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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Голопристанським місцевим центром з надання безоплатної 

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

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
[1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на 

посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що 

проводяться Урядом України  

Захід 1.1.1 

12 жовтня 2018 року, в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», 

а також з нагоди проведення інформаційної компанії «Права захисників», приуроченої до Дня 

захисника України, взято участь в святковому концерті, перед початком якого розповіли присутнім 

про соціальні гарантії, визначені для ветеранів війни, учасників бойових дій, учасників АТО, 

передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та 

іншими нормативно-правовими актами, пояснилти зміст основних положень Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» та практику їх застосування, поінформувалт про роботу центрів 

безоплатної правової допомоги, основні напрямки роботи та послуги, які військовослужбовці мають 

змогу отримати, звернувшись безпосередньо до спеціалістів центрів з надання БВПД або бюро 

правової допомоги. 

18 жовтня 2018 року разом із представником ГО «Десяте квітня» в приміщенні 

Голопристанської міської ради провели правопросвітницький 

захід для внутрішньо переміщених осіб Голопристанського 

району. Захід був спрямований на підвищення рівня правової 

поінформованості громадян щодо захисту прав внутрішньо 

переміщених осіб; критерії участі у державній програмі 

«Доступне житло»; актуальні програми підтримки 

переселенців. Під час заходу ознайомили присутніх з нормами 

чинного законодавства щодо міграційних, житлових, 

земельних та інших майнових питань, оформлення та 

відновлення документів. Додатково розповіли присутнім про роботу та послуги, що надаються 

Місцевим центром, порядок отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної правової 

допомоги та розповсюдила інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами 

Місцевого центру. Під час заходу присутні отримали чимало корисної інформації стосовно 

можливостей реалізації та захисту їхніх прав. 

02 листопада 2018 року взято участь в інформаційному семінарі для військовослужбовців та 

учасників АТО, який відбувся в приміщенні Скадовської районної філії Херсонського обласного 

центру зайнятості. В ході заходу поінформували учасників семінару про реалізацію 

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

громадян про свої права та способи їх активного захисту. Роз'яснили порядок надання безоплатної 

первинної та доступ до вторинної правової допомоги, пояснили у чому полягає правопросвітницька 

діяльність Бюро та як отримати доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

Роздали присутнім інформаційні буклети з правовими консультаціями, що стосуються соціального 

захисту, пенсійного забезпечення та пільг для військовослужбовців, а також з питань захисту права 

власності, прав громадян у сфері правосуддя та інших способів і методів захисту своїх прав з 

контактами Бюро. 



28 грудня 2018 року, за ініціативою Скадовського бюро правової допомоги, а також голови 

громадської ради Скадовської РДА Ірини Бартчук відбулося 

розширене засідання Громадської ради на тему "Соціальні 

гарантії, передбачені законодавством України для осіб, які 

мають статус учасника АТО". Участь також взяли учасники 

бойових дій, представники органів державної влади, місцевого 

самоврядування, Скадовського центру первинної медико-

санітарної допомоги, Скадовського районного комісаріату, 

Скадовського технікуму Державного вищого навчального 

закладу "Херсонський державний аграрний університет". Під 

час роботи обговорювались найбільш болючі питання, з якими 

учасники АТО зверталися до Скадовського бюро. Це і пільги, гарантовані державою; медичне 

обслуговування учасників АТО; виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку з ушкодженням 

здоров'я, загибеллю; пільгове навчання учасників АТО та їх дітей; харчування дітей учасників АТО в 

школах та дошкільних навчальних закладах; виділення земельних ділянок. Найбільш жваве 

обговорення було з питання пільгового проїзду учасників АТО. 

 

Захід 1.1.2  

02 жовтня 2018 року, в рамках реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», покликаного 

підвищити рівень обізнаності громадян про свої права та способи 

їх активного захисту, здійснили візит до Каланчацької ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 2, де взяли участь у батьківських зборах, проведених для 

батьків учнів 9-го класу. В ході зустрічі розповіли присутнім про 

поняття шкільного булінгу взагалі, зосередили увагу на формах 

його прояву, а також повідомили про те, як діяти дитині - жертві 

булінгу та її батькам. А також презентували Угоду щодо 

попередження булінгу, яка була розроблена Місцевим центром. 

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

безоплатної первинної та доступ до вторинної правової допомоги; коло суб'єктів, які мають право на 

останню. По закінченні розповсюдили серед присутніх інформаційні буклети з правовими 

консультаціями та контактами Бюро. 

09 жовтня 2018 року, в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити обізнаність громадян про свої права та способи їх захисту, а також з метою 

попередження та профілактики булінгу в шкільному середовищі, взято участь у батьківських зборах, 

проведених для батьків учнів 10-го класу Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. В ході зустрічі з 

батьками обговорено вкрай гостру проблему шкільного сьогодення, яка потребує негайного 

вирішення – БУЛІНГ. Ознайомлено присутніх з формами його прояву; розповіли, що необхідно 

зробити та куди звернутися якщо ваша дитина чи дитина ваших знайомих постраждали від булінгу; а 

також види відповідальності за його вчинення. Презентували 

батькам Угоду щодо попередження булінгу, яка була 

розроблена Місцевим центром. Додатково розповіли про 

роботу та послуги, що надаються Бюро правової допомоги; 

порядок отримання безоплатної первинної та доступ до 

вторинної правової допомоги; коло суб'єктів, які мають право 

на останню. По закінченню розповсюдили серед присутніх 

інформаційні буклети з адресою та контактами Бюро. 

17 жовтня 2018 року, в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО», покликаного підвищити рівень правової свідомості та правової культури українців, 

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

вихователями та батьками, діти яких відвідують цей заклад. 

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%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0?source=feed_text


Під час спілкування поінформовано про систему безоплатної правової допомоги в цілому; 

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

мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та передала для 

ознайомлення друковані матеріали з правовими консультаціями та візитівки Бюро. 

06 листопада 2018 року завітали до Голопристанської 

загальноосвітньої школи ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 та виступили 

перед батьками учнів 3 класу, під час якого поінформували 

присутніх про реалізацію в Україні 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО», а також розповіли про систему безоплатної 

правової допомоги взагалі; порядок отримання безоплатної 

первинної та доступ до безоплатної вторинної правової 

допомоги; категорії суб’єктів, що мають право на отримання 

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

розповсюджені друковані матеріали з правовими консультаціями та візитівки Місцевого центру. 

30 листопада 2018 року для учнів 9 класу ОЗ «Каланчацький ЗПЗСО № 1» проведено міні-

лекцію на тему «Діти проти домашнього насильства», яка мала на меті просвітити молодь та 

запобігти будь-яким проявам випадків домашнього насильства. Після короткого знайомства 

поцікавилися рівнем поінформованості школярів про поняття домашнього насильства, його види, 

методи запобігання. При розкритті теми розповіли про 

кожен вид насильства, як він проявляється та які має 

наслідки. Під час розмови торкнулися і питання булінгу. 

Всі разом дійшли висновку, що домашнє насильство у 

поєднанні з булінгом у школі може трагічно обернутися 

для жертви цькування. Після цього обговорили, що 

робити, якщо дитина стала жертвою насильства, куди 

звертатися та які є правові можливості захисту. Серед 

присутніх розповсюдили інформаційні буклети з даної 

тематики. 

03 грудня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

проведено правову лекцію з учнями 9-11 класів Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Каланчацької 

селищної ради Херсонської області за допомогою Skype-зв’язку, на тему: «Як побороти булінг: 

інструкція для дітей». В ході вебінару розповіли учням, що таке булінг, які його причини та наслідки; 

що робити якщо ти став жертвою або свідком булінгу; що робити, якщо інших цькуєш ти. Діти 

приймали активну участь у обговоренні важливих проблемних питань.  

10 грудня 2018 року, в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права та, з метою 

реалізації правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО", спільно із старшим інспектором 

ювенальної превенції Скадовського ВП Новокаховського відділу поліції ГУНП України в 

Херсонській області взято участь в правовому уроці для учнів 6-10 класів Скадовської 

загальноосвітньої школи № 3. Під час заходу 

продемострували презентацію та розповіли про шкільний 

булінг, форми його прояву, як уберегтися від нього та 

передбачену законодавством відповідальність. Закликали 

учнів завжди обдумувати свої вчинки і за будь-якої ситуації 

залишатися порядними та гідними людьми. Також 

продемонстували презентації про домашнє насильство, 

розповіли про його форми та гарантований захист 

постраждалим. Наголосили на тому, що діти мають не тільки 

права, а й обов'язки, тому закликали учнів не нехтувати 

освітою. Головною метою заходу було підвищення 

обізнаності молоді про наслідки протизаконних вчинків та їх попередження у майбутньому. 

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


Наприкінці уроку всі бажаючі отримали буклети з інформацією про протидію домашньому 

насильству; шкільний булінг; права, обов'язки та відповідальність неповнолітніх.  

10 грудня  2018 року проведено правовий урок для учнів 3-х класів Голопристанської ЗОШ № 

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

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

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

дисциплінованість, повагу до законів України, товаришів. 

11 грудня 2018 року, в рамках відзначення 

Всеукраїнського тижня права, взято участь у виховній 

годині для учнів 10 класу Голопристанської ЗОШ № 4 

під гаслом «Я маю право на…», організованій 

Голопристанською міською бібліотекою. Під час 

виступу обговорили тему булінгу в школах, 

поцікавились рівнем поінформованості школярів про це 

поняття та запропонували переглянути невеличкі, але 

змістовні відео з цієї теми. 

11 грудня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, спільно із 

спеціалістом Каланчацького районного відділу ДВС організували та провели правовий урок для 

учнів 9 класу ОЗ "Каланчацький ЗПЗСО №1" на тему: "Права дітей". У невимушеній атмосфері увага 

дітей зверталась на те, що хоча вони не досягли повноліття для того, щоб стати повноправними 

членами суспільства, вони також мають основоположні права – це, зокрема, ПРАВО на життя, любов 

і турботу, виховання у сім'ї та спілкування з батьками, повноцінне харчування, здобуття якісної 

доступної освіти, відпочинок і дозвілля, медичну допомогу, вільне вираження своїх думок та рівність 

у своїх правах та можливостях. Також не оминули і теми "Булінгу", за допомогою презентації 

розповіли про форми його прояву, які його причини та наслідки; що робити, якщо ти став жертвою 

або свідком булінгу; що робити, якщо інших цькуєш ти. Діти приймали активну участь у обговоренні 

важливих проблемних питань. 

12 грудня 2018 року, в рамках проведення 

Всеукраїнського тижня права, а також, з метою запобігання 

вчинення насильства в сім’ї, проведено правовий урок для 

гімназистів ОЗСНВК «Академічна гімназія» на тему: «Протидія 

домашньому насильству», метою якого було розглянути 

проблему насильства в родині стосовно дітей та її причини; 

з’ясувати суть проблеми домашнього насильства в українському 

суспільстві, її особливості; проаналізувати існуючу нормативно-

правову базу, що регулює правові аспекти проблеми насильства 

в сім’ї; обговорити способи запобігання сімейному насильству в суспільстві. Разом з учнями 

обговорили актуальну тему щодо виявлення та протидії домашньому насильству. Ознайомили 

присутніх із Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та іншими 

нормативно-правовоми актами, дія яких спрямована на попередження, уникнення та виявлення 

насильства в сім'ї. Також присутніх поінформували, куди має право звернутися постраждала особа 

для того, щоб державні органи змогли зреагувати, припинити насильство та усунути загрозу таких 

повторних дій, а також про заходи, які можуть бути застосовані до кривдника. Окрім того, 

поговорили про проблему булінгу. На додаток присутніх 

поінформували про права та обов'язки громадян під час дії режиму 

воєнного стану. 

13 грудня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнського 

тижня права, спільно із спеціалістом Каланчацького районного 

відділу ДВС провели для учнів 9-11 класів Мирненської ЗОШ І-ІІІ 

ст. Мирненської селищної ради Каланчацького району правовий 

урок на тему: "Захист права дітей". Фахівці розповіли учням про 

права, шляхи їх захисту та відповідальність за порушення.  Головні 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&story_id=2019870811559193


акценти під час зустрічі були розставлені над питаннями виникнення норм права та взаємної 

відповідальності людей за їх порушення. Адже однією із найдієвіших форм під час навчання, вже не 

одне сторіччя, вважається практичний приклад. Тому для підростаючого покоління є особливо 

важливим не лише розуміти для чого право існує взагалі, а й усвідомлювати важливість Закону. 

Додатково, за допомогою презентації, школярів ознайомили із поняттям та видами булінгу. Звернули 

увагу на видах відповідальності за його вчинення.  

13 грудня 2018 року, в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права спільно із фахівцями 

Голопристанського районного сектору з питань пробації 

та фахівцями Голопристанського районного відділу 

ДРАЦС проведено правовий урок для учнів 11-го класу 

Голопристанської загальноосвітньої школи № 1. Фахівці 

розповіли присутнім про основні положення Конвенції 

про права дитини. Детальніше зупинились на 

положеннях Сімейного кодексу України, які визначають 

підстави виникнення, зміст особистих немайнових і 

майнових прав та обов'язків батьків і дітей, 

усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів. Продемонстрували презентацію та 

розповіли про шкільний булінг, форми його прояву, як уберегтися від нього та передбачену 

законодавством відповідальність. Закликали учнів завжди обдумувати свої вчинки і за будь-якої 

ситуації залишатися порядними та гідними людьми. Фахівці відділу пробації довели до підлітків 

положення Закону України «Про пробацію», розповіли про історію виникнення, мету, принципи та 

завдання пробації, пояснивши, що пробація – це вид умовного покарання, при якому засуджений 

поміщається на час випробувального терміну, встановленого судом, під нагляд спеціальних органів. 

Звернули увагу на видах адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх. Особливу 

увагу було приділено бесіді про фактори, які впливають на скоєння неповнолітніми злочинів.  

13 грудня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, запропонували 

учням Скадовської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів «Академія творчості» зіграти у гру «Важниця 

правова». Гра спрямована на підвищення рівня правової освіти та 

надає корисні правові знання. Вона містить більш ніж 200 питань 

з таких галузей права, як конституційне, адміністративне, 

цивільне, сімейне, трудове і навіть кримінальне. Гра дозволяє 

опрацювати близько 50 життєвих ситуацій, зорієнтуватись в яких 

допоможуть правові знання. Учні отримали можливість виконати 

завдання, що надають поради, як діяти у разі, приміром, коли вас 

затопили сусіди, зупинила поліція, ви придбали неякісний товар 

чи хочете допомогти своїй бабусі оформити пенсію. Ознайомлює 

гра і зі змістом правничих професій. Різні за характером та рівнем складності завдання будуть цікаві і 

дорослим, і підліткам. Для цього учні поділилися на команди та, з неабиякою зацікавленістю 

виконували завдання різної складності. Усі учасники активно приймали участь та водночас за 

допомогою гри підвищили рівень обізнаності у правових питаннях. Також під час візиту, фахівці 

системи БПД за допомогою презентації обговорили з присутніми теми: «Протидія та запобігання 

домашньому насильству», «Шкільний булінг» та розповсюдили інформаційні буклети з даної 

тематики. 

14, 18 та 20 грудня 2018 року, презентувано гру 

«Правову важницю» учням 10 класу Голопристанської ЗОШ 

№ 1, учням 9 класу Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 та 

гімназистам 9 класу Скадовської ОЗСНВК "Академічна 

гімназія". Неординарний підхід до організації, доступність 

та доброзичливість ведучих захопили учасників. У ході 

проведення гри учні проявили знання теоретичного 

матеріалу, розв’язували життєві правові ситуації, у формі 

пантоміми відтворювали юридичні терміни. Підводячи 



підсумок, вирішили, що право – це не тільки «сухі» правові норми, а й цікаво та захоплююче. 

 

 

Захід 1.1.3 

01 жовтня 2018 року, з метою реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

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

мали можливість розповісти по систему безоплатної правової допомоги під час урочистої зустрічі з 

нагоди Міжнародного дня людей похилого віку. В ході якого поінформували 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 

розповсюдили інформаційні буклети з правовими консультаціями та 

контактами Місцевого центру. 

01 листопада 2018 року проведено інформування населення 

Голопристанського району під час відвідування ними Голопристанської 

районної лікарні та Управління Пенсійного фонду України в 

Голопристанському районі. Під час заходу розповіли мешканцям 

Голопристанщини про їх права у різних сферах життя, правову свідомість 

громадян та спроможність захищати свої права. Також було надано 

інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо онлайн сервісів 

Міністерства юстиції України, повідомлено, що дані сервіси покликані 

спростити життя громадян, забезпечити їх сучасними і зручними 

послугами, які вони зможуть отримати в мережі Інтернет. Додатково 

інформували 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. 

 14 листопада 2018 року розповіли працівникам 

Голопристанського районного відділу ДВС про порядок укладення договору 

оренди земельної ділянки та земельний податок в Україні, а також передали 

інформаційні буклети з даної тематики.  

28 листопада 2018 року завітали до Каланчацького районного 

територіального центру соціального обслуговування населення (надання 

соціальних послуг) де, в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства», провели правопросвітницький захід, який спрямований на 

вирішення найактуальніших проблем такої вразливої категорії населення, як 

особи, постраждалі від домашнього насильства. Обговорено ключові 

положення законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі, відповідальність кривдників; 

виявлено проблемні питання у застосуванні законодавства; висвітлено 

способи оперативного реагування на випадки домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі; про попередження домашнього насильства та 

його вплив на зростання булінгу. Інформаційний куточок приміщення центру 

надання соціальних послуг поповнено друкованими буклетами з правовими 

консультаціями та контактами Бюро. 

 

Захід 1.1.4 

07 листопада 2018 року взято участь в засіданні сесії Каланчацької РДА. 

28 листопада 2018 року взято участь в засіданні колегії Скадовської 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 

08 та 11 жовтня 2018 року, на виконання умов Меморандуму про співпрацю між 

Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України, Державною установою "Центр 

пробації" та Координаційним центром з надання правової допомоги 

відбулися робочі зустрічі з керівниками Голопристанського та 

Скадовського районних секторів філії Державної установи "Центр 

пробації". В ході зустрічі були оновлені та підписані Меморандуми 

про співпрацю та узгоджені графіки роботи дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги в приміщеннях 

уповноважених органів з питань пробації, а також обговорили 

перелік проблемних питань, з якими найчастіше звертаються 

суб’єкти пробації. Таким чином громадяни матимуть можливість 

підвищити рівень обізнаності про свої права та способи їх захисту.  

27 листопада 2018 року, з метою створення сприятливих 

умов для забезпечення надання особам, які відбувають покарання у 

виді позбавлення волі або обмеження волі, правової допомоги, 

проведено робочу зустріч із начальником ДУ «Голопристанська 

виправна колонія №7». В ході зустрічі сторони підписали 

Меморандум про співпрацю, досягли домовленості щодо організації 

та проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості 

засуджених осіб щодо захисту своїх прав, зокрема, права на безоплатну правову допомогу, шляхом 

проведення зустрічей, семінарів, круглих столів тощо. Також узгодили та затвердили графік роботи 

дистанційного пункту консультування засуджених за допомогою Skype – зв’язку. 

 

Захід 1.2.2 

24 жовтня 2018 року провели правопросвітницький 

семінар для осіб, що перебувають на обліку в Каланчацькому 

районному секторі пробації, як засуджені, що відбувають 

покарання, не пов’язані із позбавленням волі, на тему: 

"Сучасний стан прав засуджених в Україні". Додатково надали 

присутнім консультації з трудового та адміністративного права, 

а також передали для ознайомлення інформаційні буклети з 

правовими консультаціями та контактами Бюро. 

06 листопада 2018 року проведено правопросвітницький 

захід серед підоблікових осіб Голопристанського районного відділу пробації на тему: "Право 

засуджених на правову допомогу: нормативне закріплення та практичні аспекти реалізації".Під час 

заходу були роз’яснені права та обов’язки згідно Конституції України та кримінально – виконавчого 

кодексу України, зокрема те, що засуджені залишаються громадянами України, і на них 

поширюються всі права громадянина і людини, законні інтереси та юридичні обов’язки, як і на інших 

громадян, за винятком обмежень, які залежали від покарання 

призначених вироком суду. Наприкінці заходу бажаючі отримали 

фахові юридичні консультації та інформаційні буклети на правову 

тематику з контактами Місцевого центру. 

04 грудня 2018 року спільно з фахівцем Каланчацького 

районного відділу пробації проведено семінар для осіб, засуджених 

до відбування покарання без позбавлення волі, на тему: "Як 

протидіяти домашньому насильству". Під час семінару повідомили 

про те, що в Україні щорічно з 25 листопада по 10 грудня 

проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», ознайомили присутніх з формами 



насильства та наголосили на видах відповідальності, яка застосовується по відношенню до 

кривдника. Під час семінару не оминули і тему "Порядок стягнення аліментів".  

05 грудня 2018 року спільно з начальником 

Скадовського районного відділу пробації проведено для 

підобліковців сектору пробації семінар на тему "Гендерна 

рівність та протидія домашньому насильству". В ході 

семінару продемонстрували презентацію з даної теми, де 

наглядно пояснили, що таке домашнє насильство, його 

форми. Розповіли про засоби впливу на кривдника та 

засоби захисту постраждалої особи. Крім того, 

поінформували присутніх про роботу Бюро та можливість 

отримання безоплатної первинної та доступ до вторинної 

правової допомоги. Розповіли про реалізацію 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я 

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

способи їх захисту. В кінці семінару всі бажаючі отримали інформаційні буклети з питань як 

протидіяти домашньому насильству, захисту права власності, прав громадян у сфері правосуддя та 

інших способів і методів захисту своїх прав з контактами Бюро. 

 

Захід 1.2.3 

05 жовтня 2018 року, з метою реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити рівень правової свідомості та правової культури громадян, взято участь в 

зустрічі голів громадських організацій Скадовського району. Під час виступу поінформувано 

присутніх про систему безоплатної правової допомоги в цілому; про роботу та послуги, що 

надаються Місцевим центром та Бюро; можливість отримання безоплатної первинної та доступ до 

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

Наголошено на необхідності співпраці в напрямку забезпечення доступу малозахищених верств 

населення до безоплатної правової допомоги шляхом перенаправлення громадян до Бюро правової 

допомоги. Домовилися про розміщення в приміщеннях сільських рад Скадовського району скриньок 

для звернень громадян щодо отримання правових консультацій. 

28 листопада 2018 року за ініціативи Місцевого центру, при підтримці Голопристанської 

РДА, Голопристанської міської ради та БО Фонду громади міста Гола Пристань «Свята Ольга» 

відбулося засідання круглого столу на тему: «Протидія домашньому та гендерно зумовленому 

насильству на рівні територіальної громади». Метою заходу було налагодження міжвідомчої 

співпраці суб’єктів, які реалізують державну політику у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі на рівні громади м. Гола 

Пристань та Голопристанського району; напрацювання 

форм та методів співпраці представників державних органів 

та громадськості. Круглий стіл зібрав 30 учасників: 

представники органів державної влади, місцевого 

самоврядування, місцевого суду, поліції, прокуратури, 

пробації, управлінь соціального захисту, територіального 

центру соціального обслуговування, служб у справах дітей, 

відділів освіти, місцевих закладів охорони здоров’я, 

громадської організації, об’єднаних територіальних громад 

Голопристанського району. До участі у заході були запрошені представник Регіонального центру з 

надання БВПД у Херсонській області Ребриста С.В. та працівник Олешківського бюро правової 

допомоги Херсонського МЦ з надання БВПД Бабаскіна Т.Б. Подію не оминули увагою регіональний 

представник Фонду Народонаселення ООН в Україні Литвиненко А., психологи мобільної бригади в 

Херсонській області, а також представник моніторингової місії ОБСЄ Ендрю Овербахер. Під час 

засідання обговорено ключові положення законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі, відповідальність кривдників; виявлено проблемні питання 

у застосуванні законодавства; висвітлено способи оперативного реагування на випадки домашнього 



насильства та насильства за ознакою статі; про попередження домашнього насильства та його вплив 

на зростання булінгу. Під час активного спілкування суб’єкти обмінялись досвідом та визначили 

методику взаємодії в сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі. За підсумками засідання круглого столу фахівці Місцевого центру запропонували ухвалити 

резолюцію. Проект резолюції надано учасникам для погодження та остаточного затвердження. 

10 грудня 2018 року спільно із старшим інспектором ювенальної превенції Скадовського ВП 

Новокаховського відділу поліції ГУНП України в Херсонській 

області взято участь в правовому уроці для учнів 6-10 класів 

Скадовської загальноосвітньої школи № 3. Під час заходу 

продемострували презентацію та розповіли про шкільний 

булінг, форми його прояву, як уберегтися від нього та 

передбачену законодавством відповідальність. Закликали учнів 

завжди обдумувати свої вчинки і за будь-якої ситуації 

залишатися порядними та гідними людьми. Також 

продемонстували презентації про домашнє насильство, 

розповіли про його форми та гарантований захист 

постраждалим. Наголосили на тому, що діти мають не тільки права, а й обов'язки, тому закликали 

учнів не нехтувати освітою. Головною метою заходу було підвищення обізнаності молоді про 

наслідки протизаконних вчинків та їх попередження у майбутньому. Наприкінці уроку всі бажаючі 

отримали буклети з інформацією про протидію домашньому насильству; шкільний булінг; права, 

обов'язки та відповідальність неповнолітніх. 

10 грудня 2018 року, в приміщенні Каланчацького районного центру зайнятості спільно із 

фахівцями центру зайнятості та Управління соціального захисту населення було організовано та 

проведено семінар на тему: «Права людини» для осіб, що перебувають на обліку як безробітні. 

Фахівці розповіли присутнім про те, як у 1950 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала усім 

державам святкувати 10 грудня як День прав людини, бо саме в цей день в 1948 році цією ж 

організацією було прийнято Загальну декларацію прав людини, згідно якої права людини — 

громадянські, політичні, економічні, соціальні — не даруються державою, а належать кожному від 

народження. Вони є основою людського існування і розвитку, а тому не мають кордонів. Визнання, 

дотримання та захист прав і свобод людини не є внутрішньою справою тієї чи іншої країни. На 

додаток, присутніх поінформували про систему безоплатної правової допомоги в цілому; можливість 

отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; перерахували категорії суб’єктів, 

які мають право на останню та роздали інформаційні буклети з правовими консультаціями та 

контактами Бюро. 

10 грудня 2018 року взято участь в перегляді документального кіно в рамках ХY 

Мандрівного міжнародного фестивалю 

документального кіно про права людини Docydays 

UA, продемонстрованого БО Фонд громади міста 

Гола Пристань «Свята Ольга» особам, які 

перебувають на обліку в Голопристанському 

міськрайонному центрі зайнятості, як безробітні. Під 

час виступу поінформували присутніх про систему 

безоплатної правової допомоги в цілому; можливість 

звернутися до Місцевого центру за отриманням 

безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги, з метою захисту своїх порушених прав та 

законних інтересів. Серед учасників заходу були поширені інформаційні буклети, флаєри з правової 

тематики. 

11 грудня 2018 року взято участь в перегляді документального кіно в рамках ХY 

Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docydays UA, 

продемонстрованого БО Фонд громади міста Гола Пристань «Свята Ольга» учням Голопристанської 

ЗОШ № 3. Під час виступу затронуто дуже важливу та злободенну тему булінгу в школах, 

поцікавились рівнем поінформованості школярів про це поняття та запропонували переглянути 

невеличкі, але змістовні відео з цієї теми. Всі разом дійшли висновку, що булінг у школі може 



трагічно обернутися для жертви цькування. Після цього обговорили, що робити, якщо дитина стала 

жертвою булінгу, куди звертатися та які є правові можливості захисту. Серед учасників заходу були 

поширені інформаційні листівки, флаєри з правової тематики. 

11 грудня 2018 року, в рамках реалізації Всеукраїнського тижня права, спільно із 

бібліотекарем Голопристанської міської дитячої 

бібліотеки проведено для учнів 6-го класу 

Голопристанської ЗОШ № 3 правовий урок на тему: 

«Дитино, знай свої права». Метою якого було 

ознайомлення дітей із правами, що гарантуються 

законом, сприяння формуванню правового світогляду, 

системи теоретичних поглядів на права дитини, 

формування активної позиції дітей щодо реалізації себе 

та своїх прав у житті, правової свідомість. За 

допомогою слайдів ознайомили учнів з історією 

розвитку прав людини у світі, з правами, які мають громадяни України, та правами, які мають діти у 

нашій державі згідно Конвенції ООН про права дитини, яка з 1991 року є частиною національного 

законодавства України. Разом з тим, дітям наголосили на важливості виконання своїх обов'язків, 

найперший з яких - не порушувати прав інших. Під час виконання завдань діти розвивали логічне 

мислення, підвищували інтерес до правових знань та зацікавленість у вивченні Конвенції ООН про 

права дитини, вчилися користуватися своїми правами та використовувати свої знання на практиці.  

13 грудня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, на базі 

Скадовського РС ФДУ "Центр пробації", спільно з старшим інспектором Скадовського відділу 

пробації, керівником відокремленого підрозділу ГО "Україна без тортур" в Херсонській області, 

дільничим офіцером поліції Скадовського ВП ГУНП 

проведено індивідуальну правороз'яснювальну роботу з 

клієнтами пробації на тему "Реалізація та захист прав 

людини". Для акцентування уваги підобліковців на 

важливості інформації, їм було продемонстровано 

презентацію "Загальна Декларація прав людини". 

Роз'яснено клієнтам пробації їх конституційні права та 

обов'язки. Попереджено про неминучість покарання у 

разі їх порушення. Наприкінці всі бажаючі отримали 

інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Бюро.   

13 грудня 2018 року спільно із спеціалістом Каланчацького районного відділу ДВС провели 

для учнів 9-11 класів Мирненської ЗОШ І-ІІІ ст. Мирненської селищної ради Каланчацького району 

правовий урок на тему: "Захист права дітей". Фахівці розповіли учням про права, шляхи їх захисту та 

відповідальність за порушення. 

Головні акценти під час зустрічі були розставлені над питаннями виникнення норм права та 

взаємної відповідальності людей за їх порушення. Адже однією із найдієвіших форм під час 

навчання, вже не одне сторіччя, вважається практичний приклад. Тому для підростаючого покоління 

є особливо важливим не лише розуміти для чого право існує взагалі, а й усвідомлювати важливість 

Закону. Додатково, за допомогою презентації, школярів ознайомили із поняттям та видами булінгу. 

Звернули увагу на видах відповідальності за його вчинення.  

13 грудня 2018 року спільно із фахівцями 

Голопристанського районного сектору з питань пробації та 

фахівцями Голопристанського районного відділу ДРАЦС 

проведено правовий урок для учнів 11-го класу 

Голопристанської загальноосвітньої школи № 1. Фахівці 

розповіли присутнім про основні положення Конвенції про 

права дитини. Детальніше зупинились на положеннях 

Сімейного кодексу України, які визначають підстави 

виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та 

обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, 

інших членів сім'ї та родичів. Продемонстрували 



презентацію та розповіли про шкільний булінг, форми його прояву, як уберегтися від нього та 

передбачену законодавством відповідальність. Закликали учнів завжди обдумувати свої вчинки і за 

будь-якої ситуації залишатися порядними та гідними людьми. Фахівці відділу пробації довели до 

підлітків положення Закону України «Про пробацію», розповіли про історію виникнення, мету, 

принципи та завдання пробації, пояснивши, що пробація – це вид умовного покарання, при якому 

засуджений поміщається на час випробувального терміну, встановленого судом, під нагляд 

спеціальних органів. Звернули увагу на видах адміністративної та кримінальної відповідальності 

неповнолітніх. Особливу увагу було приділено бесіді про фактори, які впливають на скоєння 

неповнолітніми злочинів. 

 

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

 

Захід 1.3.1 

29 жовтня 2018 року в селекторній залі Скадовського районного будинку культури відбулося 

розширене засідання Громадської ради при Скадовській РДА на теми: "Домашнє насильство та як 

йому протидіяти", "Торгівля людьми - неприпустиме порушення 

прав". Даний захід проводився за ініціативою  Скадовського бюро 

правової допомоги, а також голови Громадської ради. В даному 

засіданні взяли участь представники органів державної влади, 

місцевого самоврядування Скадовського району та ЗМІ. Фахівці 

Бюро підготували презентації, під час перегляду яких ознайомили 

присутніх з поняттям «домашнє насильство», його формами та 

видами гарантованого захисту постраждалих. Поінформували про 

Закон України "Про запобігання та протидію домашньому 

насильству", який набув чинності 01 січня 2018 року та визначає 

основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства. 

Розповіли, що таке торгівля людьми, її форми, права постраждалих осіб та відповідальність. Під час 

обговорення, представники органів державної влади та місцевого самоврядування повідомили про 

проведення ними інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з питань протидії торгівлі 

людьми; профілактичної роботи, що запобігає насильству у сім'ях, які виховують дітей; про стан 

виконання представниками поліції ЗУ "Про запобігання та протидію домашньому насильству"; 

зосередили увагу на можливості отримання правової допомоги через інститут уповноваженого з прав 

людини. В кінці засідання всі бажаючі отримали інформаційні буклети на теми: "Як протидіяти 

домашньому насильству", "Куди звертатись постраждалим від торгівлі людьми? Види допомоги 

особам, які постраждали від торгівлі людьми", з питань захисту права власності, прав громадян у 

сфері правосуддя та інших способів і методів зхахисту своїх прав з контактами Бюро. 

06 грудня 2018 року, з метою реалізації Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля», спільно 

із в.о. начальника відділу для сім'ї, дітей та молоді 

Голопристанської РДА, головним спеціалістом служби у 

справах дітей Голопристанської РДА та інспектором 

ювенальної превенції Голопристанського ВП відвідали 

Чулаківську та Рибальчанську загальноосвітні навчальні 

заклади Голопристанського району. В ході візиту фахівці 

провели правову лекцію для учнів зазначених навчальних 

закладів на тему «Стоп Булінг», під час якої присутніх 

школярів ознайомлено з поняттями «насилля», «булінг», 

«кібербулінг». Акцентовано увагу на видах булінгу та його 

наслідках. Наголошено на видах відповідальності у разі 

вчинення булінгу. Наприкінці лекції дітям були надані рекомендації як протидіяти булінгу, як 

реагувати на цькування, до кого звертатись за допомогою та розповсюджені інформаційні буклети з 

даної тематики. Також проведено інформаційно-профілактичну роботу та індивідуальні бесіди з 

приводу порушення шкільної дисципліни. 



28 грудня 2018 року, з метою реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити рівень обізнаності громадян про 

свої права та способи їх активного захисту, спільно із 

начальником Голопристанського районного відділу 

пробації та в.о. начальника відділу для сім’ї, дітей та 

молоді Голопристанської РДА відвідали Голопристанську 

виправну колонію – міжобласну спеціалізовану 

туберкульозну лікарню». Під час візиту фахівці провели 

консультативний прийом засуджених, які відбувають 

покарання та надали змістовні юридичні консультації з 

питань порядку спадкування за законом за відсутності 

правовстановлюючих документів; соціальної адаптації 

особи, яка відбула покарання у виді позбавлення волі; реєстрація місця проживання бездомної особи.  

Фахівець Місцевого центру додатково розповіла присутнім 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. 

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 жовтня, 13, 22 листопада, 12 грудня 2018 року – м. Скадовськ та Скадовський район 

19, 26 жовтня, 05, 21, 29 листопада, 11, 20 грудня  2018 року – м. Гола Пристань та 

Голопристанський район 

03, 24 жовтня, 01, 07, 19 листопада, 04, 13 грудня 2018 року – смт. Каланчак та Каланчацький 

район 

 

Захід 1.3.4 

 

В звітному періоді документи щодо державної реєстрації громадських формувань до Місцевого 

центру не надходили. 

Захід 1.3.5 

 

10 грудня 2018 року, в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права та, з метою 

реалізації правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО", спільно із старшим інспектором 

ювенальної превенції Скадовського ВП Новокаховського 

відділу поліції ГУНП України в Херсонській області взято 

участь в правовому уроці для учнів 6-10 класів Скадовської 

загальноосвітньої школи № 3. Під час заходу 

продемострували презентацію та розповіли про шкільний 

булінг, форми його прояву, як уберегтися від нього та 

передбачену законодавством відповідальність. Закликали 

учнів завжди обдумувати свої вчинки і за будь-якої 

ситуації залишатися порядними та гідними людьми. Також 

продемонстували презентації про домашнє насильство, 

розповіли про його форми та гарантований захист 

постраждалим. Наголосили на тому, що діти мають не 

тільки права, а й обов'язки, тому закликали учнів не нехтувати освітою. Головною метою заходу було 

підвищення обізнаності молоді про наслідки протизаконних вчинків та їх попередження у 

майбутньому. Наприкінці уроку всі бажаючі отримали буклети з інформацією про протидію 

домашньому насильству; шкільний булінг; права, обов'язки та відповідальність неповнолітніх. 

10 грудня 2018 року, в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права, в приміщенні 

Каланчацького районного центру зайнятості спільно із фахівцями центру зайнятості та Управління 

соціального захисту населення було організовано та проведено семінар на тему: «Права людини» для 



осіб, що перебувають на обліку як безробітні. Фахівці розповіли присутнім про те, як у 1950 році 

Генеральна Асамблея ООН запропонувала усім державам святкувати 10 грудня як День прав 

людини, бо саме в цей день в 1948 році цією ж організацією було прийнято Загальну декларацію прав 

людини, згідно якої права людини — громадянські, політичні, економічні, соціальні — не даруються 

державою, а належать кожному від народження. Вони є основою людського існування і розвитку, а 

тому не мають кордонів. Визнання, дотримання та захист прав і свобод людини не є внутрішньою 

справою тієї чи іншої країни. На додаток присутніх поінформували про систему безоплатної правової 

допомоги в цілому; можливість отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; 

перерахувала категорії суб’єктів, які мають право на останню та роздала інформаційні буклети з 

правовими консультаціями та контактами Бюро. 

10 грудня 2018 року, в рамках 

відзначення Всеукраїнського тижня права, взято 

участь в семінарі для безробітних, які 

перебувають на обліку в Голопристанському 

міськрайонному центру зайнятості. Під час 

виступу поінформувано присутніх про систему 

безоплатної правової допомоги в цілому; 

можливість звернутися до Місцевого центру за 

отриманням безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги, з метою захисту своїх 

порушених прав та законних інтересів. Серед 

учасників заходу були поширені інформаційні буклети, флаєри з правової тематики. 

11 грудня 2018 року, в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права, проведено правовий 

урок серед учнів 10 – х класів Голопристанської ЗОШ № 3 на тему «Протидія булінгу в шкільному 

середовищі». Під час виступу, після короткого знайомства, обговорили дуже важливу та злободенну 

тему булінгу в школах, поцікавились рівнем поінформованості школярів про це поняття та 

запропонували переглянути невеличкі, але змістовні відео з цієї теми. Всі разом дійшли висновку, що 

булінг у школі може трагічно обернутися для жертви цькування. Після цього обговорили, що робити, 

якщо дитина стала жертвою булінгу, куди звертатися та які є правові можливості захисту.Серед 

учасників заходу були поширені інформаційні листівки, флаєри з правової тематики. 

11 грудня 2018 року, в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права, взято участь у 

виховній годині для учнів 10 класу Голопристанської ЗОШ № 4 під гаслом «Я маю право на…», 

організованій Голопристанською міською бібліотекою. Під час виступу обговорили тему булінгу в 

школах, поцікавились рівнем поінформованості школярів про це поняття та запропонували 

переглянути невеличкі, але змістовні відео з цієї теми.   

11 грудня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, спільно із 

спеціалістом Каланчацького районного відділу ДВС організували та провели правовий урок для 

учнів 9 класу ОЗ "Каланчацький ЗПЗСО №1" на тему: "Права дітей". У невимушеній атмосфері увага 

дітей зверталась на те, що хоча вони не досягли повноліття для того, щоб стати повноправними 

членами суспільства, вони також мають основоположні 

права – це, зокрема, ПРАВО на життя, любов і турботу, 

виховання у сім'ї та спілкування з батьками, повноцінне 

харчування, здобуття якісної доступної освіти, відпочинок 

і дозвілля, медичну допомогу, вільне вираження своїх 

думок та рівність у своїх правах та можливостях. Також не 

оминули і теми "Булінгу", за допомогою презентації 

розповіли про форми його прояву, які його причини та 

наслідки; що робити, якщо ти став жертвою або свідком 

булінгу; що робити, якщо інших цькуєш ти. Діти 

приймали активну участь у обговоренні важливих 

проблемних питань.  

11 грудня 2018 року, в рамках реалізації Всеукраїнського тижня права, спільно із 

бібліотекарем Голопристанської міської дитячої бібліотеки проведено для учнів 6-го класу 

Голопристанської ЗОШ № 3 правовий урок на тему: «Дитино, знай свої права». Метою якого було 

ознайомлення дітей із правами, що гарантуються законом, сприяння формуванню правового 



світогляду, системи теоретичних поглядів на права дитини, формування активної позиції дітей щодо 

реалізації себе та своїх прав у житті, правової свідомість. За допомогою слайдів ознайомили учнів з 

історією розвитку прав людини у світі, з правами, які мають 

громадяни України, та правами, які мають діти у нашій 

державі згідно Конвенції ООН про права дитини, яка з 1991 

року є частиною національного законодавства України. 

Разом з тим, дітям наголосили на важливості виконання 

своїх обов'язків, найперший з яких - не порушувати прав 

інших. Під час виконання завдань діти розвивали логічне 

мислення, підвищували інтерес до правових знань та 

зацікавленість у вивченні Конвенції ООН про права 

дитини, вчилися користуватися своїми правами та 

використовувати свої знання на практиці. 

12 грудня 2018 року, в рамках реалізації 

Всеукраїнського тижня права, проведено робочу зустріч із директором Олексіївської ЗОШ І-ІІІ 

ст. Каланчацької районної ради Херсонської області та педегогічним колективом. Під час зустрічі 

були обговорені шляхи попередження шкільного булінгу та передано для ознайомлення та 

можливого підписання всіма учасниками навчального процесу Угоду щодо попередження булінгу. В 

приміщенні загальноосвітнього закладу розміщено плакат "STOP ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ". 

12 грудня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, а також, з метою 

запобігання вчинення насильства в сім’ї, проведено правовий урок для гімназистів ОЗСНВК 

«Академічна гімназія» на тему: «Протидія домашньому насильству», 

метою якого було розглянути проблему насильства в родині стосовно 

дітей та її причини; з’ясувати суть проблеми домашнього насильства в 

українському суспільстві, її особливості; проаналізувати існуючу 

нормативно-правову базу, що регулює правові аспекти проблеми 

насильства в сім’ї; обговорити способи запобігання сімейному 

насильству в суспільстві. Разом з учнями обговорили актуальну тему 

щодо виявлення та протидії домашньому насильству. Ознайомили 

присутніх із Законом України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» та іншими нормативно-правовоми актами, дія 

яких спрямована на попередження, уникнення та виявлення насильства 

в сім'ї. Також присутніх поінформували, куди має право звернутися 

постраждала особа для того, щоб державні органи змогли зреагувати, 

припинити насильство та усунути загрозу таких повторних дій, а також 

про заходи, які можуть бути застосовані до кривдника. Окрім того, 

поговорили про проблему булінгу. На додаток присутніх поінформували про права та обов'язки 

громадян під час дії режиму воєнного стану. 

27 квітня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, взято участь в 

правовому уроці, організованому та проведеному психологом Каланчацької ЗОШ № 2 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.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%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/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/stop?source=feed_text


13 грудня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, спільно із 

спеціалістом Каланчацького районного відділу ДВС провели для учнів 9-11 класів Мирненської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Мирненської селищної ради Каланчацького району правовий урок на тему: "Захист права 

дітей". Фахівці розповіли учням про права, шляхи їх захисту та відповідальність за порушення.  

Головні акценти під час зустрічі були розставлені над питаннями виникнення норм права та взаємної 

відповідальності людей за їх порушення. Адже однією із найдієвіших форм під час навчання, вже не 

одне сторіччя, вважається практичний приклад. Тому для підростаючого покоління є особливо 

важливим не лише розуміти для чого право існує взагалі, а й усвідомлювати важливість Закону. 

Додатково, за допомогою презентації, школярів ознайомили із поняттям та видами булінгу. Звернули 

увагу на видах відповідальності за його вчинення.  

13 грудня 2018 року, в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права спільно із фахівцями 

Голопристанського районного сектору з питань 

пробації та фахівцями Голопристанського 

районного відділу ДРАЦС проведено правовий 

урок для учнів 11-го класу Голопристанської 

загальноосвітньої школи № 1. Фахівці розповіли 

присутнім про основні положення Конвенції про 

права дитини. Детальніше зупинились на 

положеннях Сімейного кодексу України, які 

визначають підстави виникнення, зміст 

особистих немайнових і майнових прав та 

обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та 

усиновлених, інших членів сім'ї та родичів. Продемонстрували презентацію та розповіли про 

шкільний булінг, форми його прояву, як уберегтися від нього та передбачену законодавством 

відповідальність. Закликали учнів завжди обдумувати свої вчинки і за будь-якої ситуації залишатися 

порядними та гідними людьми. Фахівці відділу пробації довели до підлітків положення Закону 

України «Про пробацію», розповіли про історію виникнення, мету, принципи та завдання пробації, 

пояснивши, що пробація – це вид умовного покарання, при якому засуджений поміщається на час 

випробувального терміну, встановленого судом, під нагляд спеціальних органів. Звернули увагу на 

видах адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх. Особливу увагу було 

приділено бесіді про фактори, які впливають на скоєння неповнолітніми злочинів. 

13 грудня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, запропонували 

учням Скадовської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів «Академія творчості» зіграти у гру «Важниця 

правова». Гра спрямована на підвищення рівня правової освіти та надає корисні правові знання. Вона 

містить більш ніж 200 питань з таких галузей права, як конституційне, адміністративне, цивільне, 

сімейне, трудове і навіть кримінальне. Гра дозволяє опрацювати близько 50 життєвих ситуацій, 

зорієнтуватись в яких допоможуть правові знання. Учні отримали можливість виконати завдання, що 

надають поради, як діяти у разі, приміром, коли вас затопили сусіди, зупинила поліція, ви придбали 

неякісний товар чи хочете допомогти своїй бабусі 

оформити пенсію. Ознайомлює гра і зі змістом 

правничих професій. Різні за характером та рівнем 

складності завдання будуть цікаві і дорослим, і 

підліткам. Для цього учні поділилися на команди та, з 

неабиякою зацікавленістю виконували завдання різної 

складності. Усі учасники активно приймали участь та 

водночас за допомогою гри підвищили рівень 

обізнаності у правових питаннях. Також під час візиту, 

фахівці системи БПД за допомогою презентації 

обговорили з присутніми теми: «Протидія та запобігання 

домашньому насильству», «Шкільний булінг» та 

розповсюдили інформаційні буклети з даної тематики. 

13 грудня 2018 року, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, на базі 

Скадовського РС ФДУ "Центр пробації", спільно з старшим інспектором Скадовського відділу 

пробації, керівником відокремленого підрозділу ГО "Україна без тортур" в Херсонській області, 

дільничим офіцером поліції Скадовського ВП ГУНП проведено індивідуальну правороз'яснювальну 



роботу з клієнтами пробації на тему "Реалізація та захист прав людини". Для акцентування уваги 

підобліковців на важливості інформації, їм було продемонстровано презентацію "Загальна 

Декларація прав людини". Роз'яснено клієнтам пробації їх конституційні права та обов'язки. 

Попереджено про неминучість покарання у разі їх порушення. 

Наприкінці всі бажаючі отримали інформаційні буклети з 

правовими консультаціями та контактами Бюро. 

14 грудня 2018 року, в рамках проведення 

Всеукраїнського тижня права презентовано гру «Правова 

важниця» учням 10 класу Голопристанської ЗОШ № 1, учням 9 

класу Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 та гімназистам 9 

класу Скадовської ОЗСНВК "Академічна гімназія". 

Неординарний підхід до організації, доступність та 

доброзичливість ведучих захопили учасників. У ході 

проведення гри учні проявили знання теоретичного матеріалу, 

розв’язували життєві правові ситуації, у формі пантоміми відтворювали юридичні терміни. 

Підводячи підсумок, вирішили, що право – це не тільки «сухі» правові норми, а й цікаво та 

захоплююче. 

 

Захід 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, 1.3.12, 1.3.13 

 

Підготовлено та розміщено: 

09 жовтня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 

інформаційну статтю «Фахівець Голопристанського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги допомогла клієнтці, як особі, що постраждала від домашнього 

насильства» http://goprirada.com/4249-golopristanskogo-mscevogo-centru-z-nadannya-bezoplatnoyi-

vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html 

16 жовтня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено 

інформаційну статтю «Фахівець Голопристанського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги допомогла клієнтці, як особі, що постраждала від домашнього 

насильства» http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/fakhvets-golopristanskogo-mstsevogo-tsentru-z-nadannya-

bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-dopomogla-klntts-yak-osob-scho-postrazhdala-vd-domashnogo-

nasilstva-?fbclid=IwAR1j2uLZfDpUcz5qLH52LCHgGgOmlTWE-wQN3OF0FacH9Xp2_YluRGqu3Jg 

22 жовтня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА опубліковано інформаційну 

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

http://rda-kalanchak.gov.ua/?page=3 

26 жовтня 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади опубліковано 

інформаційну статтю «Каланчацьке бюро правової допомоги Голопристанського МЦ з надання 

БВПД інформує» https://kalanchacka-gromada.gov.ua/news/1540555321/?fbclid=IwAR3R7n5-

du7clLHSybFAy2Xk4qyEBZv78rPyZZcDaz5w9xH3effnhlx0k3M 

29 жовтня 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/4283-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-

vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html?fbclid=IwAR0BzBTo3X5oQ30ThqDnz4v9yN-

ZaPQgtCgiTyfbJ0g5AeAYSZ7b0MY42xk  

 31 жовтня 2018 року на офіційносу веб-сайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 

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

https://skadovsk-rda.gov.ua/skadovske-bjuro-pravovoi-dopomogi-informue-15-23-50-31-10-2018/ 

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

інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує про основне, що кожна людина має знати про право власності» 

http://goprirada.com/4249-golopristanskogo-mscevogo-centru-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html
http://goprirada.com/4249-golopristanskogo-mscevogo-centru-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/fakhvets-golopristanskogo-mstsevogo-tsentru-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-dopomogla-klntts-yak-osob-scho-postrazhdala-vd-domashnogo-nasilstva-?fbclid=IwAR1j2uLZfDpUcz5qLH52LCHgGgOmlTWE-wQN3OF0FacH9Xp2_YluRGqu3Jg
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/fakhvets-golopristanskogo-mstsevogo-tsentru-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-dopomogla-klntts-yak-osob-scho-postrazhdala-vd-domashnogo-nasilstva-?fbclid=IwAR1j2uLZfDpUcz5qLH52LCHgGgOmlTWE-wQN3OF0FacH9Xp2_YluRGqu3Jg
http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/fakhvets-golopristanskogo-mstsevogo-tsentru-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-dopomogla-klntts-yak-osob-scho-postrazhdala-vd-domashnogo-nasilstva-?fbclid=IwAR1j2uLZfDpUcz5qLH52LCHgGgOmlTWE-wQN3OF0FacH9Xp2_YluRGqu3Jg
http://rda-kalanchak.gov.ua/?page=3
https://kalanchacka-gromada.gov.ua/news/1540555321/?fbclid=IwAR3R7n5-du7clLHSybFAy2Xk4qyEBZv78rPyZZcDaz5w9xH3effnhlx0k3M
https://kalanchacka-gromada.gov.ua/news/1540555321/?fbclid=IwAR3R7n5-du7clLHSybFAy2Xk4qyEBZv78rPyZZcDaz5w9xH3effnhlx0k3M
http://goprirada.com/4283-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html?fbclid=IwAR0BzBTo3X5oQ30ThqDnz4v9yN-ZaPQgtCgiTyfbJ0g5AeAYSZ7b0MY42xk
http://goprirada.com/4283-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html?fbclid=IwAR0BzBTo3X5oQ30ThqDnz4v9yN-ZaPQgtCgiTyfbJ0g5AeAYSZ7b0MY42xk
http://goprirada.com/4283-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-nformuye.html?fbclid=IwAR0BzBTo3X5oQ30ThqDnz4v9yN-ZaPQgtCgiTyfbJ0g5AeAYSZ7b0MY42xk
https://skadovsk-rda.gov.ua/skadovske-bjuro-pravovoi-dopomogi-informue-15-23-50-31-10-2018/


http://goprirada.com/4388-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-

dopomogi-nformuye.html?fbclid=IwAR2C-

VA5I8lcVngrJ0XNs6iYGmQEi5P4l1nGDgywIXtj2VFpJiEdOC2kZeo 

08 листопада 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено 

інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги інформує про поділ недобудованого будинку подружжям» http://gopri-

rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-

nformu-pro-podl-nedobudovanogo-budinku-podruzhzhyam-

?fbclid=IwAR3A7QWgFPt84E0aOaynUFqmCvtbBhmrC2o7YTsOySaZfsBnCFAVkMM0D64 

08 листопада 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької громади опубліковано 

інформаційну статтю «Поновлення батьківських прав» https://kalanchacka-

gromada.gov.ua/news/1541663955/?fbclid=IwAR1g1Ppvq3FI9Eesz5RWxn5GI9Vy4EIIW6epAX54QRqB

V8YKAYJkNITd_2Q 

08 листопада 2018 року на офіційному веб-сайті Каланчацької РДА опубліковано 

інформаційну статтю «Поновлення батьківських прав» http://rda-

kalanchak.gov.ua/ponovlennia_batkivskyh_prav.html 

03 грудня 2018 року на офіційному веб-сайті «Новини Голої Пристані» розміщено 

інформаційну статтю «У Голій Пристані було проведено круглий стіл з питань протидії домашньому 

та гендерно зумовленому насильству на рівні територіальної громади»» http://gopri.in.ua/novini-

msta/6812-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-

ncyuvav-provedennya-kruglogo-stolu-protidya-domashnomu-ta-genderno-zumovlenomu-nasilstvu-na-rvn-

teritoralnoyi.html?fbclid=IwAR2PVsLbvxDHJVli5_VNxfIVSCZzhTfoyoNSlKp8r6T7X__WAPYDpthZ-1s  

03 грудня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради розміщено 

інформаційну статтю «Про проведення круглого столу "Протидія домашньому та гендерно 

зумовленому насильству на рівні територіальної громади» http://goprirada.com/4442-pro-provedennya-

kruglogo-stolu-protidya-domashnomu-ta-genderno-zumovlenomu-nasilstvu-na-rvn-teritoralnoyi-

gromadi.html 

03 грудня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської РДА розміщено інформаційну 

статтю «Про проведення круглого столу «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги ініціював проведення круглого столу «Протидія домашньому та 

гендерно зумовленому насильству на рівні територіальної громади» http://gopri-

rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-

ntsyuvav-provedennya-kruglogo-stolu-protidya-domashnomu-ta-genderno-zumovlenomu-nasilstvu-na-rvn-

teritoralno-gromadi 

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

статтю «Як діяти і куди звертатись за допомогою, якщо ви стали жертвою домашнього насильства?» 

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

12 грудня 2018 року на офіційному веб-сайті Голопристанської районної ради опубліковано 

інформаційну статтю «Що робити якщо втратили паспорт» http://goprirada.com/4516-scho-robiti-

yakscho-vtratili-pasport.html?fbclid=IwAR0EWE34RnP1xbDETo9eQBp5s-

y1AzaES9Zvd7X5oWevqTjIgog2gqcKd8A 

 

Захід 1.3.10Інформація про можливість отримати безоплатну правову допомогу та контакти 

Голопристанського МЦ з надання БВПД, а також його структурних відділів «Бюро правової 

допомоги» постійно висвітлюється у друкованих засобах масової інформації, 

а саме: 

- Голопристанська міська газета «Рідна Пристань»» - 12 жовтня 2018 

року – «Фахівець Голопристанського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги допомогла клієнтці, як особі, що постраждала 

від домашнього насильства»; 09 листопада 2018 року – "Що таке 

альтернативна (невійськова) служба та хто має право на її проходження"; 21 

грудня 2018 року – «Телефонне шахрайство: попереджаємо про популярні 

схеми». 

- Голопристанська районна газета «Голопристанський вісник» - 29 

листопада 2018 року – «Про спадщину в Україні та її захист через суд» 
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- Скадовська районна газета «Чорноморець» - 02 листопада 2018 року – «Розрахунок з 

працівником при звільненні» 

 

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: «Амністія», «Звільнення від 

відбування покарання»; «Небезпека дитячих розважальних 

центрів»; «Строки досудового розслідування»;  «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»; «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». "Порядок 

укладення договору оренди земельної ділянки" та "Земельний 

податок в Україні", "Надання відпусток військовослужбовцям 

під час дії особливого періоду", "Нові правила паркування в Україні", "Податкова знижка на 

навчання", "Порядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів", 

"Повернення стягувачу авансового внеску", "Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми", "Виконавче провадження","Воєнний стан в Україні».  

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)  

 

Захід 1.4.1 – 1.4.2 

03 жовтня 2018 року здійснено виїзд до жителя смт. Каланчак, який в силу об’єктивних 

причин не міг самостійно звернутися до Бюро. Гр. Н. потребував правової консультації з питання 

визнання особи такою, що втратила право користування 

житловим приміщенням. Під час візиту надано правову 

консультацію та перелік документів, що необхідний для 

отримання вторинної правової допомоги, оскільки 

вказана особа являється суб’єктом права на таку 

допомогу. 

18 жовтня 2018 року здійснено виїзд до жительки 

смт. Каланчак, яка за станом свого здоров’я позбавлена 

можливості пересування. Пані Г. потребувала правової 

консультації з питання визнання особи такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням. Під час візиту фахівець надала вичерпну 

консультацію з даного питання та прийняла письмове звернення про надання БВПД. 



 26 грудня 2018 року здійснено виїзд до підопічного Голопристанського геріатричного 

пансіонату, який за станом свого здоров’я позбавлений можливості пересування. Гр. К. потребував 

правової консультації з питання отримання спадщини. Під час візиту надано змістовну фахову 

консультацію та роз’яснено подальший порядок дій. 

 Захід 1.4.3-1.4.8 

02, 11 жовтня, 05, 13 грудня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного 

пункту консультування громадян в приміщенні Скадовського районного відділу з 

питань пробації. 

08 жовтня 2018 року – забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування громадян в приміщенні Управління соціального захисту 

населення Голопристанської РДА. 

09 жовтня 2018 року - забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування осіб в приміщенні Скадовського районного відділу ДВС. 

11, 30 жовтня, 13, 26 листопада 2018 року – забезпечено роботу 

дистанційного пункту консультування осіб в приміщенні Голопристанського 

відділу пробації. 

25 жовтня, 14, 20 листопада  2018 року - забезпечено роботу дистанційного пункту 

консультування громадян в приміщенні Голопристанського районного відділу ДВС Головного ТУЮ 

у Херсонській області. 

06,07 листопада 2018 року – забезпечено роботу дистанційного пункту консультування 

громадян в приміщенні Голопристанського центру 

обслуговування платників податків. 

08 листопада 2018 року – забезпечено роботу пункту 

консультування громадян в приміщенні Новомиколаївської 

сільської ради Скадовського району Херсонської області. 

12, 20 листопада 2018 року – забезпечено роботу 

дистанційного пункту консультування осіб в приміщенні 

Голопристанського міськрайонного центру зайнятості. 

13 листопада 2018 року – забезпечено роботу 

дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні 

Голопристанського геріатричного пансіонату. 

14 листопада 2018 року - забезпечено роботу дистанційного пункту консультування осіб в 

приміщенні Каланчацького відділу ДРАЦС ГТУЮ у Херсонській області. 

15 листопада 2018 року – забезпечено роботу мобільного пункуту консультування громадян в 

приміщенні Гладківської сільської ради Голопристанського району. 

28 листопада 2018 року – забезпечено роботу мобільного пункуту консультування громадян в 

приміщенні Кардашинської сільської ради Голопристанського району. 

29 листопада 2018 року - забезпечено роботу мобільного пункуту консультування громадян в 

приміщенні Скадовського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ в Херсонській області. 

 

Захід 1.4.10-1.4.11 

 

11 жовтня 2018 року взято участь в семінарі із загальних питань зайнятості населення та 

стану ринку праці, що пройшов в Скадовській районній філії 

Херсонського обласного центру зайнятості. Разом із фахівцем 

центру зайнятості ознайомили шукачів роботи із станом 

ринку праці, чинним законодавством та вакансіями, що 

користуються попитом у роботодавців. Присутні дізнались 

про можливість безкоштовно отримати професію, підвищити 

кваліфікацію або перекваліфікуватись. Учасники 

інформаційного семінару отримали корисну інформацію та 

відповіді на запитання, щодо працевлаштування, направлення 

на громадські та інші роботи тимчасового характеру. 

Додатково поінформували учасників семінару про реалізацію 



загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО", покликаного підвищити 

рівень обізнаності громадян про свої права та засоби їх захисту. Роз’яснили порядок надання 

безоплатної первинної та доступ до вторинної правової допомоги, пояснили у чому полягає 

правопросвітницька діяльність Бюро та як отримати доступ до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України. Наприкінці семінару 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. 

24 жовтня 2018 року взято участь в семінарі для 

безробітних, що перебувають на обліку в 

Голопристанському міськрайонному центрі зайнятості на 

тему: «Особисте резюме: види резюме, порядок складання 

та вимоги». Під час виступу, додатково поінформували 

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. Серед присутніх були розповсюджені інформаційні буклети з 

правовими консультаціями та контактами Місцевого центру. 

07 листопада 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. 

12 листопада 2018 року спільно із спеціалістом із профорієнтації Голопристанського 

міськрайонного центру зайнятості проведено семінар для безробітних осіб на тему «Загальні питання 

зайнятості населення та стану ринку праці». Під час виступу ознайомили присутніх із Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу». Пояснили, які саме послуги за рахунок держави 

можливо отримати: захист; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання документів 

процесуального характеру.  

15 листопада 2018 року взято участь в семінарі для безробітних громадян, які перебувають на 

обліку в Каланчацькому районному центрі зайнятості, під назвою «Техніка пошуку роботи. 

Співбесіда з роботодавцем». В ході заходу ознайомили присутніх з їх правами при оформленні на 

роботу. Також нагадали про те, що таке безоплатна правова допомога; які види консультацій можна 

отримати в Бюро; що таке первинна та вторинна 

правова допомога; хто може скористатись 

безоплатною правовою допомогою, відповідно до 

Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», зазначивши, що це насамперед 

представники соціально вразливих груп населення: 

малозабезпечені, інваліди, малолітні та 

неповнолітні, ветерани війни та учасники АТО, 

внутрішньо переміщені особи, біженці, недієздатні 

громадяни та люди з обмеженою дієздатністю, 

жертви домашнього насильства та інші. На додаток серед присутніх були розповсюджені 

інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Бюро.19 листопада 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”. Метою заходу є підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, 

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


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.  

20 листопада 2018 року, з метою підвищення 

правової обізнаності громадян, поширення інформації про 

безоплатну правову допомогу та надання індивідуальних 

консультацій і роз'яснень з правових питань, взято участь в 

семінарі для безробітних, які перебувають на обліку в 

Голопристанському міськрайонному центрі зайнятості. В 

ході заходу ознайомили присутніх з їх правами при 

оформленні на роботу. Також нагадали про те, що таке 

безоплатна правова допомога; які види консультацій можна 

отримати в Місцевому центрі; що таке первинна та вторинна 

правова допомога; хто може скористатись безоплатною правовою допомогою, відповідно до Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», зазначивши, що це насамперед представники 

соціально вразливих груп населення: малозабезпечені, інваліди, малолітні та неповнолітні, ветерани 

війни та учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, біженці, недієздатні громадяни та люди з 

обмеженою дієздатністю, жертви домашнього насильства та інші. На додаток серед присутніх були 

розповсюджені інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Місцевого центру. 

10 грудня 2018 року, в приміщенні Каланчацького районного центру зайнятості, спільно із 

фахівцями центру зайнятості та Управління соціального захисту населення було організовано та 

проведено семінар на тему: «Права людини» для осіб, що перебувають на обліку як безробітні. Під 

час заходу фахівці розповіли присутнім про те, як у 1950 році Генеральна 

Асамблея ООН запропонувала усім державам святкувати 10 грудня як День 

прав людини, бо саме в цей день в 1948 році цією ж організацією було 

прийнято Загальну декларацію прав людини, згідно якої права людини — 

громадянські, політичні, економічні, соціальні — не даруються державою, а 

належать кожному від народження. Вони є основою людського існування і 

розвитку, а тому не мають кордонів. Визнання, дотримання та захист прав і 

свобод людини не є внутрішньою справою тієї чи іншої країни. На додаток, 

поінформували про систему безоплатної правової допомоги в цілому; 

можливість отримання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги; перерахувала категорії суб’єктів, які мають право на останню та 

роздала інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами 

Бюро. 

10 грудня 2018 року взято участь в правопросвітницькому заході для 

осіб, які перебувають на обліку в Голопристанському міськрайонному центрі 

зайнятості, як безробітні. Під час виступу поінформували присутніх про 

систему безоплатної правової допомоги в цілому; можливість звернутися до Місцевого центру за 

отриманням безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, з метою захисту своїх 

порушених прав та законних інтересів. Серед учасників заходу були поширені інформаційні буклети, 

флаєри з правової тематики. 

20 грудня 2018 року, в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити обізнаність громадян про свої права та способи їх захисту, взято участь у 

семінарі, який відбувся у приміщенні Каланчацької філії Херсонського обласного центру зайнятості 

для безробітних громадян на тему: "Легальна зайнятість". Під час семінару присутнім розповіли про 

переваги легальної зайнятості в Україні; висвітлили питання документального оформлення 

працівників при працевлаштуванні; звернули увагу на встановленні випробувального терміну при 

прийнятті на роботу. Також повідомили присутнім про відкриття доступу до довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» для широкого загалу, що тепер 

скористатися базою правових консультацій може кожен охочий. 



17 грудня 2018 року взято участь в семінарі для безробітних, проведених в приміщенні 

Скадовського районного центру зайнятості на тему: «Створення власної справи». Під час виступу 

присутніх поінформовано про реалізацію в Україні загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО», метою якого є формування у суспільстві правової свідомості та правової 

культури, сприяння підвищенню рівня знань та 

поінформованості громадян щодо реалізації та захисту 

свої прав. Донесено інформацію про систему безоплатної 

правової допомоги взагалі, про послуги, що надаються 

Місцевим центром та категорію суб’єктів, що мають 

право на отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги, а також роздані друковані матеріали з 

правовими консультаціями та контактами Місцевого 

центру.   

27 грудня 2018 року, з метою реалізації 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО», 

покликаного підвищити рівень обізнаності громадян про 

їх права та способи їх активного захисту, а також, з метою донесення інформації особам, які 

перебувають на обліку, як безробітні, про можливість вирішення зазначених проблем за допомогою 

адвокатів, роботу яких оплачує держава, та працівників установ системи БПД проведено семінар для 

безробітних Голопристанського міськрайонного центру зайнятості. Під час семінару також надано 

роз’яснення присутнім про порядок укладання трудового договору, цивільно-правової угоди, навела 

приклади переваг легальної зайнятості та поінформувано про види шахрайства в Україні. Впродовж 

семінару наведені приклади, з якими стикалися фахівці Місцевого центру у своїй практиці щодо 

порушень та незахищеності громадян під час легальної та нелегальної зайнятості.  

 

 Захід 1.4.12 

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 – 120. 

 

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 5 статей 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 

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


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 

08 листопада 2018 року  взято участь в круглому столі на тему «Проблемні питання 

сьогодення в Україні», організованому Каховським МЦ з надання БВПД за сприянням Каховської 

міської ради. Захід мав на меті спільне обговорення практичних проблемних правових питань, які 

виникають під час роботи, та шляхи їх вирішення. Також метою 

даного заходу було і навчання працівників, з метою підвищення їх 

правової обізнаності з проблемних питань, які виникають в їх 

практичній діяльності, оскільки тематика питань була 

запропонована саме ними за попереднім вивченням правових 

потреб. 

13 листопада 2018 року, з метою обміну досвідом та 

обговорення актуальних питань надання безоплатної вторинної 

правової допомоги проведено робочу зустріч в.о. директора 

Місцевого центру Кеби І.М. з в.о. директора Каховського МЦ з надання БВПД Поляковим Р.Л. та 

начальником відділу правової інформації та консультацій Молдован Ю.С.   

Під час спілкування з досвідченим фахівцем Місцевого центру Гонтарь С.І., Молдован Ю.С. 

перейняла комунікативні та професійні навички. 

Здійснили спільну консультацію клієнта Місцевого 

центру. Також колеги обговорили й специфіку роботи 

з проблемними клієнтами центру, шляхи розв'язання 

тих чи інших конфліктних ситуацій, що виникають під 

час спілкування із такими клієнтами. Завданням 



робочої зустрічі стало: поширення отриманого досвіду в організації роботи по всім напрямках 

діяльності центру, узагальнення навиків, досягнень, кращих практик, налагодження діалогу для 

спільного вирішення проблемних питань.  

Того ж дня, фахівці Місцевого центру разом із представниками Каховського МЦ з надання 

БВПД відвідали Голопристанський геріатричний пансіонат, де забезпечили роботу дистанційного 

пункту консультування та надалі фахові правові відповіді на поставлені питання, як підопічним так і 

обслуговуючому персоналу цього закладу. 

 

Захід 2.1.3, 2.1.4 

30 жовтня 2018 року взято участь в начальному семінарі на тему: "Я 

хочу, я можу, я буду здорова!", організованому та проведеному 

Благодійною організацією Фонд громади міста Гола Пристань "Свята 

Ольга", в межах реалізації районної програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2017-2020 роки. На початку семінару 

поінформувано присутніх про систему безоплатної правової допомоги в 

цілому; розповіла про роботу та послуги, що надаються Місцевим 

центром; зазначила про можливість отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги; роз’яснила хто саме має право на останню. А також розповсюджено 

серед присутніх інформаційні буклети з правовими консультаціями та контактами Місцевого центру.  

16 жовтня 2018 року взято участь в регіональній конференції на тему: «Протидія 

домашньому та гендерно зумовленому насильству на рівні територіальних громад», яка відбулася в  

м. Нова Каховка. 

23 листопада 2018 року фахівці Місцевого центру 

здійснили виїзд до Каланчацького та Скадовського бюро 

правової допомоги. Під час візиту, спільно з працівниками 

відповідних Бюро, провели низку правопросвітницьких 

заходів на території смт. Каланчак та Новомиколаївської 

сільської ради Скадовського району, з метою підвищення 

правової спроможності громадян, поширення інформації 

про безоплатну правову допомогу та надання 

індивідуальних консультацій і роз’яснень з правових 

питань: 

- проведено навчальний семінар серед трудового колективу 

Каланчацького районного відділу ДВС ГТУЮ у 

Херсонській області, під час якого присутнім розповіли про можливість отримати податкової знижки 

на навчання та, яким чином поїхати з дитиною за кордон; 

- забезпечено роботу дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні Каланчацького 

відділу ДРАЦС ГТУЮ у Херсонській області, де під час спільного прийому надані фахові правові 

відповіді на питання сімейного та житлового права; 

- серед учнів Новомиколаївської ЗОШ Скадовського району проведено правову годину на тему 

«Попередження булінгу в шкільному середовищі» та «Протидія домашнього насильства». 

Усі учасники заходів інформувалися про безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, 

хто є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, а також, яким є порядок звернення 

за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, а також отримали буклети з правовими 

консультаціями та контактами Місцевого центру/бюро. 

Фахівці місцевого центру провели спостереження за 

діяльністю бюро з основних напрямків роботи, а саме: 

проведення правопросвітницьких заходів, надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, 

забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України. Вивчили проблемні питання, що виникають 

у працівників бюро. Надали консультативно-методичну 

допомогу щодо здійснення комунікативних та 

правопросвітницьких заходів. Роз'яснили питання щодо 

завантаження документів до комплексної інформаційно-



аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС), а також принцип 

роботи інформаційного правового ресурсу (ІПР). 

2.2 Створення та розвиток міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ 

 

Захід 2.2.1 

02-03 жовтня та 01-02 листопада 2018 року фахівці Місцевого центру Мороз О.В., Шара 

І.Ю. та Філіппова Т.А. взяли участь у тренінгу з використання довідково інформаційної платформи 

правових консультацій «WikiLegalaid», який організовано Одеським правовим клубом 

"PRAVOKATOR" в м. Одеса, за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога»  

2.3 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій  

Захід 2.3.1 

Відповідальними працівниками Голопристанського місцевого центру з надання БВПД 

складено та розміщено 5 правових консультацій для суб’єктів права на безоплатну правову допомогу 

в адміністративному/цивільному процесі для наповнення довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій «WikilegalAid» на теми: «Оплата житлово-комунальних послуг в разі їх 

невикористання за період тимчасової відсутності власника житла» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%

B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1

%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7

%D1%96_%D1%97%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0

%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5

%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%

BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D

0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0; «Права і свободи громадян в умовах 

воєнного стану» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D1%

81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%

D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%B2_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1

%85_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82

%D0%B0%D0%BD%D1%83; «Припинення стягнення аліментів та звільнення від сплати» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D

0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B

2_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%

D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%

B8; «Таємниця кореспонденції засуджених» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8

6%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85;  «Правовий статус осіб без громадянства або осіб із 

невизначеним громадянством» 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%

B1_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%

D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%

96%D0%B1_%D1%96%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%

D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%

B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC. 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D1%97%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D1%97%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D1%97%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D1%97%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D1%97%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%83_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96_%D1%97%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0
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https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D1%96%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D1%96%D0%B7_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC


Захід 2.3.2 

Відповідальними працівниками Голопристанського місцевого центру з надання БВПД 

постійно редагуються та підтримуються в актуальному стані вже розміщені правові консультації для 

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

інформаційної платформи правових консультацій «WikilegalAid». 

 

[3.] Децентралізація системи БПД 

 

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

рішень. 

 

Захід 3.1.1  

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

пояснювальною запискою. 

 

Захід 3.1.2 

20 листопада 2018 року в.о. директора Місцевого центру Кеба І.М. взяла участь в засіданні 

керівної ради, яка відбуалсь в приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 

області з питань підведення підсумків роботи місцевих центрів з надання БВП та результатів 

показників діяльності за 10 місяців поточного року.  

 

3.2 Управління людськими ресурсами 

 

Захід 3.2.1 

 З 02 по 04 грудня 2018 року в.о. директора Кеба І.М. взяла участь в стратегічній сесії 

керівного складу системи БПД, який відбувся в м. Києві. 

 

Захід 3.2.2 

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

«Інформаційно-комунікаційна робота» 

 

 [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, 4.1.2 

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 жовтня по 31 грудня 2018 року Місцевим центром з надання БВПД та бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 697 

звернень клієнтів, 627 особам було надано правову консультацію,  із них 69 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 

268 244 24 

2 Відділ Каланчак 302 278 24 

3 Відділ Скадовськ 127 105 21 

…. Разом по МЦ 697 627 69 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  69   рішень про 

надання БВПД та надано 40 доручень адвокатам та 30 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 іншого цивільного 

права – 124 (18 %), сімейного права -115 ( 17%),  з інших питань-85 (12% ), житлового -78 

(11%),адміністративного -66 (10%), соціального забезпечення – 64 (9%  ), спадкового -49 (7,0%), 

земельного -38 (5%),  трудового – 34 (5%), договірного – 21 (3%), з питань виконання судових 

рішень 16 (2%  ), медичного 7 (1  %)  та з неправових питань 0 (0%).  

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

питань. Приклад: 

 



 

 

 

Діаграма 2. Щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Жінки-229   чоловіки-135 

 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за віком 
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За віком: до 18 років -3 

Від 18 до 35 років-64 

Від 35 до 60 років-192 

Понад 60 років -105 

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) -52 (76  %), по інвалідам 7 ( 10 %), ветерани війни, учасники бойових дій  -

6 ( 9 %), внутрішньо переміщені особи –2 ( 3%), дитина-1(2%) 

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

 

 

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

 здійснено 9 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 18 дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; загальна кількість осіб, яка 
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звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів мобільних та 

діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 83 особи, в тому числі 21 

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

консультаційних пунктів та 62 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 0 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 63 правопросвітницьких заходи. 

 розміщено у ЗМІ 20 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: 

9/21 18/62 0 63 5 20 

2 

 

 

 

 

Каланчацьке 

бюро 

 

 

ККаКаКаланчак 

3/4  6/28 

 

 

0 19 0 5 

 

 
3 Скадовське 

бюро 

1/5 4/28 0 22 0 2 

 

 

 

 


