
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
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Бериславським місцевим центром  з надання безоплатної вторинної правової 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

[1.2] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД.  

[1.3] Децентралізація системи БПД. 

[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 

інформаційних технологій. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

 

  



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 

[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

 

Протягом III кварталу 2017 року, працівниками Бериславського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Місцевий центр) 

здійснювалися «вуличні» інформування населення (кількість інформувань - 21) щодо 

можливості отримання БПД та задля підвищення рівня правової обізнаності та 

поінформованості громадян про їх законні права. 

 

 

Основними організаційними формами діяльності місцевих рад та  

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

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



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

адміністрацій приймають і працівники Місцевого центру. 

 

 
 

 

 
 

Проведення робочих зустрічей та спільних заходів з керівництвом органів 

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

ефективними у роботі Місцевого центру.  

Протягом звітного періоду: 

 03.07.2017 - спільно з начальником соціальної служби у справах сім'ї та молоді 

Оленою Бриж та начальником районного сектору з питань пробації Наталією 

Криворученко провели спільний семінар з умовно засудженими на тему: «Торгівля 

людьми». В ході семінару були підняті такі питання, як настання кримінальної 

відповідальності за експлуатацію робочої сили та незаконне утримання осіб - 

заробітчан. Було підкреслено про права і обов'язки осіб, які перебувають в скрутному 

становищі та зазнали психологічне та фізичне насильство. Під час семінару проведена 

демонстрація відеороликів на дану тему. 

05.07.2017 - спільно з інспектором Високопільського районного сектору 

кримінально-виконавчої інспекції В.Смиковським для клієнтів інспекції проведено 

бесіду на тему: «Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі». 

06.07.2017 проведена робоча зустріч з керівником Нововоронцовського 

районного відділу поліції ГУНПУ у Херсонській області Олегом Однолько. В ході 



робочої зустрічі було роз'яснено, що таке БПД. Також наголошено, що Бюро правової 

допомоги - це джерело правової інформації для населення. Визначено шляхи 

взаємодії аби задовольнити правові потреби всіх категорій громадян , які звертаються 

як до бюро , так і до правоохоронних органів.  

19.07.2017 з В.Олександрівським РВ органом з питань пробації південного МУ 

з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

проведено правопросвітницький захід для осіб пробації на тему: «Правова обізнаність 

населення. Первинна та вторинна допомога».  

28.07.2017 проведено зустріч з працівниками Великоолександрівського 

відділення поліції ГУНП в Херсонській області, співпрацю з якою було налагоджено 

у 2016 році. Учасники зустрічі обговорили питання розповсюдження інформації про 

бюро правової допомоги серед територіальних громад. Працівники поліції отримали 

інформаційні буклети, для проведення подальшої роботи з жителями сіл та селищ 

району за згаданим напрямком. 

01.08.2017 спільно з фахівцями Бериславського РВ з питань пробації 

Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 

та пробації Міністерства юстиції України провели захід для осіб, що перебувають на 

обліку. Зазначено, що собою являє система БПД, її основні завдання та функції. 

Поінформовано про порядок звернень до Місцевого центру та з якими найчастіше 

питання звертаються клієнти. 

04.08.2017 проведено зустріч з працівниками Високопільського відділення 

поліції ГУНПУ у Херсонській області Олегом Козаковим та Олександром Коновалом 

з метою обміну досвідом та поширенням інформації про БПД .Під час зустрічі 

зосереджено увагу на проблемні та актуальні питання громадян,що звертаються до 

поліції. 

10.08.2017 проведено семінар для осіб, що перебувають на обліку  

Великоолександрівського районного відділу органу з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України на тему: «Реєстрація («прописка») та зняття з 

реєстрації («виписка») місця проживання в Україні».   

17.08.2017, з метою обговорення шляхів співпраці щодо запобіганню 

порушення прав людини проведено робочу зустріч з працівником Високопільського 

районного суду О.Шмирук. Під час зустрічі йшлося про основні аспекти діяльності 

бюро правової допомоги та подальшу співпрацю. 

23.08.2017, про права громадян у сфері правосуддя обговорили під час 

запланованої зустрічі з начальником Великоолександрівського відділу поліції 

Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Вадимом Ковальчуком. 

 29.08.2017 провели комунікативний захід на тему: «Захист прав громадян у 

сфері правосуддя» з працівниками Високопільського відділеня поліції ГУНПУ у 

Херсонській області, а саме з інспектором СРПП А.Рагуткіною та з начальником 

сектору превенції О.Коновалом. 

04.09.2017р. спільно з провідним фахівцем із соціальної роботи центру 

соціальних служб сім'ї, молоді та спорту Юлією Бережною та фахівцем (з питань 

соціальної роботи з суб'єктами пробації) Нововоронцовського районного сектору з 

питань пробації Оленою Кателевською провели спільний захід з умовно засудженими 

на тему: «Права громадян у сфері правосуддя». 

06.09.2017 спільно з начальником Високопільського РС з питань пробації 

Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань 



та пробації Міністерства юстиції В. Гембель та заступником директора-начальником 

відділу соціальної роботи Високопільського РЦСССДМ Т. Сотнік провели захід для 

осіб, що перебувають на обліку. 

Налагоджено співпрацю щодо поширення інформації про БПД з 

працівниками Укрпошти проведені робочі зустрічі з керівництвом 

Великоолександрівського,  Високопільського, Нововоронцовського центрального 

відділення поштового зв’язку. В ході зустрічей обговорювалися питання щодо 

поширення інформації про безоплатну правову допомогу через працівників відділень 

поштового зв’язку. 

Працівниками Місцевого центру взято участь у семінарах та «круглих» 

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

надання БВПД, наведено практичні приклади отримання БВПД та розміщено 

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

10.07.2017 прийнято участь у проведенні семінару для осіб, які перебувають на 

обліку у Нововоронцовському районному центрі зайнятості.  

25.07.2017 у Високопільському районному центрі зайнятості взято участь у 

консультаційно – інформаційному семінарі «Легальна зайнятість». 

26.07.2017: 

 у співпраці з працівниками Високопільського районного центру зайнятості 

проведено захід до  Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми; 

з метою підвищення рівня правової поінформованості громадян, а також 

визначення проблем громад з правових питань проведено семінар для громадян, які 

перебувають на обліку у Великоолександрівському районному центрі зайнятості.  

16.08.2017 взято участь у семінарі «Легальна зайнятість», який проводився 

Бериславським районним центром зайнятості. У ході семінару висвітлено питання 

«Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення». 

17.08.2017 прийнято участь у проведенні семінару Нововоронцовським 

районним центром зайнятості для роботодавців району.  Зустріч була спрямована на 

розгляд наступних тем: «Захист права власності», «Права громадян у сфері 

правосуддя». 

18.08.2017 взято участь у методичному семінарі для соціальних працівників та 

секретарів місцевих рад. В ході семінару розглянуто ряд важливих питань. Зокрема, 

представник системи БПД виступила з питанням «Встановлення факту родинних 

відносин». 

21.08.2017 відбулося засідання круглого столу на тему: «Що треба знати, щоб 

не стати жертвою обману чи рейдерства при укладанні договорів оренди земельних 

паїв». Захід проведено за участю працівників Місцевого центру,  а також 

представника Відділу державної реєстрації Бериславської РДА Ірини Вороніної. 

22.08.2017 взято участь у засіданні круглого столу учасників 

антитерористичної операції з представниками державної влади та місцевого 

самоврядування, організатором якого виступив Бериславський РЦ СССДМ. У заході, 

який відбувся у приміщенні Бериславського районного центру зайнятості, взяли 

участь голова районної державної адміністрації Олександр Гомон, його перший 

заступник Ірина Дробиш, керівники організацій та установ району, депутати 

Бериславської районної ради, члени громадської організації воїнів-учасників 

антитерористичної операції “Тризуб” та представники місії ОБСЄ в Україні Ганс 

Петер Еттер (Швейцарія), Ірене Баллєстерос (Іспанія), Денис Кордонов (Україна). 



04.09.2017 взято участь у проведені інформаційно-просвітницького заходу для 

безробітних осіб у Високопільському районному центрі зайнятості. 

06.09.2017 на базі Бериславського центру зайнятості пройшов семінар для 

безробітних, які перебувають на обліку та шукають роботу. Фахівець  Місцевого 

центру разом із працівниками центру зайнятості, розповіли присутнім про 

основоположні права людини та можливості захисту прав безробітних. 

08.09.2017 проведено семінар спільно із соціальними партнерами у районному 

центрі зайнятості. Слухачами заходу стали безробітні громадяни. Учасників засідання 

поінформовано стосовно порядку надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги.  

14.09.2017 проведено спільний семінар із Бериславською районною 

центральною бібліотекою та Бериславським РЦ СССДМ за темою «Правові 

орієнтири».  

18.09.2017, Нововоронцовським районним центром соціальних послуг для 

сім’ї, дітей та молоді організовано та проведено тренінг для працівників соціальної 

сфери на тему: «Конфлікти – це норма життя». Запрошенні на захід були працівники 

профспілки, селищної ради та районної ради Нововоронцовщини, а також участь у 

проведенні заходу прийняли і фахівці Місцевого центру. 

21.09.2017 спільно з провідним фахівцем із соціальної роботи Юлією 

Бережною провели спільний відеолекторій в Нововоронцовській загальноосвітній 

школі № 2 на тему «Знай свої права - дотримуйся обов'язків».  

26.09.2017  до дня усиновлення  взяла участь у заході, організованому службою 

у справах дітей Великоолександрівської районної державної адміністрації та 

районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Працівник бюро 

надала присутнім опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам – 

вихователям інформацію про право на отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги, про повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у навчальних закладах та право статусних дітей на житло. 

Протягом звітного періоду та з метою популяризації системи безоплатної 

правової допомоги серед  організацій, проведено робочі зустрічі: 

05.07.2017  з директором комунального закладу «Нововоронцовська центральна 

районна бібліотека» Валентиною Зайченко. В ході робочої зустрічі були обговорені 

питання щодо поширення інформаційних друкованих матеріалів роз'яснювального 

характеру про БПД. 

18.07.2017: 

 зі спеціалістом І категорії юрисконсультом Малоолександрівської сільської 

ради Віктором Сокиряком; 

 з головою Новоолександрівської сільської ради Олександром Левечко. Було 

наголошено на тому, що бюро правової допомоги - це державна установа, яка надає 

клієнтам як безоплатну первинну правову допомогу, так і безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

20.07.2017: 

 з працівниками ЦНАПу при Нововоронцовській РДА. В ході зустрічі 

досягнено домовленості щодо створення дистанційного пункту консультування та 

залишені інформаційні буклети з контактними даними Бюро; 

спільно з представником Високопільського районного центру зайнятості 

проведено робочу зустріч із ФОП Пуриком Андрієм Миколайовичем. 

Метою відвідування було налагодження ефективної співпраці центру зайнятості з 



приватним підприємцем та ознайомлення Пурика А.М та його підлеглих з чинним 

законодавством з охорони праці. 

27.07.2017 з директором КУ «Великоолександрівська РЦБС» Іриною Кравець.  

В ході зустрічі були обговорені питання подальшої співпраці з проведення 

правопросвітницьких заходів серед населення та учнів шкіл. 

31.07.2017 з юрисконсультантом 1 категорії Павусько С.В щодо залучення 

фізичних та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної правової 

допомоги та створення мережі параюристів для подальшої співпраці. 

02.08.2017 з помічником директора Високопільської спеціалізованої школи-

інтернат I-III ступенів «Обдарованість» Тетяною Собчук.  

03.08.2017 з т.в.о. військового комісара Нововоронцовсько-Високопільського 

об`єднаного районного військового комісаріату, капітаном Геннадієм Руденко. 

04.08.2017 з начальником Нововоронцовського управління соціального захисту 

населення Світланою Пічкуренко. Досягнуто домовленості щодо спільної співпраці 

шляхом проведення спільних заходів.  

15.08.2017 зустріч з сільським головою Малоолександрівської сільської ради 

Великоолександрівського району Миколою Гезь. В ході зустрічі були обговорені 

питання щодо організації мобільного пункту консультування громадян за 

встановленим графіком, поширення на території Малоолександрівської сільської ради 

інформації про види правових послуг, що передбачає безоплатна правова допомога.  

19.08.2017 обговорено із працівниками Управління соціального захисту 

населення Великоолександрівської РДА питання, пов'язані з захистом права 

власності. У ході заходу були проаналізовані ситуації, в яких малозабезпечені верстви 

населення, за браком коштів, втрачають можливість захистити своє право  власності у 

судовому порядку. 

23.08.2017 щодо питань співпраці з Великоолександрівською РДА обговорено з 

заступником голови райдержадміністрації Оленою Лавренко. 

30.08.2017 робочу зустріч з головою Дудчанської сільської ради Аліною 

Грицик. Підписано меморандум про співпрацю з Дудчанською сільською радою. 

06.09.2017 з в.о. сільського голови Гаврилівської сільської ради 

Нововоронцовського району Наталією Табачук.  В результаті обговорення сторони 

підписали Меморандум про співпрацю, метою якого є співпраця і консолідація зусиль 

сторін, спрямованих на сприяння наданню правової допомоги та юридичних 

соціальних послуг в інтересах осіб, які потребують безоплатної правової допомоги, а 

також забезпечення доступу до правової допомоги. 

11.09.2017: 

 досягнуто згоди про підписання Меморандуму про співпрацю з 

Старосільською сільською радою. Обговорили напрямки взаємодії та співпраці задля 

отримання позитивного результату в соціальних змінах району; 

робоча зустріч з головою Нововоронцовської селищної ради Володимиром 

Марчуком. 

12.09.2017 з селищним головою Великоолександрівської селищної ради та 

сільськими головами Новопавлівської та Новодмитрівської сільських рад. Сторонами 

були визначенні перспективи майбутньої співпраці, а також обговорено 

функціонування мобільних пунктів виїзних прийомів громадян на території громад. 

13.09.2017: 

з головою  Новоолександрівської сільської ради Нововоронцовського району 

Олександром Левечком та працівниками сільської ради; 



зі спеціалістом з питань реєстрації нерухомого майна при Високопільській 

селищній раді Пономаренко М.С, з метою залучення до мережі параюристів 

Високопільщини пані Пономаренко. 

15.09.2017 з головою Михайлівської сільської ради Нововоронцовського 

району Віктором Довгим. 

Забезпечується робота дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів 

мобільних консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян). Протягом                     

III кварталу 2017 року,  працівниками Місцевого центру здійснено 29 виїздів 

мобільних пунктів, та забезпечено роботу 11 дистанційних пунктів, а саме: 

05.07.2017 консультування на базі Відділу з питань надання адміністративних 

послуг Великоолександрівської РДА. 

12.07.2017 консультування на базі Відділу з питань надання адміністративних 

послуг Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської 

області.  

13.07.2017  консультування на базі Відділу державної виконавчої служби 

Нововоронцовського району. 

18.07.2017 консультування: 

у Малоолександрівській сільській раді  Великоолександрівського району; 

у Новоолександрівській сільській раді Нововоронцовського району; 

у с. Краснівка, с. Свободне та с. Заградівка Високопільського району. 

19.07.2017: 

прийом громадян у приміщенні ЦНАПу при Бериславській РДА. 

консультування  громадян у Відділі з питань надання адміністративних послуг 

Великоолександрівської РДА. 

21.07.2017 прийом громадян у приміщенні ЦНАПу при Нововоронцовській 

РДА.  

25.07.2017 вуличне консультування громадян м. Херсон.  

26.07.2017 консультування у Відділі з питань надання адміністративних послуг 

Великоолександрівської РДА. 

27.07.2017 консультування громадян у приміщенні Любимівської сільської 

ради Нововоронцовського району. 

31.07.2017 консультування  громадян: 

 у приміщенні КЗ «Нововоронцовський територіальний центр соціального 

обслуговування» (надання соціальних послуг); 

у приміщенні ЦНАПу при Високопільській РДА.  

02.08.2017 прийом громадян у Відділ з питань надання адміністративних 

послуг Великоолександрівської РДА.  

03.08.2017 прийом громадян у Нововоронцовсько-Високопільському 

об`єднаному районному військовому комісаріаті. 

07.08.2017 консультування громадян у приміщенні Нововознесенської сільської 

ради Високопільського району.  

08.08.2017 консультування громадян у приміщенні ЦНАПу при Бериславській 

РДА.  

23.08.2017 консультування з питань земельного законодавства жителів с. 

Козацьке  та с.  Отрадокам’янка Бериславського району. 

29.08.2017 консультування громадян на території с. Давидів Брід та с. Мала 

Олександрівка Великоолександрівського району.  



30.08.2017 консультування громадян на базі Дудчанської сільської ради 

Нововоронцовського району. 

05.09.2017 консультування громадян на території смт. Архангельське та 

с.Іванівка Високопільського району  

06.09.2017 прийом громадян на території Гаврилівської сільської ради 

Нововоронцовського району. 

12.09.2017 прийом громадян: 

у приміщенні ЦНАПу при Бериславській РДА; 

у приміщенні Нововоронцовсько-Високопільського об'єднаного районного 

військового комісаріату; 

на території Великої Олександрівки та села Новодмитрівка забезпечено роботу 

мобільного консультаційного пункту. 

13.09.2017  прийом громадян на території с. Новоолександрівка 

Нововоронцовського району. 

14.09.2017  прийом мешканців села Золота Балка Нововоронцовського району. 

15.09.2017  прийом мешканців с. Михайлівка Нововоронцовського району. 

19.09.2017 прийом мешканців отг. Кочубеївка та с. Заградівка 

Високопільського району. 

28.09.2017 прийом громадян у Високівській та Лиманецькій сільських радах 

Бериславського району. 

Працівниками Місцевого центру збирається, аналізується та публікується            

у районних газетах та на офіційних веб-сайтах районних державних 

адміністрацій актуальна і корисна для населення інформація, що сприяє підвищенню 

рівня обізнаності громадян щодо розуміння своїх прав та використання їх задля 

вирішення своїх питань. 

Інформація щодо функціонування системи БПД висвітлюється на 

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

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

здійснюють свою діяльність на території юрисдикції Центру. 

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

проведення заходу або участі у заході висвітлюються на офіційній сторінці. 

Завдяки роботі працівників Місцевого центру проводяться різноманітні  

правопросвітницькі заходи для підвищення рівня правової обізнаності громадян, 

консолідуються зусилля всіх органів влади в цьому напрямку. Робота в напрямку 

підвищення рівня правової обізнаності населення на території юрисдикції Місцевого 

центру є комплексною – проводяться правові брейн-ринги, конкурси на правову 

тематику, лекційні заняття в навчальних закладах, роз’яснювальна робота у засобах 

масової інформації тощо. 

З метою виконання основних завдань та функцій, а також  забезпечення 

належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД,   

04.07.2017, в приміщенні Місцевого центру відбулась робоча зустріч з 

адвокатами системи надання безоплатної вторинної правової допомоги, які 

співпрацюють з Місцевим центром. 

У заході взяли участь в.о. директора Місцевого центру Марина Груша, 

начальник відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами Тетяна Лозенко 

та адвокати системи БВПД Дмитро Бурлай, Олександр Галига та Євген Шилін. 

На початку робочої зустрічі з вітальним словом до присутніх звернулася в.о. 

директора Місцевого центру Марина Груша, яка звернула увагу на важливість 



співпраці Місцевого центру з адвокатами, які забезпечують виконання доручень з 

надання БВПД суб’єктам відповідного права, а також поінформувала присутніх про 

результати роботи та плани 

діяльності системи безоплатної 

вторинної правової допомоги. А 

також, зазначила, що адвокатам 

потрібно забезпечити вільний 

доступ до правосуддя 

громадянам. 

В ході зустрічі адвокатів 

Тетяна Лозенко довела до 

відома інформацію щодо стану 

виплати винагороди за надані 

послуги за I півріччя 2017 року. 

Після завершення зустрічі були 

підведені підсумки заходу та 

окреслені подальші шляхи 

співпраці. 

 

12.07.2017 директором Херсонського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Денисом Милокостим  та начальником відділу 

організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи                          

з адвокатами Оленою Янощук проведено 

робочу зустріч з в.о. 

директора Бериславського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Мариною Грушою та 

начальником відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

та роботи з адвокатами Тетяною Лозенко. 

Метою зустрічі був обмін досвідом та 

кращими практиками роботи центрів. 

 

 

Цього ж дня інтегратором Місцевого 

центру Марією Бондаренко-Цимерман 

проведено робочу зустріч з 

інтегратором Херсонського Місцевого 

центру  Володимиром Куценко. Метою 

зустрічі був обмін досвідом та кращими 

практиками проведення 

правопросвітницької діяльності. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD?source=feed_text&story_id=1948256345455232
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83?source=feed_text&story_id=1948256345455232
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=1948256345455232
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?source=feed_text&story_id=1948256345455232
https://www.facebook.com/denis.mylokostyy?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2?source=feed_text&story_id=1948256345455232


26.07.2017 в приміщенні Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській 

області пройшла робоча зустріч фахівців Регіонального та Бериславського місцевого 

центрів з надання БВПД. 

Окремо зупинилися на організаційних питаннях порядку надання БВПД дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, як одній із вразливих . 

 

 

22.09.2017 р., на базі Каховського місцевого центру з надання БВПД відбувся 

семінар, присутніми якого стали працівники Каховського та Бериславського місцевих 

центрів з надання БВПД. 

Особливу увагу керівниками місцевих центрів з надання БВПД приділено 

безоплатній вторинній правовій допомозі, як виду державної гарантії, що полягає у 

створені рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 

Гостями семінару стали представники Каховського міського районного суду, 

Каховського районного відділу ДРАЦС 

та представник юридичного відділу 

Каховської РДА. Вище зазначені фахівці 

ділилися своїм позитивним досвідом в 

роботі, та відповідали на питання 

представників системи БПД.  

Фіналом зустрічі стало, підбиття 

підсумків круглого столу де, фахівці 

системи БПД окресливши шляхи 

розвитку системи безоплатної правової 

допомоги в Україні, обговорили 

співпрацю між місцевими центрами з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, органами влади та 

громадськістю. 



27.09.2017 р., на базі Місцевого центру проведено навчання для працівників 

Великоолександрівського, Високопільського та Нововоронцовського бюро правової 

допомоги. 

Під час навчання розглянуто основні принципи та засади роботи з клієнтами; 

порядок проведення робочих зустрічей з клієнтами та їх оформлення, здійснення 

працівниками бюро представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, складання звіту про виконану роботу; 

опрацьовано інформаційно-аналітичні довідки про результати моніторингових 

візитів; надано рекомендації щодо налагодження взаємодії з органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями, а також щодо активізації участі у 

грантових проектах. 

 

 

 

[1.2] 

 Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД  

 

З метою оволодівання  новими знаннями, отриманням нових навичок, 

удосконаленням певних якостей, протягом звітного періоду проводилися 

семінари-тренінги для працівників  місцевих центрів. 

 

 19.08.2017, інтеграторам місцевих центрів під час семінару, який пройшов 

у Регіональному центрі з надання БВПД у Херсонській області, розказали, як писати 



цікаві публікації для ФБ-сторінок, комунікувати зі ЗМІ та чого треба уникати при 

написанні корпоративних новин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2017 та 20.09.2017 фахівці Місцевого центру прийняли участь в 

одноденному тренінгу  з кримінально-правових та кримінально-процесуальних 

питань, які проходили у м. Миколаїв та м. Кривий Ріг . Тренінг проводили адвокати-

тренери мережі обміну досвідом між адвокатами та юристами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1.3] Децентралізація системи БПД 

 

28.09.2017 в конференц-залі Регіонального центру з надання БВПД у 

Херсонській області пройшла керівна рада директорів, на якій обговорили результати 

моніторингових спостережень діяльності місцевих центрів, проекти програм надання 

безоплатної правової допомоги та підвели підсумки роботи у ІІІ кварталі поточного 

року. 

Участь у засіданні взяли директор та керівники структурних підрозділів 

Регіонального центру, а також директори місцевих центрів. Засідання пройшло під 

головуванням директора Регіонального центру Марини Єлисєєвої. 

 

 
 

 

 

[1.4] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 

інших новітніх інформаційних технологій  
 

 

Протягом звітного періоду постійно наповнювався інформаційний портал 

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

практику. 

 

 

 

 

 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За період з 01.07.2017 по 01.10.2017 року Місцевим центром та бюро правової 

допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 

зареєстровано 1087 звернень клієнтів (з них 777 нових), 1018  особам було надано 

правову консультацію. 69 із них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 

звернень клієнтів 

 

№ 

з/п 
Найменування відділу МЦ 

Кількість 

зареєстров

аних 

звернень/ 

нові 

звернення 

Кількість 

наданих 

правових 

консуль 

тацій 

Кількість 

отриманих 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

1 Відділ правової інформації та 

консультацій 
282/201 241 41 

2 Відділ «Великоолександрівське бюро 

правової допомоги» 
319/217 304 15 

3 Відділ «Високопільське бюро правової 

допомоги» 
215/145 213 2 

4 Відділ «Нововоронцовське бюро 

правової допомоги» 
271/214 260 11 

Разом по МЦ 1087/777 1018 69 

 

 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 50 

рішень про надання БВПД та надано 29 доручень адвокатам та 21 наказ штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 

документів). По 4 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. 

 

 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань:  соціального 

забезпечення   143   (13,2 %),   іншого цивільного права 139  ( 12,8 %),  спадкового  

139 (12,8%), сімейного 115  (10,6 %),  земельного  113 (10,4 %), договірного  112  

(10,3 %),  з неправових питань   88  (8,0  % ), житлового  71 (6,5  %), трудового  56    

(5,2%),   з інших питань   44   (4,0 %),  адміністративного 30  ( 2,8  %),  медичного  22    

( 2,0  %),  з питань виконання судових рішень  15 (1,4  %). 

. 

 

 

 



 

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

категорією питань 

 

 

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 3. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

 

 

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)  42 (82,4 %),  інвалідам   

5 (9,8 %), ветеранам війни 4 (7,8%).  

 

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

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

квартал було: 

 здійснено 29 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 11 

дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

 загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 

роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 

консультаційних пунктів склала 246  осіб, в тому числі 160 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 86 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 24 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 169  правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ  20 інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 

 надано 7 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності Місцевого центру               

в розрізі бюро 

№

 

з/

п 

Найменування МЦ та 

Бюро 

Кількість 

здійснени

х виїздів 

нобіль 

них 

пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанцій 

них 

пунктів/ 

осіб, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайде

рів БПД, 

яким 

надано 

методич 

ну 

допомогу 

Кількість 

проведен

их право-

просвіт 

ницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електрон

них 

сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформа 

ційних 

матеріалів, 

розміще 

них у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

29/160 11/86 24 169 7 20 

2 Відділ правової 

інформації та 

консультацій 

4/20 2/24 4 24 1 7 

3 Відділ 

«Великоолександрів

ське бюро правової 

допомоги» 

6/40 3/34 5 54 3 4 

4 Відділ 

«Високопільське 

бюро правової 

допомоги» 

10/32 3/17 8 49 0 2 

5 Відділ 

«Нововоронцовське 

бюро правової 

допомоги» 

9/68 3/11 7 42 3 7 

 
 


