-aspekti-

ohoroni-prac.html 

18 травня 2018 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 

статтю «Захищене і здорове покоління» https://skadovsk-rda.gov.ua/zahischene-i-zdorove-pokolinnya-08-

40-54-15-05-2018 

21 червня 2018 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 

статтю «Права біженців в Україні» https://skadovsk-rda.gov.ua/prava-bizhenciv-v-ukraini-15-27-44-21-06-

2018/ 

22 червня 2018 року на офіційному веб-сайти Голопристанської районної ради розміщено 

інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує щодо сутності звільнення за прогул»  http://goprirada.com/4012-golopristanskiy-

msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-schodo-sutnost-

zvlnennya-za-progul.html 

25 червня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 

статтю «Права біженців в Україіні» http://rda-kalanchak.gov.ua/prava_bijenciv_v_ukraini.html 

https://skadovsk-rda.gov.ua/skadovske-bjuro-pravovoi-dopomogi-informue-11-55-19-10-04-2018/
http://goprirada.com/3808-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html
http://goprirada.com/3808-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5226-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-yak-buti-ta-scho-robiti-pri-neschasnomu-vipadku-nevirobnichogo-harakteru.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5226-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-yak-buti-ta-scho-robiti-pri-neschasnomu-vipadku-nevirobnichogo-harakteru.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5226-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-yak-buti-ta-scho-robiti-pri-neschasnomu-vipadku-nevirobnichogo-harakteru.html
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_dopomoga.html
http://myrnenska.gromada.org.ua/news/1524144163/
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_dopomoga_18.html
http://myrnenska.gromada.org.ua/news/1526015602/
http://gopri.in.ua/novini-msta/5411-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-ohoronu-prac-pri-robot-z-kompyuterom.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5411-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-ohoronu-prac-pri-robot-z-kompyuterom.html
http://goprirada.com/3849-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-pravov-aspekti-ohoroni-prac.html
http://goprirada.com/3849-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-pravov-aspekti-ohoroni-prac.html
http://goprirada.com/3849-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-pravov-aspekti-ohoroni-prac.html
https://skadovsk-rda.gov.ua/zahischene-i-zdorove-pokolinnya-08-40-54-15-05-2018
https://skadovsk-rda.gov.ua/zahischene-i-zdorove-pokolinnya-08-40-54-15-05-2018
https://skadovsk-rda.gov.ua/prava-bizhenciv-v-ukraini-15-27-44-21-06-2018/
https://skadovsk-rda.gov.ua/prava-bizhenciv-v-ukraini-15-27-44-21-06-2018/
http://goprirada.com/4012-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-schodo-sutnost-zvlnennya-za-progul.html
http://goprirada.com/4012-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-schodo-sutnost-zvlnennya-za-progul.html
http://goprirada.com/4012-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-schodo-sutnost-zvlnennya-za-progul.html
http://rda-kalanchak.gov.ua/prava_bijenciv_v_ukraini.html


25 червня 2018 року на офіційному веб-сайти «Новини Голої Пристані» розміщені 

інформаційні статті на теми: «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги інформує що потрібно знати про розлучення» http://gopri.in.ua/novini-msta/5690-

golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-

scho-potrbno-znati-pro-rozluchennya.html та «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги інформуєЯк і де оформити та скільки коштуватиме закордонний паспорт 

для дитини» http://gopri.in.ua/novini-msta/5691-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-

vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-yak-de-oformiti-ta-sklki-koshtuvatime-zakordonniy-

pasport-dlya-ditini.html 

 

 

 

 

Захід 1.3.10, 1.3.12 

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 районна газета «Голопристанський вісник»» - 19 

квітня 2018 року – «Як примусово зняти особу з реєстрації у своїй квартирі, 

якщо вона не євласником і не проживає там», 14 червня 2018 року –  "Про 

пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці". 

- Голопристанська міська газета «Рідна Пристань»» - 20 квітня 2018 

року – «Як відвести земельну ділянку під ОСББ?», 22 червня 2018 року – 

«Права біженців в Україні» 

- Скадовська районна газета «Чорноморець» - 27 квітня 2018 року – 

«Права та гарантії працівників при скороченні штату підприємства»; - 18 

травня 2018 року «Система пільг і компенсацій працівникам, зайнятим на 

роботах зі шкідливими та важкими умовами праці»;  

- Каланчацька районна газета «Слава Праці» - 31 травня 2018 року – «Пільги і компенсації за 

роботу із шкідливими та важкими умовами праці», 27 червня 2018 року – «Захист прав біженців в 

Україні» 

 

Захід 1.3.11 

З метою покращення правової обізнаності громадян 

Голопристанського, Скадовського та Каланчацького районів про 

можливість отримання БПД, відділом правопросвітництва та 

взаємодії з суб'єктами надання БППД та фахівцями Бюро постійно 

виготовляються та розповсюджуються  інформаційні матеріали 

роз'яснювального характеру, а також із зазначенням контактної 

інформації. Розроблені та роздруковані покрокові інструкції на 

теми: «Обов’язки батьків щодо виховання дітей», "Зміна 

цільового призначення земельної ділянки. Покрокова інструкція" 

та "Договір оренди квартири: поради для орендаря" «Стягнення 

аліментів та відповідальність за їх несплату», «Декларація з лікарем», «Отримання посвідки на 

тимчасове проживання», «Права неповнолітніх», «Право неповнолітніх на звернення до суду та 

способи захисту власних прав». 

Захід 1.3.14 

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)  

 

http://gopri.in.ua/novini-msta/5690-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-scho-potrbno-znati-pro-rozluchennya.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5690-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-scho-potrbno-znati-pro-rozluchennya.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5690-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-scho-potrbno-znati-pro-rozluchennya.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5691-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-yak-de-oformiti-ta-sklki-koshtuvatime-zakordonniy-pasport-dlya-ditini.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5691-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-yak-de-oformiti-ta-sklki-koshtuvatime-zakordonniy-pasport-dlya-ditini.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5691-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-yak-de-oformiti-ta-sklki-koshtuvatime-zakordonniy-pasport-dlya-ditini.html


Захід 1.4.1 – 1.4.2 

15 травня 2018 року надано адресну безоплатну правову допомогу громадянці похилого віку 

Бетер З.П., учасниці бойових дій, яка в телефонному режимі 

звернулася до Скадовського бюро правової допомоги та потребує 

постійного стороннього догляду і за своїм станом здоров’я не може 

з’явитися до бюро, але бажає отримати юридичну допомогу з питання 

щодо розподілу земельної ділянки в натурі. Під час зустрічі фахівець 

центру роз’яснила порядок отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги, вивчила надані клієнтом документи та прийняла звернення 

про надання безоплатної вторинної правової допомоги. В подальшому 

за поданим зверненням буде прийнято рішення про надання БВПД та 

видано доручення для адвоката, який безпосередньо допоможе 

вирішити питання.  15 червня 2018 року здійснено виїзд за місцем проживання гр. Л., 1945 року 

народження, з метою надання адресної правової допомоги. Пані Л. потребувала юридичної 

консультації з питання визнання осіб такими, що втратили право користування житловим 

приміщенням. В результаті надано змістовні роз'яснення, консультацію з даного питання, а також 

прийнято письмове звернення. 

27 червня 2018 року здійснено виїзд за місцем проживання гр. К., 1950 року народження, з метою 

надання йому адресної правової допомоги. Гр. К. потребував правової консультації з питання 

укладення договору довічного утримання. Надано змістовні роз'яснення, консультацію з даного 

питання, а також прийнято письмове звернення. 

 

 

Захід 1.4.3-1.4.8 

04, 12, 18 квітня 2018 року – спільно із фахівцем із соціальної роботи із суб’єктами пробації 

Саврадим Н.М. проведено прийом громадян в приміщенні 

Скадовського районного відділу пробації. 

18 квітня, 22 червня  2018 року – забезпечено роботу 

дистанційного пункту консультування осіб в приміщенні 

Голопристанського міськрайонного центру зайнятості. 

24 квітня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного 

пункту консультування громадян в приміщенні 

Голопристанського геріатричного пансіонату.  

25 квітня 2018 року – проведено прийом громадян в 

приміщенні Олексіївської сільської ради Каланчацького району 

07 травня 2018 року – спільно із фахівцем із соціальної роботи із суб’єктами пробації Саврадим 

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

08 травня 2018 року – проведено прийом громадян в приміщенні 

Каланчацького районного сектору з питань пробації Херсонської 

області 

7 червня 2018 року - забезпечено роботу мобільних 

консультаційних пунктів в приміщеннях Таврійської та Гладківської 

сільських рад Голопристанського району. 

21 червня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування осіб в приміщеннях Голопристанських районних 

відділів ДРАЦС та ДВС. 

21 червня 2018 року – забезпечено роботу мобільних консультаційних пунктів в приміщеннях 

Приморської сільської ради Скадовського району та Скадовської міської ради. 

 

Захід 1.4.10-1.4.11 

20 квітня 2018 року проведено робочу зустріч із директором Голопристанського 

міськрайонного центру зайнятості Зленко І.В. та провідним фахівцем з профорієнтації Федищевою 

І.П., під час якої обговорені питання проведення анкетування учасників АТО та членів їх сімей з метою 

вивчення та узагальнення їх правових потреб.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?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/%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


Зленко І.В. запропонувала розглянути Угоду про співпрацю Голопристанського 

міськрайонного центру зайнятості із Голопристанським МЦ з надання БВПД, з метою підписання та 

подальшої узгодженої спільної діяльності сторін. 

20 квітня 2018 року, з метою реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 

покликаного підвищити рівень обізнаності громадян про свої права та способи їх захисту, а також з 

метою донесення інформації про послуги, що надаються Місцевим центром, взято участь в 

семінарі для безробітних на теми: «Як розпочати свій бізнес». В ході виступу поінформувано 

присутніх про систему безоплатної правової допомоги та послуги, що надаються Місцевим центром; 

про порядок отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної правової допомоги, а також 

категорії суб’єктів, що мають право на останню. Серед присутніх розповсюджені інформаційні 

буклети з правовими консультаціями та контактами Місцевого центру. 

26 квітня 2018 року взято участь в проведених Голопристанським міськрайонним та 

Скадовським районним центрами зайнятості 

Всеобласних ярмарків сезонних вакансій «Роботодавці 

Херсонщини запрошують на сезонні роботи». Фахівці 

інформували присутніх про систему безоплатної правової 

допомоги  в цілому та про послуги, які 

надаються Місцевим центром та Бюро. 

Роз’яснювали, що таке безоплатна первинна правова 

допомога, як отримати доступ до безоплатної вторинної 

правової допомоги, а також категорії субєктів, які мають 

право на таку допомогу. Крім того інформували про реалізацію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО", покликаного підвищити 

рівень обізнаності громадян про свої права та засоби їх захисту. Також учасники ярмарку могли 

отримати кваліфіковані консультації з питань трудового законодавства, зайнятості та соціального 

захисту, майбутнього пенсійного забезпечення та обрахування страхового стажу, проходження 

професійного навчання за сприяння служби зайнятості тощо.Під час консультування всі бажаючі 

отримали інформаційні буклети з питань захисту права власності, прав громадян у сфері правосуддя та 

інших способів і методів захисту своїх прав з візитівками Місцевого центру та Бюро. 

07 травня 2018 року проведено лекцію для трудового колективу Каланчацького РЦЗ, під час 

якої працівників було поінформовано, що 28 квітня відзначався Всесвітній день охорони праці, а 12 

червня відзначатиметься Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Увагу присутніх зосередили на 

правовому регулюванні охорони праці в Україні; перерахували завдання, покладені на охорону праці, 

а також повідомили, хто саме здійснює державне управління охороною праці в Україні. Більше 

детально запинилися на причинах виробничого травматизму та заходах попередження порушень 

правил охорони праці. По закінченні присутнім передані інформаційні буклети з контактами Бюро. 

22 червня 2018 року взято участь в семінарі, проведеному Голопристанським міськрайонним 

центром зайнятості на тему «Як започаткувати власний бізнес». 

В ході заходу присутні спробували розібратись у 

формах здійснення підприємницької діяльності та можливих 

правових механізмах, які можуть бути запроваджені. 

Поговорили про основні проблеми ведення бізнесу та 

можливостях їх вирішення у правовому полі. Також нагадали 

присутнім про можливість отримання безоплатної первинної 

правової допомоги та доступ до вторинної правової допомоги; 

категорії осіб, які мають право на останню. Серед бажаючих 

були роздані інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Місцевого центру. 

20 червня 2018 року, в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», разом із 

спеціалістом з профорієнтації Каланчацької районної філії Херсонського обласного центру зайнятості 

проведено спільний семінар для безробітних жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, на 

тему: “Жінка на ринку праці,”. 

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


Метою заходу є 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 обговорення жінки-безробітні детально 

ознайомились про свої права на працю, переваги при 

прийнятті та звільненні з роботи, умов надання відпусток, 

направлення у відрядження, залучення до надурочних робіт 

у вихідні дні та у нічний час.  

 

 Захід 1.4.12 

В звітному періоді доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України забезпечено 

10 клієнтам. 

1.5 Забезпечення належної якості послуг, ща надаються клієнтами системи БПД 

Захід 1.5.1 

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 – 90.  

 

Захід 1.5.3 

На офіційній сторінці у Facebook Голопристанським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги підготовлено та розміщено 3 статті щодо успішних практик із захисту 

прав громадян адвокатами та відділом представництва системи БВПД. 

 

1.6 Реалізація правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

Захід 1.6.1 – 1.6.12 

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. 

Організовані та проведені виступи у ЗМІ з питань 

роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та 

Законами України прав у різних сферах життя. 

Під час проведння 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 2.1.1-2.1.2 

19 квітня 2018 року, з метою підвищення кваліфікації, 

начальник Каланчацького бюро правової допомоги Філіппова Т.В. 

пройшла стажування у відділах Голопристанського місцевого центру. 

21 травня 2018 року фахівці Місцевого центру Боднар О.А. та 

Краснощок Ю.В. пройшли стажування в Регіональному центріз 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

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 

27 квітня 2018 року взято участь в проведенні 

круглому столі громадськї ради на тему: «Громада і влада. Що 

об’єднує людей в громаді? Нові виклики, нові завдання!». 

Метою заходу було - сприяння створенню в 

Голопристанському районі належних умов для всебічного 

розвитку громадянського суспільства. Налагодження співпраці 

громадськості та органів публічної влади задля досягнення 

спільних цілей, впровадження важливих змін в розвитку 

громад. Під час виступу надано детальну інформацію про 

нормативне регулювання діяльності громадських об’єднань, їх 

діяльність та порядок утворення. Кожен отримав інформаційну 

листівку «Як зареєструвати громадську організацію?», яка роз’яснює, яким чином, крок за кроком, 

необхідно пройти процедуру реєстрації. 

Захід 2.1.4 

10-11 квітня 2018 року фахівець Місцевого центру Краснощок Ю.В. взяла участь в 

дводенному тренінгу на тему: «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього», який відбувся на 

базі Голопристанського міськрайонного центру зайнятості в рамках програми USAID «Трансформація 

фінансового сектору». Захід організовано БО Фонд громади м. Гола Пристань та проведено тренерами 

ОЦ «Успішна жінка» для малозабезпечених, багатодітних, опікунських, прийомних сімей та 

направлений на забезпечення їх знань та нових навичок для прийняття обгрунтованих фінансових 

рішень в повсякденному житті. Такі теми як фінансова обізнаність (основи законодавства), як 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0?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_%D0%BE%D0%B1?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/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83?source=feed_text


уникнути ризиків шахрайства та можливих махінацій при користуванні банківськими картками, 

оформленням різних банківських операцій. 

13 квітня 2018 року фахівці Місцевого центру Гонтарь С.І., Філіппова Т.А. та Шара І.Ю. взяли 

участь в одноденному тренінгу для працівників місцевих центрів з надання БВПД на тему 

«Запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі в контексті нового 

законодавства», проведеному в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Херсонській області. 

23 травня 2018 року фахівці Місцевого центру Мосіна Т.В., Філіппова Т.А. взяли участь в 

одноденному семінарі-практикумі на тему: «Особливості надання правової допомоги внутрішньо-

переміщеним особам», проведеному в приміщенні Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Херсонській області. 

01 червня 2018 року фахівці Місцевого центру Мосіна Т.А та Коханевич С.В. взяли участь у 

вдоденному тренінгу для працівників місцевих центрів з надання БВПД  з розвитку навичок роботи з 

вразливими групами клієнтів системи БПД,  проведеному в приміщенні Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області.  

14 червня 2018 року фахівці Місцевого центру Краснощок Ю.В. та Лєбєдєва В.С. взяли участь 

у навчанні уповноважених працівників місцевих центрів з надання БВПД по видачі документів під час 

державної реєстрації громадських формувань. 

  

2.3 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

Захід 2.3.1-2.3.2 

Відповідальними працівниками Голопристанського місцевого центру з надання БВПД постійно 

редагуються та підтримуються в актуальному стані вже розміщені правові консультації для суб’єктів 

права на безоплатну правову допомогу в адміністративному/цивільному процесі довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikilegalAid». 

 

[3.] Децентралізація системи БПД 

 

3.1. Взаємодія між регіональним та місцевим центром БПД , прийняття управлінських 

рішень. 

 

Захід 3.1.1  

В звітному періоді Місцевим центром подано фінансову та бюджетну звітність разом із 

пояснювальною запискою. 

 

Захід 3.1.2 

21 червня 2018 року взято участь в засіданні Керівної ради, проведеної Регіональним центром 

з надання БВПД, під час якої обговорювалось питання виконання Регіонального плану в І півріччя 

2018 року 

 

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 

 

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 квітня по 30 червня 2018 року Місцевим центром та бюро правової допомоги, що 

є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 585 звернень клієнтів, 491 

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 
224 186 38 

2 Відділ Каланчак БПД 242 219 23 

3 Відділ Скадовськ БПД 119 86 30 

…. Разом по МЦ 585 491 91 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  96  рішень про 

надання БВПД та надано 52 доручення адвокатам та 47 наказів штатним працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). Винесено 1 рішення про 

відмову у наданні БВПД .   

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з сімейного права -141 ( 

24,1%), іншого цивільного права -91 ( 15,6%), з інших питань-73 (12,5% ), соціального забезпечення 

– 58 (9,9% ), житлового- 57 ( 9,7% ), адміністративного -47 (8%  ), спадкового 32 ( 5,5 %), земельного 

21 ( 3,6 %), договірного 20 ( 3,4%),з питань виконання судових рішень 18 (3,1%  ), трудового 17 ( 2,9 

%), медичного 10 (  1,7 %)  та з неправових питань 0 (0%).  

Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією питань.  
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Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Жінки – 207    чоловіки – 88  

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

За віком: до 18 років – 0 

Від 18 до 35 років – 74  

Від 35 до 60 років – 139  

Понад 60 років – 82  

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних рішень 

було прийнято по  малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
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прожиткового мінімуму) -70 (73%), по інвалідам 12 (13%), внутрішньо переміщені особи – 8 (  8 %), 

ветерани війни, учасники бойових дій  -6 (6%) 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал було: 

 здійснено 7 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 14 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; загальна кількість осіб, яка звернулася за 

отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 86 осіб, в тому числі 19 осіб звернулися за отриманням 

правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 67 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 2 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 47 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 22 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 10 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малозабезпечені 
особи
73%

Інваліди
13%

Ветерани війни, 
учасники бойових 

дій
6%

Внутрішньо 
переміщені особи 

8%



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

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснени

х виїздів 

мобільни

х 

пунктів/о

сіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій

них 

пунктів/ос

іб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методичн

у 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их 

сервісів 

МЮ 

Кількіст

ь 

інформа

ційних 

матеріа

лів, 

розміще

них у 

ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

7/19 14/67 2 57 10 22 

2 

 

 

 

 

Каланчацьке 

бюро 

 

 

ККаКаКаланчак 

1/5  6/40 

 

 

0 20 0 7 

3 Скадовське 

бюро 

3/6 4/25 1 18 0 5 

 

 

 

 


