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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  
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 

03 серпня 2018 року, з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, а також з метою 

реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного підвищити рівень правової 

обізнаності громадян, в приміщенні Каланчацького районного центру зайнятості проведено семінар на 

тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці». Під 

час заходу були обговорені аспекти законодавства, що стосується торгівлі людьми. Зосереджено увагу 

на важливому питанні в сфері протидії торгівлі людьми, а саме - ідентифікація та перенаправлення 

осіб, які ймовірно постраждали від торгівлі людьми, шляхи виявлення ймовірно постраждалих від 

торгівлі людьми та особливості надання допомоги таким особам.  

14 серпня 2018 року разом із представниками 

ГО "Десяте квітня" взято участь в зустрічі із 

внутрішньо переміщеними особами, під час якої 

присутніх ознайомлено з основними змінами в 

законодавстві України, з державними програмами 

«Доступне житло» та «Власний дім», про грантову 

допомогу підприємцям на закупівлю обладнання в 

рамках проекту «Зміцнення самозабезпечення 

внутрішньо переміщених осіб та громад, що 

постраждали від конфлікту в Україні», який 

здійснюється Міжнародною Організацією з Міграції. Розповіли про роботу та послуги, які надає Бюро 

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

правової допомоги; коло суб'єктів, які мають право на отримання останньої, до числа якого входять і 

внутрішньо переміщені особи. По закінченню заходу присутнім були передані інформаційні буклети 

з правовими консультаціями та контактами Бюро. 

15 серпня 2018 року взято участь у засіданні круглого столу на тему: «Попередження торгівлі 

людьми. Як не стати жертвами торгівлі людьми?», участь в якому також взяли представники органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Присутні обговорили проблеми, які можуть виникнути 

при зверненні до державних, правоохоронних органів громадян, постраждалих від даного злочину та 

видами допомоги, що можуть отримати особи, зокрема, соціальний супровід, безоплатна правова 

допомога, медична допомога, одноразова матеріальна виплата, підтримка центрів зайнятості та органів 

місцевого самоврядування.  

 

 



Захід 1.1.3  

20 липня 2018 року організувано та спільно з фахівцями Голопристанського місцевого центру, 

Каланчацького та Олешківського бюро правової допомоги 

проведено в Дитячому оздоровчому таборі ім. Ю.О. Гагаріна 

квест для дітей на тему: "Школа детективів". Захід мав на меті 

формувати позитивну мотивацію для розвитку динамічної 

активності дітей; створити умови, що сприяють закріпленню 

дружніх відносин всередині дитячого колективу; розвивати 

пізнавальні інтереси; почуття гумору, уяви, кмітливості; 

розвивати фізичні (спритність, швидкість реакції, координаційна 

здатність) і психічні (воля, цілеспрямованість, самоконтроль) 

якості. Ведучі заходу провели безліч конкурсів, серед яких, 

зокрема, був - "Розпізнай свої права та обов’язки". Метою даного конкурсу було надати можливість 

дітям самим розділити права дитини та обов’язки учня, які були надруковані на аркушах паперу та 

перемішані між собою. Присутні фахівці системи БПД розповіли дітям про відповідльність 

неповнолітніх; поняття та види шкільного булінгу. Наприкінці, діти написали свої бажання та мрії на 

аркушах паперу, які прив’язали до гелевих кульок і відпустили в небо.  

03 серпня 2018 року проведено правопросвітницьку лекцію для учнів загальноосвітніх шкіл 

Голопристанського району на тему «Правові орієнтири для 

кожної дитини», які взяли участь у відбірному турі першого 

телефестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська 

Зірка». Під час лекції розповіла присутнім про їх права та 

обов’язки, а також вік, з якого наступає відповідальність за 

вчинення правопорушень. Після заходу всі отримали 

друковані інформаційні буклети «Твої права – твій надійний 

захист» разом із Паспортом прав дитини.   

15 серпня 2018 року проведено правову лекцію для осіб, що отримують водійське посвідчення 

в автошколі «СКИФ». Головною метою заходу була пропаганда безпеки дорожнього руху та 

попередження дорожньо-транспортних пригод, роз’яснювальна робота щодо дотримання учасниками 

дорожнього руху, особливо тих хто має малий досвід водіння, Правил дорожнього руху. Також 

розглядались такі питання, як права та обов’язки пішоходів 

та велосипедистів, особливість їх статусу, порядку 

притягнення до адміністративної відповідальності, а також 

наслідки нехтування вимогами ПДР. Також розповіли 

присутнім про правові послуги, що надаються Місцевим 

центром та розповсюдили серед присутніх інформаційні 

листівки з консультаціями на теми: «Ти потрапив у ДТП?» 

та «Відшкодування шкоди внаслідок падіння дерева на 

автомобіль» разом із візитівками Місцевого центру. 

22 серпня 2018 року, перед початком нового навчального року та, в рамках реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», взято участь в засіданні круглого столу на тему: 

«Попередження шкільного булінгу», який відбувся в Каланчацькій ЗОШ І ступеня № 3. Разом із 

педагогічним колективом зосередили увагу на попередженні проявів булінгу серед школярів. 

Обговорили питання підписання Угоди щодо попередження булінгу на початку навчального року, а 

також напрями співпраці та досягли домовленості про проведення спільних правопросвітницьких 

заходів для учнів та батьків.  

30 серпня 2018 року, з метою реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

проведено інформативний захід під час щорічної конференції педагогічних працівників, яка відбулася 

в сесійній залі Голопристанської районної ради. Перед початком конференції присутніх 

поінформувано про роботу та послуги, що надаються Місцевим центром; порядок надання безоплатної 

первинної та доступ до вторинної правової допомоги; категорії суб’єктів, які мають право на останню. 

Обговорили з вчителями району питання проведення антибулінгової кампанії в загальноосвітніх 

закладах району, а саме: планування проведення спільних правових уроків, лекції тощо. Серед 



присутніх були розповсюджені інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами 

Місцевого центру. 

01 вересня 2018 року, в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

проведено для учнів 7-ого класу ОЗ "Каланчацького ЗПЗСО" № 1 

міні-лекцію під назвою "Твої права - твій надійний захист", метою 

якої є формування правового світогляду підлітків, який включав би 

систему теоретичних поглядів на права, і на цій основі формувати 

відповідну активну позицію підлітків у реалізації прав у життя. 

Під час заходу присутніх ознайомлено з їх правами та обов'язками 

не тільки як учнів школи, а взагалі як громадян нашої держави. 

Обговорені положення Конвенції про права дитини, яка є 

Міжнародним документом про права людини та має важливе 

значення. Звернуто увагу школярів на дискримінацію прав людини, 

тобто їх порушення. Після закінчення заходу кожен учень отримав інформаційні буклети з правовими 

консультаціями та контактами Бюро. 

12 вересня 2018 року проведено правову лекцію для учнів 5 класу Голопристанської 

загальноосвітньої школи № 4 на тему: «Запобігання вчинення правопорушень. Адміністративна та 

кримінальна відповідальність неповнолітніх». Захід мав на меті сформувати в учнів розуміння 

необхідності правомірної поведінки та усвідомлення відповідальності за протиправну поведінку. Під 

час лекції присутнім розповіли які відносини регулює адміністративне і кримінальне право; які 

правопорушення називаються адміністративними; за які адміністративні проступки відповідають 

неповнолітні; що таке злочин; з якого віку настає кримінальна відповідальність за вчинення злочину. 

Відповіла на всі питання, які цікавили дітей та передала їм друковані буклети на теми: «Твої права – 

твій надійний захист», «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Права та 

обов’язки учнів» з контактами Місцевого центру. 

13 вересня 2018 року взято участь в проведенні тематичного уроку англійської мови «STOP 

BULLYING», під час якого серед учнів 7 класу 

Голопристанської ЗОШ № 4 проведено правову лекцію на 

тему: «Дитина в ситуації шкільного та домашнього насилля. 

Запобігання булінгу в шкільному середовищі. Кібербулінг». 

Англійською мовою дали визначення поняттям «булінг» та 

«кібербулінг», розповіли про види булінгу та його учасників. 

Відповіли на питання учнів та передали їм тематичні 

інформаційні буклети.   

13 вересня 2018 року відвідано Відділ освіти, молоді 

та спорту виконкому Каланчацької селищної ради, де взято участь в обговоренні з фахівцями Відділу 

питання профілактики та попередження проявам булінгу у закладах освіти Каланчацького району. 

Результатом обговорення стало досягнення домовленості про проведення у школах району 

правопросвітницьких заходів, спрямованих на протидію булінгу, шляхом проведення уроків права, 

лекцій, вебінарів із переглядом відеороликів та презентації. 

14 вересня 2018 року проведено зустріч з батьками в 

Ул’янівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Скадовського 

району, в ході якої поінформували присутніх про права, 

обов’язки та відповідальність батьків за неналежне виховання 

дітей. Розповіли про шкільний булінг, форми його проявів, як 

діяти дитині -жертві булінгу та її батькам. Крім того, фахівці 

Бюро продемонстрували презентації з вище вказаних питань та 

надали поради батькам, як застерегти дітей від викрадення. 

Додатково поінформували про роботу та послуги, що надаються 

Бюро, порядок отримання безоплатної первинної та доступ до 

вторинної правової допомоги, категорії суб’єктів, що мають 

право на останню. В кінці зустрічі всі бажаючі отримали інформаційні буклети з контактами Бюро. 



21 вересня 2018 року, з метою реалізації правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО», покликаного підвищити рівень правової культури та правової 

свідомості громадян України, виступили з правопросвітницькою бесідою «Протидія 

булінгу в шкільному середовищі» під час батьківських зборів для батьків учнів 

Голопристанської гімназії. Зазначили, що на сьогоднішній день надзвичайно 

гостропостає проблема агресивних проявів у міжособистісних стосунках учнівської 

молоді, детально зупинилась на понятті та видах булінгу, увагу батьків на процесі 

виявлення постраждалих та булерів, а також методах профілактики та втручання. 

Ознайомили присутніх з функціонуванням системи безоплатної правової допомоги, 

механізмом доступу, категоріями осіб, які згідно з законодавством мають право на таку 

допомогу та розповсюдили інформаційні буклети з правовими консультаціями та 

контактами Місцевого центру. 

21 вересня 2018 року, з метою реалізації правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО», покликаного підвищити рівень обізнаності громадян про свої права та 

способи їх активного захисту, обговорили проблеми психологічного та фізичного 

насилля серед дітей шкільного віку, а також насильства в сім’ї із директором Новокиївського НВК 

"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів" Каланчацької селищної ради Валентиною Сисоєнко. 

Додатково поінформували про діяльність місцевого центру та бюро правової допомоги; можливість звернутися 

за правовою допомогою у разі порушення прав. Сторони досягли домовленості в напрямку проведення спільних 

правових лекцій для учнів школи. Серед педагогічного колективу закладу були розповсюджені друковані 

буклети на правову тематику та бажаючі отримали фахові юридичні консультації. 

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

покликаного підвищити рівень обізнаності громадян про їх права та способи їх активного захисту, завітали до 

дошкільного навчального закладу № 3 Голопристанської міської ради та провели семінар-практикум для 

педагогічного колективу на тему: «Правове виховання дошкільнят». В ході заходу зазначили, що розвиток 

правової свідомості особистості це довгий, складний і суперечливий процес, що триває практично все життя 

людини. Первинні уявлення про соціальні норми поведінки людей, про необхідність певного порядку в 

людських взаєминах засвоюються в дитинстві, ще в дошкільний період. У дошкільні роки найбільш активно 

формуються погляди, життєві позиції, типові мотиви 

поведінки особистості. І від того, яке розуміння права і 

ставлення до нього виробляється в цей період 

становлення особистості, багато в чому залежить і 

подальша поведінка людини у правовій сфері. 

Зосередили увагу на тому, що успішність правового 

виховання в дошкільному освітньому закладі багато в 

чому визначається відповідною кваліфікацією 

педагогічних кадрів. Рівень підготовленості 

вихователів до здійснення правового виховання 

залежить від якості організованої в дитячому саду 

діяльності з підвищення кваліфікації педагогів як 

організаторів правового виховання та їх правової культури. Додатково поінформували присутніх про порядок 

отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної правової допомоги; категорії суб'єктів, які мають 

право на останню та передали друковані буклети з правовими консультаціями та контактами Місцевого центру.  

19 вересня 2018 року спільно з фахівцем Каланчацького районного центру зайнятості провели правовий 

міні-урок для учнів 10 класу Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 на тему: «Як побороти булінг". Фахівці 

визначили поняття булінгу та його видів; розповіли учням як відрізнити булінг від сварки між дітьми; що робити 

якщо ти став жертвою або свідком булінгу. Під час заходу учні виховували у себе почуття емпатії та 

переживання до дитини, яка зазнала насильство, шукали шляхи виходу зі складних ситуацій, формували 

навички відповідальної та безпечної поведінки. А саме головне, що вони зрозуміли серйозність наслідків, 

заподіяних жертві цькувань, знущань, залякувань і вивчили, що треба робити при прояві булінгу і куди 

телефонувати. Наприкінці, серед учнів були розповсюджені інформаційні буклети з питань протидії булінгу у 

школі з контактами Бюро.  

Питання протидії булінгу в закладах освіти також було обговорено із педагогічним колективом 

Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. 

 

Захід 1.1.4  

02 серпня 2018 року проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед відвідувачів 

медичних закладів м. Гола Пристань, під час якої донесено інформацію про роботу та послуги, які 

надаються Місцевим центром; порядок отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної 

правової допомоги; категорії осіб, які мають право на останню. Всі бажаючі отримали відповіді на 



поставлені питання та друковані матеріали з правовими консультаціями і контактами Місцевого 

центру. 

06 серпня 2018 року відвідано Голопристанський геріатричний пансіонат, де підопічним із 

вадами зору донесено інформацію про роботу та послуги, 

що надаються Місцевим центром; порядок отримання 

безоплатної первинної та доступ до вторинної правової 

допомоги; перелічила суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правову допомогу. Серед присутніх людей з 

інвалідністю по зору, розповсюджені буклети, 

видрукувані шрифтом Брайля, які розповідають про види 

безоплатної правової допомоги. 

07 серпня 2018 року проведено зустріч із 

представницями трудового колективу Голопристанського районного будинку культури, в ході якої 

розповіли їм про трудові гарантії працюючих жінок, а саме – оплату праці, право на основну та 

додаткові відпустки, гарантії при прийняття ні роботу та звільненні вагітних жінок. Наприкінці 

зустрічі роздали серед присутніх друковані буклети з правовими консультаціями та контактами 

Місцевого центру. 

07 серпня 2018 року проведено інформування мешканців м. Гола Пристань в Центрі 

обслуговування платників податків Голопристанського відділення Херсонської ОДПІ, 

Голопристанській міській бібліотеці та Голопристанському дитячому садочку № 3, щодо переваг 

системи БПД та порядку отримання громадянами безоплатної первинної та доступ до вторинної 

правової допомоги. Захід спрямований на підвищення обізнаності пересічних громадян про обсяг їх 

прав, гарантованих державою; способи захисту таких прав; а також про право на безоплатну правову 

допомогу. Всі бажаючі отримали інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами 

Місцевого центру та інформаційні буклети «Я маю право!». З метою постійного поширення серед 

мешканців міста та району інформації про систему БПД, поповнено друкованими матеріалами 

інформаційні куточки в приміщеннях зазначених установ. 

21 серпня 2018 року, в рамках реалізації правопросвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

хворих стаціонарного відділення травматології Голопристанської районної 

лікарні, в ході якої роз’яснено процедуру укладення декларації з лікарем; 

розповіли про порядок повідомлення, розслідування та стягнення шкоди 

внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру; про правове 

регулювання права на здорові та безпечні умови праці. Кожному були передані 

інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Місцевого 

центру.   

23 серпня 2018 року, напередодні Дня Незалежності України, взято 

участь в святковому концерті, з нагоди свята, перед початком якого 

поінформувано учасників та запрошених гостей про реалізацію в Україні 

загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного 

підвищити рівень правової свідомості та правової культури 

громадян; розповіла про роботу та послуги, що надаються 

Місцевим центром; порядок отримання безоплатної первинної та 

доступ до безоплатної вторинної правової допомоги; категорії 

осіб, які мають право на останню. Всі бажаючі отримали 

інформаційні буклети з правовими консультаціями та 

візитівками Місцевого центру. 

28 серпня 2018 року, з метою забезпечення реалізації громадянами України, іноземцями, 

особами без громадянства права на безоплатну правову допомогу та отримання ними якісних правових 

послуг, організувано та проведено круглий стіл на тему: "Порядок взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної правової допомоги". В даному заході взяли участь представники органів державної влади 

та місцевого самоврядування. Під час заходу презентовано "Методичні рекомендації щодо організації 

надання безоплатної первинної правової допомоги та перенаправлення клієнтів до бюро правової 



допомоги". В ході обговорення учасники проаналізували різні позиції щодо порядку перенаправлення 

клієнтів, а також вирішували питання розроблення та затвердження Талону перенаправлення для 

отримання безоплатної правової допомоги. 

05 вересня 2018 року проведено семінар-

презентацію для працівників управління соціального 

захисту Каланчацької РДА на тему "Юридичний 

самозахист: «Яка допомога дітям з інвалідністю повинна 

надаватись в Україні». Додатково поінформовано 

соціальних працівників, які надають допомогу людям на 

дому, про роботу та послуги, що надає Бюро, порядок 

отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної 

правової допомоги та категорії осіб, що мають право на 

останню. 

10 вересня 2018 року, з метою реалізації загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

проведно правопросвітницький захід для працівників Голопристанської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини на тему: «Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з 

тваринами». В ході проведеної міні-лекції визначено поняття «жорстке поводження», ознайомлено 

присутніх з положеннями Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», 

перерахувані види відповідальності за знущання над тваринами. Додатково поінформовано присутніх 

про роботу та послуги, що надаються Місцевим центром; порядок отримання безоплатної первинної 

та доступ до вторинної правової допомоги; категорії суб’єктів, що мають право на останню. А також 

поповнено інформаційний куточок ветлікарні друкованими буклетами на теми: «Що робити при нападі 

собак» та «Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами» з контактами Місцевого центру. 

19 вересня 2018 року, з метою реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити рівень правової свідомості та 

правової культури громадян України, відвідано 

Голопристанську центральну районну лікарню, де серед 

відвідувачів проведено інформаційно-роз’яснювальну 

роботу, в ході якої розповіли про роботу та послуги, що 

надаються Місцевим центром; порядок отримання 

безоплатної первинної та доступ до вторинної правової 

допомоги; категорії суб’єктів, що мають право на останню. Також нагадали про необхідність 

підписання декларації між пацієнтом та лікарем первинної медичної допомоги. 

Всі бажаючі отримали друковані буклети з правовими консультаціями та 

контактами Місцевого центру.   

28 вересня 2018 року, з метою реалізації правопросвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО», покликаного підвищити рівень обізнаності громадян про 

свої права та способи їх активного захисту, відвідано Голопристанську виправну 

колонію – міжобласну спеціалізовану туберкульозну лікарню. Під час візиту 

проведено консультативний прийом засуджених, які відбувають покарання та 

надано змістовні юридичні консультації з питань порядку утримання боргів із 

заробітку; строк погашення та порядок зняття судимості; зняття з реєстрації 

місця проживання та інш. Такох працівникам установи розповіли про роботу та 

послуги, що надаються Місцевим центром; порядок отримання безоплатної 

первинної та доступ до вторинної правової допомоги; категорії суб’єктов, що 

мають право на останню. Бажаючі отримали фахові правові консультації та 

інформаційні буклети з контактами Місцевого центру. Друкованими 

матеріалами поповнено куточок в приміщенні колонії. 

 

Захід 1.1.5 

15 серпня 2018 року взято участь в засіданні колегії Скадовської РДА 

10 вересня 2018 року взято участь в засідання сесії Каланчацької РДА. 



Під час виступів присутніх ознайомлено з роботою та послугами, що надаються Місцевим 

центром та Бюро; порядком отримання безоплатної первинної та доступом до вторинної правової 

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

інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Місцевого центру та Бюро. 

 

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 

13 липня 2018 року відбулася зустріч з начальником Скадовського районного сектору філії ДУ 

«Центр пробації» в Херсонській області. В ході зустрічі обговорювались питання взаємодії та 

співпраці в напрямку попередження та профілактики домашньому насильству та заплановано 

проведення семінарів для осіб, що перебувають на обліку, які засуджені до альтернативних видів 

покарань.  

24 липня 2018 року проведено робочу зустріч із фахівцем 

Каланчацького відділу ДРАЦС та начальником Каланчацького 

відділу ДВС. В ході зустрічі було обговорено питання порядку 

підтвердження фактів народження та смерті особи на тимчасово 

окупованій території України. Також приділено увагу порядку 

виконання судових рішень по адміністративних та цивільних 

справах. По закінченні в приміщенні відділу ДРАЦС було 

поповнено інформаційний стенд друкованими матеріалами з 

правовими консультаціями та контактами Бюро. 

20 серпня 2018 року спільно із фахівцем Скадовського 

районного відділу пробації проведено профілактичну роботу із дитиною-сиротою, яка перебуває на 

обліку, під час якої роз’яснені положення Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, детально 

зупинившись на порядку забезпечення таких осіб житлом. Додатково поінформувано про роботу та 

послуги, що надаються Бюро; порядок отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної 

правової допомоги; категорії суб’єктів, що мають право на останню, а також передані інформаційні 

буклети з правовими консультаціями та контактами Бюро. 

28 серпня 2018 року проведено лекцію для персоналу 

Голопристанського районного відділу пробації на тему: 

«Досудова доповідь в кримінальному провадженні». Під час 

заходу зупинилися на понятті «досудова доповідь», відповіли на 

питання для чого вона необхідна. Звернули увагу на основній 

меті досудової доповіді, якою є забезпечення суду повною 

інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою 

прийняття судом рішення про міру його відповідальності. 

Поінформували, як саме відбувається підготовка досудової 

доповіді та які права має обвинувачений щодо її складання, а 

також як їх ефективно реалізовувати. Передали працівникам 

органу пробації розроблені Місцевим центром буклети на тему: «Досудова доповідь в кримінальному 

провадженні».   

04 вересня 2018 року, в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

спільно з фахівцями Каланчацького районного відділу пробації провели семінар на тему: 

"Відповідальність за несплату аліментів" серед підоблікових осіб, засуджених до покарання, не 

пов’язаного із позбавленням волі, в ході якого повідомили присутнім про те, що 28 серпня 2018 року 

набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання», 

зосередила увагу на видах відповідальності за ухилення від сплати аліментів. Додатково 

поінформували присутніх про роботу та послуги, які надає Бюро; порядок отримання безоплатної 



первинної та доступ до вторинної правової допомоги. Після закінчення семінару всі 

бажаючі отримали інформаційні буклети з контактами Бюро. 

11 вересня 2018 року проведено інформаційну роботу із підобліковими 

особами Голопристанського районного сектору з питань пробації на теми: «Права 

та обов’язки осіб, умовно засуджених та умовно звільнених», «Альтернативні види 

покарань». Додатково поінформувала про роботу та послуги, що надаються 

Місцевим центром; порядок отримання безоплатної первинної та доступ до 

вторинної правової допомоги; категорії суб’єктів, що мають право на останню. 

Бажаючі отримали фахові правові консультації з питань розірвання шлюбу та 

оформлення права власності на житловий будинок. По закінченні серед присутніх 

були роздані друковані буклети з правовими консультаціями та контактами 

Місцевого центру. 

 

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

 

Захід 1.3.1 

30 липня 2018 року проведено робочу зустріч із в.о. начальника відділу для дітей сім'ї та молоді 

Територіального центру соціального обслуговування та 

соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Під час зустрічі були 

обговорені основні аспекти законодавства, що стосується торгівлі 

людьми. Зосередили увагу на важливому питанні в сфері протидії 

торгівлі людьми, а саме - ідентифікація та перенаправлення осіб, 

які ймовірно постраждали від торгівлі людьми, шляхи виявлення 

ймовірно постраждалих від торгівлі людьми та особливості 

надання допомоги таким особам. Наприкінці зустрічі сторони 

обговорили можливість проведення в ІІІ кварталі 2018 року 

спільних правопросвітницьких заходів в даному напрямку. 

13 серпня 2018 року проведено робочу зустріч із державним інспектором Головного 

управління Держпраці в Херсонській області, під час якої розповіли про роботу та послуги, які 

надаються Бюро; порядок отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної правової 

допомоги; коло суб'єктів, які мають право на отримання останньої. Сторони домовилися про подальшу 

співпрацю в напрямку інформування малозахищених верств населення про їх права, а також 

забезпечення їх доступу до безоплатної правової допомоги. 

15 серпня 2018 року проведено робочу зустріч із головним спеціалістом Сектору у Херсонській 

області Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України, під час якої остання розповіла про проблемні питання, з якими найчастіше звертаються 

внутрішньо переміщені особи та шляхи їх вирішення. Фахівець Бюро, в свою чергу, повідомила про 

низку правових послуг, які можуть отримати жителі тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщені особи. Зосередила увагу на основних питаннях, з якими звертаються такі особи до Бюро, а 

саме: невиплата соціальної допомоги, житлові, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, встановлення 

факту народження тощо. Фахівці обговорили напрями майбутньої співпраці в частині проведення 

спільних правопросвітницьких заходів для зазначеної категорії осіб, надання їм безкоштовних 

юридичних консультацій та іншої правової допомоги, яка необхідна для їхнього захисту і дотримання 

основних прав людини. 

29 серпня 2018 року, відповідно до укладених Меморандумів про 

співпрацю, відбулася зустріч з головою Скадовської районної громадської 

організації "Всеукраїнська екологічна ліга" та головою Громадської ради при 

Скадовській РДА Бартчук І.А. В ході зустрічі сторони розглянули ряд 

важливих тем, які є найбільш актуальними для жителів м. Скадовськ та 

Скадовського району та запланували проведення спільних 

правопросвітницьких заходів за участі органів місцевого самоврядування, 

державних установ та громадських організацій. 

14 вересня 2018 року, з метою підвищення правової обізнаності 

молоді Каланчацького району та, в рамках, укладеного Меморандуму про співпрацю проведено робочу 

зустріч з начальником служби у справах дітей Каланчацької РДА. Під час зустрічі сторони обговорили 



питання надання правової допомоги особам молодіжного віку, що перебувають на обліку служби у 

справах дітей Каланчацької РДА та опинилися в скрутній життєвій ситуації. Зокрема, шляхом надання 

юридичних консультацій, проведення бесід з питань чинного законодавства, гарантій та пільг, 

здійснення заходів, спрямованих на захист прав та інтересів членів сім'ї, захист прав дітей, оформлення 

правових документів, представництво інтересів тощо. 

19 вересня 2018 року взято учать в круглому столі на тему "Захист прав прийомних дітей та 

дітей вихованців" за участі представників органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Метою даного заходу було 

обговорення питань надання соціальних, медичних, юридичних 

послуг прийомним сім’ям та вихованцям дитячих будинків 

сімейного типу. Під час виступу фахівець Бюро поінформувала 

присутніх про роботу Бюро, можливість отримання безоплатної 

первинної та доступ до вторинної правової допомоги. 

Повідомила про зміни в Законі України "Про безоплатну 

правову допомогу" та перелічила категорії суб'єктів, які мають 

право на таку допомогу.Крім того розповіла про реалізацію правопросвітницького проекту "Я МАЮ 

ПРАВО", направленого на підвищення правової обізнаності громадян про свої права та способи їх 

захисту. В кінці круглого столу всі бажаючі отримали інформаційні буклети з правовими 

консультаціями та контактами Бюро. 

25 вересня 2018 року, в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити обізнаність громадян про свої права та способи їх захисту, проведено робочу 

зустріч з фахівцем відділу земельних відносин та економіки Каланчацької селищної ради. 

Під час зустрічі було обговорено питання порядку нарахування та строків сплати земельного 

податку; підстави звільнення від сплати податку за користування землею. А також сторони домовилися 

про перенаправлення громадян, які будуть потребувати правової допомоги з тих чи інших питань. По 

закінченні зустрічі в приміщенні селищної ради було залишені інформаційні буклети з правовими 

консультаціями та контактами Бюро. 

 

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: 

10 липня, 13, 27 серпня 2018 року – м. Скадовськ та Скадовський район 

04 липня, 02,03, 07, 20, 27 серпня  2018 року – м. Гола Пристань та 

Голопристанський район 

23 серпня, 12 вересня 2018 року – смт. Каланчак та Каланчацький район 

 
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 1.3.4, 1.3.5 

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 1.3.8, 1.3.12 

Підготовлено та розміщено: 

11 липня 2018 року  на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено інформаційну 

статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

інформує про нові правила надання субсидій» http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-

tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-pro-nov-pravila-nadannya-subsidy- 

http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-pro-nov-pravila-nadannya-subsidy-
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-pro-nov-pravila-nadannya-subsidy-


11 липня 2018 року  на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 

статтю «Калапнчацьке бюро правової допомоги Голопристанького МЦ з надання БВПД інформує» 

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

11 липня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади розміщено інформаційну 

статтю «Права біженців в Україіні»  https://kalanchacka-gromada.gov.ua/news/1531123527/ 

13 липня 2018 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну статтю 

«Скадовське бюро правової допомоги інформує» https://skadovsk-rda.gov.ua/skadovske-bjuro-pravovoi-

dopomogi-informue-z-01042018-po-27062018-15-50-39-11-07-2018/ 

25 липня 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено 

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

допомоги інформує про право на обов’язкову частину у спадщині» http://gopri.in.ua/novini-msta/5911-

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

pravo-na-obovyazkovu-chastinu-u-spadschin.html 

30 липня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 

інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує» http://goprirada.com/4059-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-

vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html 

07 серпня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 

інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує як вагітній жінці захистити свої права» http://goprirada.com/4063-golopristanskiy-

msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-yak-vagtny-zhnc-

zahistiti-svoyi-prava.html 

09 серпня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено інформаційну 

статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

інформує про право на обов’язкову частину у спадщині» http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-

mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-pro-pravo-na-obovyazkovu-

chastinu-u-spadschin- 

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

статтю «Лікарняний під час відпустки» http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga 

12 серпня 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено 

інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує про кримінальну та адміністративну відповідальність за хуліганство» 

http://gopri.in.ua/novini-msta/6027-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-

pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-krimnalnu-ta-admnstrativnu-vdpovdalnst-za-hulganstvo.html 

13 серпня 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено 

інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує про те, що робити при нападі собак» http://gopri.in.ua/novini-msta/6028-

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

scho-robiti-pri-napad-sobaki.html 

17 серпня 2018 року  на офіційному веб-сайті «Мирненської громади» Каланчацького району 

розміщено інформаційну статтю «Лікарняний під час відпустки» 

http://myrnenska.gromada.org.ua/news/1533903398/ 

21 серпня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 

статтю «Порядок внесення змін до паспорта при перейменуванні вулиці» http://rda-

kalanchak.gov.ua/pravova_domoga 

30 серпня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 

статтю «Про відповідальність за несплату аліментів»  http://rda-

kalanchak.gov.ua/pro_vidpovidalnist_za_nesplatu_alimentiv.html bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-

dopomogi-nformuye-pro-krimnalnu-ta-admnstrativnu-vdpovdalnst-za-hulganstvo.html 

07 вересня 2018 року на офіційному веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 

статтю «Встановлення порядку користування спільною квартирою чи будинком та виділ своєї частки 

з такого майна» https://skadovsk-rda.gov.ua/vstanovlennya-poryadku-koristuvannya-spilnoju-kvartiroju-

chi-budinkom-ta-vidil-svoei-chastki-z-takogo-majna-09-25-51-07-09-2018/ 

12 вересня 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено 

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

http://rda-kalanchak.gov.ua/
https://kalanchacka-gromada.gov.ua/news/1531123527/
https://skadovsk-rda.gov.ua/skadovske-bjuro-pravovoi-dopomogi-informue-z-01042018-po-27062018-15-50-39-11-07-2018/
https://skadovsk-rda.gov.ua/skadovske-bjuro-pravovoi-dopomogi-informue-z-01042018-po-27062018-15-50-39-11-07-2018/
http://gopri.in.ua/novini-msta/5911-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-pravo-na-obovyazkovu-chastinu-u-spadschin.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5911-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-pravo-na-obovyazkovu-chastinu-u-spadschin.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/5911-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-pravo-na-obovyazkovu-chastinu-u-spadschin.html
http://goprirada.com/4059-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html
http://goprirada.com/4059-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html
http://goprirada.com/4063-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-yak-vagtny-zhnc-zahistiti-svoyi-prava.html
http://goprirada.com/4063-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-yak-vagtny-zhnc-zahistiti-svoyi-prava.html
http://goprirada.com/4063-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-yak-vagtny-zhnc-zahistiti-svoyi-prava.html
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-pro-pravo-na-obovyazkovu-chastinu-u-spadschin-
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-pro-pravo-na-obovyazkovu-chastinu-u-spadschin-
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-pro-pravo-na-obovyazkovu-chastinu-u-spadschin-
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga
http://gopri.in.ua/novini-msta/6027-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-krimnalnu-ta-admnstrativnu-vdpovdalnst-za-hulganstvo.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/6027-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-krimnalnu-ta-admnstrativnu-vdpovdalnst-za-hulganstvo.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/6028-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-scho-robiti-pri-napad-sobaki.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/6028-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-scho-robiti-pri-napad-sobaki.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/6028-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-scho-robiti-pri-napad-sobaki.html
http://myrnenska.gromada.org.ua/news/1533903398/
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga
http://rda-kalanchak.gov.ua/pravova_domoga
http://rda-kalanchak.gov.ua/pro_vidpovidalnist_za_nesplatu_alimentiv.html%20bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-krimnalnu-ta-admnstrativnu-vdpovdalnst-za-hulganstvo.html
http://rda-kalanchak.gov.ua/pro_vidpovidalnist_za_nesplatu_alimentiv.html%20bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-krimnalnu-ta-admnstrativnu-vdpovdalnst-za-hulganstvo.html
http://rda-kalanchak.gov.ua/pro_vidpovidalnist_za_nesplatu_alimentiv.html%20bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-krimnalnu-ta-admnstrativnu-vdpovdalnst-za-hulganstvo.html
https://skadovsk-rda.gov.ua/vstanovlennya-poryadku-koristuvannya-spilnoju-kvartiroju-chi-budinkom-ta-vidil-svoei-chastki-z-takogo-majna-09-25-51-07-09-2018/
https://skadovsk-rda.gov.ua/vstanovlennya-poryadku-koristuvannya-spilnoju-kvartiroju-chi-budinkom-ta-vidil-svoei-chastki-z-takogo-majna-09-25-51-07-09-2018/


допомоги інформує про те як відтепер можна виїхати за кордон з дитиною» http://gopri.in.ua/novini-

msta/6244-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-

nformuye-pro-te-yak-vdteper-mozhna-viyihati-z-ditinoyu-za-kordon.html 

13 вересня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено інформаційну 

статтю «Порядок присвоєння почесного звання «Мати-героїня» http://gopri-

rda.gov.ua/ua/news/poryadok-prisvonnya-pochesnogo-zvannya-mati-geronya- 

18 вересня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади розміщено інформаційну 

статтю «Лікарняний під час відпустки» https://kalanchacka-gromada.gov.ua/news/1537337865/ 

20 вересня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 

інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує про порядок оскарження рішення про звільнення» http://goprirada.com/4194-

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

poryadok-oskarzhennya-rshennya-pro-zvlnennya.html 

 

Захід 1.3.9, 1.3.11 

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»» - 25 липня 

2018 року – «Про нові правила надання субсидій»,  20 

вересня 2018 року – «Про порядок розірвання шлюбу за 

спільною заявою подружжя, яке має дітей»  

- Голопристанська міська газета «Рідна Пристань»» - 

20 липня 2018 року – «Як отримати безкоштовну земельну 

ділянку?», 10 серпня 2018 року – «Що робити якщо родич помер на тимчасово 

окупованій території», 31 серпня 2018 року – «За жорстоке поводження з 

тваринами – кримінальна відповідальність»; 14 вересня 2018 року – «Порядок 

укладення договору довічного утримання» 

- Скадовська районна газета «Чорноморець» - 13 липня 2018 року – «Усе, 

що потрібно знати про поділ майна подружжя», 17 серпня 2018 року – «Якщо під час відпустки 

спіткала хвороба» 

 

Захід 1.3.10 

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: "Пільги для багатодітних сімей" та 

"Оформлення дарчої на нерухомість на дитину в Україні", "Досудова доповідь в кримінальному 

провадженні", "Що робити при нападі собак?", "Відповідальність за жорстке поводження з 

тваринами", «Особливості призову 2018 рооку», "Маски-шоу стоп", 

"Пільги для учасників бойових дій", "Право військовослужбовців на 

охорону здоров'я та медичну допомогу", "Відповідальність осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням",  "Праця 

неповнолітніх: права, гарантії, обмеження"; «Договір про 

наставництво»; «Збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа, на житло», «Повне 

державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа»; «Пільги дітям-

сиротам при навчанні у вищих навчальних закладах»; «Права та обов’язки батьків-вихователів»; 

http://gopri.in.ua/novini-msta/6244-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-yak-vdteper-mozhna-viyihati-z-ditinoyu-za-kordon.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/6244-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-yak-vdteper-mozhna-viyihati-z-ditinoyu-za-kordon.html
http://gopri.in.ua/novini-msta/6244-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-te-yak-vdteper-mozhna-viyihati-z-ditinoyu-za-kordon.html
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/poryadok-prisvonnya-pochesnogo-zvannya-mati-geronya-
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/poryadok-prisvonnya-pochesnogo-zvannya-mati-geronya-
https://kalanchacka-gromada.gov.ua/news/1537337865/
http://goprirada.com/4194-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-poryadok-oskarzhennya-rshennya-pro-zvlnennya.html
http://goprirada.com/4194-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-poryadok-oskarzhennya-rshennya-pro-zvlnennya.html
http://goprirada.com/4194-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye-pro-poryadok-oskarzhennya-rshennya-pro-zvlnennya.html


«Працевлаштування дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх 

числа»; «Обтяжуючі обставини насильства в сім’ї»; «Примус та його наслідки: чому надо зважати на 

недійсний шлюб»; «Відповідальність за сексуальне насильство»; «Як отримати обмежувальний 

припис стосовно кривдника». 

 

Захід 1.3.13 

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 – 1.4.2 

07 вересня 2018 року здійснено виїзд до жительки смт. Каланчак, яка 

є особою з інвалідністю. Пані К. потребувала правової консультації з питання 

встановлення факту належності особі правовстановлюючого документу. Під 

час зустрічі фахівець надала вичерпні роз'яснення з даного питання, 

поінформувала про порядок отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги, вивчила надані клієнтом документи та прийняла звернення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

20 вересня 2018 року відвідано громадянина Ц., який потребував 

правової допомоги, але самостійно реалізувати своє право на неї не має 

змоги. Чоловіка цікавило питання стягнення аліментів з повнолітніх дітей на 

його утримання, як непрацездатної особи, яка потребує матеріальної 

допомоги. Фахівець надала змістовну відповідь на це та деякі інші правові 

питання, роз’яснила порядок отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги, а також прийняла письмове звернення для надання громадянину Ц. такої допомоги (тобто 

призначено адвоката за рахунок держави, який складе процесуальні документи та представить інтереси 

клієнта в суді).  

 

Захід 1.4.3-1.4.8 

 

03 серпня 2018 року - забезпечено роботу дистанційного пункту консультування осіб в 

приміщенні Каланчацького районного центру зайнятості. 

06 серпня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування осіб в приміщенні Голопристанського геріатричного 

пансіонату 

01, 08 серпня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування осіб в приміщенні Голопристанського міськрайонного центру 

зайнятості. 

01 серпня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування громадян в приміщенні Каланчацького районного відділу 

ДРАЦС. 

14 серпня, 13 вересня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного 

пункту консультування осіб в приміщенні Голопристанського відділу пробації. 

20 серпня 2018 року - забезпечено роботу мобільного пункту 

консультування осіб в приміщенні Великокардашинської сільської ради 

Голопристанського району. 

27 серпня, 05 вересня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного пункту консультування 

громадян в приміщенні Скадовського районного відділу з питань пробації. 

03 липня, 29 серпня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного пункту консультування осіб 

в приміщенні Голопристанського міськрайонного відділу державної виконавчої служби. 

12 вересня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного пункту консультування осіб в 

приміщенні виконавчого комітету Каланчацького селищної ради.  



24 вересня 2018 року – забезпчено коонсультування 

громадян на КПВВ Чаплинка та КПВВ Каланчак. 

28 вересня 2018 року – проведено консультування 

засуджених до позбавлення волі в приміщенні 

Голопристанської виправної колонії – міжобласній 

спеціалізованій туберкульозній лакарні. 

28 вересня 2018 року – забезпечено роботу 

дистанційного пункту консультування громадян в 

приміщенні Центру надання адміністративних послуг 

Каланчацької РДА. 

 

 

 

Захід 1.4.9-1.4.10 

01 серпня 2018 року взято участь в семінарі для безробітних Голопристанського 

міськрайонного центру зайнятості на тему: «Реалізація прав людини та легалізація праці». Під час 

семінару розповіли учасникам про переваги офіційного працевлаштування, адже погоджуючись на 

нелегальну роботу, найманий працівник власноруч позбавляє себе права на гідні умови праці та 

відпочинку, матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, 

настання безробіття, майбутніх пенсійних виплат. Зосередили увагу слухачів на їх основних правах та 

пільгах, а також гарантіях соціального захисту. Окрім того, 

про напрямки роботи Місцевого центру з надання БВПД, 

можливість отримання правової допомоги за місцем 

проживання, а також стосовно порядку надання 

безоплатної вторинної правової допомоги людям з 

обмеженими можливостями. Всі бажаючі отримали 

друковані інформаційні матеріали з правовими 

консультаціями та контактами Місцевого центру.   

08 серпня 2018 року взято участь в семінарі для 

безробітної молоді, проведеному Голопристанським 

міськрайонним центром зайнятості на тему: «Особливості зайнятості молоді». Метою семінару стало 

ознайомлення присутніх з послугами державної служби зайнятості, соціальними гарантіями та 

особливостями працевлаштування молоді у сучасних умовах, шляхами подолання перешкод при 

працевлаштуванні. Нагадали присутнім про роботу та послуги, які надаються Місцевим центром; 

порядок отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної правової допомоги; категорії осіб, 

які мають право на останню.  

20 серпня 2018 року взято участь в семінарі для безробітної молоді, проведеному 

Каланчацьким районним центром зайнятості на тему «Пошук роботи». В ході семінару присутніх 

поінформували про роботу та послуги, що надаються Бюро; порядок отримання безоплатної первинної 

та доступ до вторинної правової допомоги; категорії суб’єктів, що мають право на останню. Серед 

присутніх розповсюджені інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Бюро. 

14 вересня 2018 року спільно із психологом Голопристанського районного військкомату 

Скакуном М.А. проведено правопросвітницький 

семінар для осіб, які перебувають на обліку, як 

безробітні в Голопристанському міськрайонному центрі 

зайнятості. Темою заходу було: "Орієнтація на службу в 

збройних силах України". Під час семінару фахівці 

розглянуті питання щодо основних переваг служби за 

контрактом та соціального забезпечення 

військовослужбовців (одноразова допомога у разі 

звільнення з військової служби, права 

військовослужбовців, пенсійне забезпечення, пільги 

військовослужбовцям та членам їх сімей, охорона здоров'я та медична допомога). Серед присутніх 

були розповсюджені інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Місцевого 

центру. 



18 вересня 2018 року, в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити рівень правової культури та правової свідомості 

громадян України, взято участь в семінарі для безробітних, які перебувають 

на обліку в Голопристанському міськрайонному центрі зайнятості, з числа 

випускників центрів професійно-технічної освіти. Під час виступу 

ознайомлено присутніх з нормами трудового законодавства в України, 

зокрема, порядком прийняття на роботу, встановлення випробувального 

терміну, умовами звільнення. Додатково поінформовано про роботу та 

послуги, що надаються Місцевим центром; порядок отримання безоплатної 

первинної та доступ до вторинної правової допомоги; категорії суб’єктів, що 

мають право на останню. Серед присутніх були роздані інформаційні 

матеріали з правовими консультаціями та контактами Місцевого центру. 

13 вересня 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.  

 

 Захід 1.4.11 

В звітному періоді доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України забезпечено 5 

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 – 83. 

 

Захід 1.5.2  

 За звітний період проведено одне опитування суддів Голопристанського районного суду 

Херсонської області на предмет якості роботи фахівців відділу представництва Місцевого центру. 

 

Захід 1.5.3 

Голопристанським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

підготовлено 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. 

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/%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


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 

 

Працівниками Місцевого центру під час роботи з адвокатами постійно вивчаються потреби у навчанні, 

узагальнюються побажання та типові питання адвокатів щодо їх вдосконалення та покращення їх 

роботи. 

 

Захід 2.1.2 

20 липня 2018 року відбувся обмін досвідом між фахівцями Олешківського бюро правової 

допомоги Херсонського МЦ з надання БВПД та 

Голопристанського місцевого центру та його віддалених 

структурних відділів – Бюро правової допомоги. Під час 

візиту фахівець Бюро мала можливість ознайомитися з 

організацією роботи Голопристанського місцевого центру 

та Бюро, обговорили з його фахівцями спільні потреби в 

системі та нові можливості. Крім того, з фахівцями 

Каланчацького та Скадовського бюро правової допомоги, 

обговорили складнощі, які виникають у процесі надання 

правових консультацій клієнтам, здійснення представництва інтересів клієнтів у суді, про планування 

та реалізацію правопросвітницьких заходів, а також інформаційну кампанію серед населення в рамках 

загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

03 серпня 2018 року відбувся обмін досвідом між фахівцями Скадовського та Каланчацького 

бюро правової допомоги Голопристанського місцевого центру з надання БВПД. 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. 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. 

Того ж дня, фахівці Бюро завітали до начальника Скадовського 

районного сектору філії ДУ «Центр пробації» в Херсонській області 

Юрія Брагіна. В ході зустрічі сторони обговорили питання взаємодії 

та співпраці. 

06 серпня 2018 року, з метою пошуку нових нестандартних 

підходів, спрямованих на підвищення якості правових послуг та 

налагодження ефективної взаємодії з партнерами, відбувся обмін досвідом між інтеграторами 

Голопристанського МЦ та Новоград-Волинського МЦ, за допомогою Skype-зв’язку. Під час «зустрічі» 

обговорено питання щодо організації надання безоплатної первинної 

правової допомоги у громадах, а саме: співпраця з органами влади; 

розбудова партнерської мережі; робота із засобами масової інформації та 

зв’язки з громадськістю; правопросвітницька діяльність (надання 

інформації); дистанційне надання безоплатної правової допомоги та 

виїзне консультування громадян у віддалених населених пунктах; 

управління потребами громади за допомогою реалізації програм надання 

безоплатної правової допомоги. Окрему увагу приділено питанню 

планування та організації правопросвітницьких заходів в рамках проекту 

Міністерства юстиції України «Я маю право!», який впроваджується в тісній співпраці фахівцями 

системи безоплатної правової допомоги та територіальних управлінь юстиції. 

06 вересня 2018 року, з метою обміну досвідом, спеціаліст Олешківського бюро правової 

допомоги Бабаскіна Т.Б. здійснила візит до Каланчацького бюро правової допомоги. Сторони 

обсудили робочі моменти, проблемні питання та обмінялися позитивними напрацюваннями, власними 

здобутками 

 

Захід 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 

04 липня 2018 року взято участь в навчальному семінарі на тему "Сприяння розвитку 

громадянського суспільства - крок до розвитку успішної 

громади", організованому та проведеному в рамках 

програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства на 2017-2020 роки, за участі представників 

органів державної влади та місцевого самоврядування, 

громадських організацій, територіальних громад. В ході 

заходу були обговорені важливі питання створення 

громадських об'єднань, молодіжних організацій, 

ініціативних груп та участі у конкурсах, для виконання 

яких надається фінансова підтримка. Під час виступу 

фахівець Місцевого центру розповіла присутнім що таке громадське об’єднання, його види, а також 

нормативне регулювання його діяльності та порядок утворення. Серед присутніх були розповсюджені 

інформаційні буклети на тему: «Порядок утворення громадського об’єднання». 

17 серпня 2018 року взято участь в черговій фокус-групі в межах проекту «Громадська 

активність жінок Голої Пристані – нові можливості розвитку громади», учасниці якої зібралися в 

приміщенні Голопристанської міської бібліотеки для вивчення їх потреб в громадянському 

суспільстві. Відбулося цікаве обговорення, обмін думками, пропонувалися різні позиції, ідеї, які 

можна акумулювати на користь громади. В свою чергу, фахівець Місцевого центру розповіла 

присутнім про систему безоплатної правової допомоги в цілому; послуги, що надаються Місцевим 

центром; порядок отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної правової допомоги; 

перелік суб’єктів, які мають право на останню. Серед присутніх розповсюдила інформаційні буклети 

з правовими консультаціями та контактами Місцевого центру. 

18 серпня 2018 року, за запрошенням президента БО "Фонд громади м. Гола Пристань" 

Світлани Михолат, взяли участь у КВЕСТ грі «Ціна Свободи», яку підготували і провели представники 

Міжнародної організації ІREX. Захід мав на меті ознайомити учасників з можливими небезпеками при 

працевлаштуванні за кордоном і у формі гри розповісти історії трьох людей, що стали жертвами 

зловмисників. Впродовж чотирьох годин гравці пішки мандрували Херсоном. Виконуючи завдання, 



долаючи перешкоди вони дізнались про види сучасного рабства, про те, як 

розпізнати пастку, та найважливіше - як в неї не потрапити. Всі команди 

пережили три сценарії, які точно не стануть реальністю в їхньому житті. 

30 серпня 2018 року взято участь в тренінгу на тему: «Мистецтво 

вирішення конфліктів – один із шляхів об’єднання громади», на запрошення 

БО Фонд громади м. Гола Пристань «Свята Ольга». Тренінг пройшов дуже 

активно, під час дискусій учасниці відтворювали реальні життєві конфліктні 

ситуації, шукали шляхи їх вирішення. Багато практичних, рольових вправ 

допомагали крок за кроком змінювати попередні думки з приводу конфліктів 

та спонукали до формування умінь безконфліктного поводження, вміння 

враховувати інтереси інших. 

  

 

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. 

 

3.2 Управління людськими ресурсами 

 

Захід 3.2.2 

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

«Використання електроного документообігу: реєстрація вхідної – вихідної кореспонденції» 

 

Захід 3.2.3 

08-09 серпня 2018 року відбувся обмін досвідом між фахівцями Голопристанського місцевого 

центру та директором Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області Демченко О.М., під 

час якого остання поділилася здобутками, кращими практиками та напрацюваннями 

 

[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 липня по 30 вересня 2018 року (звітний період) Голопристанським місцевим 

центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 751 звернень клієнтів, 663 особам було надано правову 

консультацію,  із них 86 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 

269 235 34 

2 Відділ Каланчак 341 312 29 

3 Відділ Скадовськ 141 116 23 

…. Разом по МЦ 751 663 86 

В результаті розгляду письмових звернень про надання БВПД, було прийнято  84  рішення про 

надання БВПД; видано 59 доручень адвокатам та 25 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 -140 (18 

%), іншого цивільного права -130 ( 17 %), з інших питань- 95 (13 % ), соціального забезпечення – 90 



(12% ),  житлового- 74 ( 10 % ), спадкового -50 (7 %), земельного -40 (5 %), адміністративного -35 (5 

%  ), трудового – 30 (4%), з питань виконання судових рішень - 30 (4%  ), договірного -29 (4 %), 

медичного - 8 ( 1 %)  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 

 

Жінки-272   чоловіки-132 
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Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за віком 

 

За віком:  

До 18 років -1 

Від 18 до 35 років-85 

Від 35 до 60 років-193 

Понад 60 років -124 

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) -70 (84 %), по особам з інваліднісю - 6 (7 %), ветерани війни, учасники 

бойових дій  - 6 (7 %), внутрішньо переміщені особи –1 (1 %), особа, яка постраждала від домашнього 

насильства -1 (1 %)  

Діаграма 5.  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; 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 21 осіб звернулися за отриманням 

правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів та 65 осіб до 

дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 2 органам місцевого самоврядування, з якими налагоджено 

співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 51 правопросвітницький захід. 

 розміщено у ЗМІ 27 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 5 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

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

№ 

з/п 

Найменування 

МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснени

х виїздів 

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: 

11/21 14/65 2 51 5 27 

2 

 

 

 

 

Каланчацьке 

бюро 

 

 

ККаКаКаланчак 

3/7  6/34 

 

 

0 15 0 7 

 

 
3 Скадовське 

бюро 

1/5 4/29 2 9 3 4 

 

 

 

 


