
Додаток 8 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Голопристанським місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі – Місцевий центр)  річного плану діяльності  
в ІV кварталі 2019 року 

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

на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 
можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що 
проводяться Урядом України  

Захід 1.1.1  
Протягом звітного періоду працівниками Місцевого центру шляхом анкетування та 

інтерв’ювання визначаються конкретні спільні правові потреби територіальних громад, 
насамперед, проблемних питань у їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. Аналізуючи правові питання, з 
якими звертаються клієнти, можливо зробити висновок – здебільшого клієнтів Місцевого центру 
цікавить питання сімейного права (розірвання шлюбу, стягнення аліментів, збільшення розміру 
аліментів, позбавлення батьківських прав); питань соціального забезпечення (соціальні виплати, 
пенсії, субсидії); інші цивільні (встановлення юридичного факту); спадкові (оформлення 
спадщини, встановлення додаткового строку для прийняття спадщини); договірні зобов’язання 
(стягнення кредитної заборгованості); земельні питання (встановлення права власності на 
земельну ділянку, визнання договору оренди недійсним) 
 
Захід 1.1.2  
 

31 жовтня 2019 року в приміщенні Голопристанського райвійськкомату інформували 
кожного про права та пільги військовослужбовців, 
передбачених чинним законодавством і про можливість 
отримання безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги, а також роздали інформаційні буклети з правовими 
консультаціями разом із візитівками Місцевого центру. 

26 листопада 2019 року провели правопросвітницьку 
лекцію для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на 
обліку в Голопристанському міськрайонному центрі 
зайнятості, під час якої розповіли присутнім про Закон 
України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», яким запроваджено комплексний підхід та визначено систему заходів щодо 
запобігання та протидії фізичному, психологічному та сексуальному насильству в сім’ї. В ході 
лекції повідомили про поняття, види домашнього насильства, спеціальні заходи, які 
застосовуються до кривдника. 

04 грудня 2019 року взяли участь в круглому столі на тему "Соціальні гарантії 
працевлаштування учасників АТО/ООС", який відбувся в приміщенні Каланчацької районної 
філії Херсонського ОЦЗ фахівці центру зайнятості провели. Захід відбувся у формі діалогу, під 
час якого учасники обговорювали багато питань, зокрема про 
соціальні послуги, які надає центр зайнятості, про можливість 
проходження навчання з метою підвищення кваліфікації або 
здобуття нової професії, про пільги та соціальні гарантії для 
учасників бойових дій, житлові питання, матеріальні 
допомоги та компенсації, ознайомилися з можливостями 
безкоштовного навчання та санаторно-курортного лікування.  

05 грудня 2019 року провели зустріч з учасниками 
бойових дій, які проживають на території Скадовського 



району та відповідли на поставлені питання: Як учасникам бойових дій безкоштовно отримати у 
власність земельну ділянку, пройти медико-санаторне лікування та отримати безоплатну правову 
допомогу? 

11 грудня 2019 року в приміщенні Голопристанського райвійськкомату серед юнаків, які 
проходили медичну комісію для приписання до призовної дільниці, розповіли про безоплатну 
правову допомогу, та повідомила, що діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які 

постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, - 
мають право на всі види правових послуг, а також роздали 
інформаційні буклети разом із візитівками Місцевого центру. 

06 грудня 2019 року, на честь відзначення свята 
Збройних сил України, зустрілись з учасниками АТО/ООС, які 
перебувають на обліку в Голопристанському міськрайонному 
центрі зайнятості. Метою зустрічі було обговорення правових 
проблем, з якими стикаються бійці та законні шляхи їх 
вирішення, протидія домашнього насильства. Також 
поінформували присутніх про систему безоплатної правової 

допомоги та роз’яснила, якщо є проблеми у складанні заяв, скарг та інших документів правового 
характеру. 
 
Захід 1.1.3  
 

07 жовтня 2019 року спільно з фахівцем Центру дитячої та юнацької творчості 
Каланчацької селищної ради Кошелєвою С. провели правопросвітницький захід для учнів 1-4-х 
класів ОЗ "Каланчацький ЗПЗСО № 1" Каланчацької 
селищної ради Херсонської області під назвою "Імітаційна 
гра для молодших школярів "Якщо тебе ображають". 

09 жовтня 2019 року, з нагоди професійного свята 
Дня юриста провели День відкритих дверей для учнів 10 
класів Голопристанської ЗОШ № 1, під час якого провели 
екскурсію центром, познайомили з усіма фахівцями, 
розповіли про завдання та систему безоплатної правової 
допомоги. Після чого ознайомили підлідтків про професію 
«юрист». 

18 жовтня 2019 року організували та провели ділову гра «Встати! Суд іде!» для учнів 10 
класів Голопристанської ЗОШ № 3. 

18 та 22 жовтня 2019 року організували та провели ділову 
гра «Встати! Суд іде!» для учнів 10 класів Голопристанської ЗОШ 
№ 3 та ЗОШ № 1. Підлітки приміряли на себе ролі учасників 
судового процесу та розглянули реальну справу 
чотирнадцятирічного хлопця, який звернувся до суду з позовом про 
стягнення аліментів з батьків на своє утримання. Також учням було 
запропоновано розглянути справу повнолітньої особи, яка не 
маючи водійського посвідчення та у стані алкогольного сп`яніння, 
керувала мопедом. Метою даного заходу було формування 

уявлення про сучасний судовий процес; ознайомлення з його основними етапами та стадіями, 
обов`язками та правами всіх учасників процесу; вироблення навичок правомірної поведінки, 
негативного ставлення до правопорушень. 

25 жовтня 2019 року завітали до Чулаківської 
ЗОШ Голопристанського району, де зустрілися з учнями 7-
11 класів. Метою даного заходу було обговорення поняття 
юридичної відповідальності та її видів. Відповідальність за 
булінг та протидія домашнього насильства. Того ж дня 
зустрілись з вчителями та надали методичні рекомендації 
для успішного попередження та протидії насильству в 
шкільному середовищі. 

04 листопада 2019 року завітали до Бехтерської 



ЗОШ Голопристанського району, де зустрілися з учнями 8-11 класів. Метою даного заходу було 
обговорення поняття юридичної відповідальності та її видів. Відповідальність за булінг та 
протидія домашнього насильства.  

07 листопада 2019 року взяла участь в батьківських 
зборах, які відбулися за ініціативи районного центру соціальних 
служб для сім′ї, дітей та молоді в приміщенні Приморської ЗОШ 
Скадовського району організував батьківські збори. Метою 
даного заходу було обговорення з присутніми виконання 
батьківських обов`язків, відповідальність за невиконання або 
неналежне виконання обов`язків та праця неповнолітніх.  

12 листопада 2019 року у приміщенні Голопристанської 
ЗОШ № 3 запропонували учням 10-го класу перевірити свої 

знання з права, під час правової гри «Важниця». Учні-гравці були приємно вражені правовими 
запитаннями та охоче, а головне, правильно та змістовно відповідали на них. 

25 листопада 2019 року, в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», 
провели виховну годину серед учнів 8-го класу Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, під час 
якої розповіли про те, які існують види домашнього насильства та механізми захисту 
постраждалих від домашніх тиранів. 

26 листопада 2019 року, в рамках Всеукраїнської 
акції «16 днів проти насильства», провели для учнів 
Лазурненської ЗОШ міні-лекцію на тему «Діти проти 
домашнього насильства», яка мала на меті просвітити 
молодь та запобігти будь-яким проявам випадків 
домашнього насильства. 

27 листопада 2019 року взяли участь в семінарі 
практичних психологів і соціальних педагогів Скадовського району на тему: "Забезпечення 
психологічного супроводу учасників освітнього процесу", який відбувся в приміщенні КУ 

"Скадовський районний методичний кабінет", під час якої розкрили 
теми булінгу в шкільному середовищі та домашнього насильства. 
Надали поради: як відрізнити звичайний конфлікт від булінгу; що 
робити батькам, якщо дитина стала жертвою булінгу або агресором; яка 
роль відведена педагогічним працівникам у запобіганні та протидії 
булінгу; чому важливо вчасно відреагувати та яка відповідальність за 
вчинення булінгу. 

28 листопада 2019 року провели лекцію для учнів восьмого 
класу Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2. Захід 
проведено в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», з 
метою формування у школярів негативного ставлення до випадків 
домашнього насильства та шкільного булінгу. 

02 грудня 2019 року завітали до Новозбур'ївський ЗБДО Голопристанського району, де 
зустрілися з учнями 6-9 класів. Метою даного заходу було обговорення поняття юридичної 
відповідальності та її видів. Відповідальність за булінг та протидія домашнього насильства. 

02 грудня 2019 року провели правопросвітницький захід для учнів 2-5 класів 
Новозбур'ївської ЗБДО Голопристанського району на тему «Твої права – твій захист». 

03 грудня 2019 року взяли участь в перегляді документального кіно про права людини 
Docudays UA, в межах XVI Мандрівного міжнародного фестивалю серед учнів 9-10 класів 
Голопристанської ЗОШ № 3, після перегляду якого 
звернули увагу учнів на те, що діти, у тому числі 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, діти, які постраждали 
внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, - 
мають право на всі види правових послуг. 

04 грудня 2019 року в приміщенні 
Голопристанської міської бібліотеки провели 
інтелектуальну гру «Правовий брейн-ринг» серед учнів 9-10 класів Голопристанських ЗОШ. 
Захід мав на меті виховати в школярів зацікавлення щодо правових знань, популяризувати 



правові закони, сформувати правову культуру школярів, виробити навички правомірної 
поведінки, підвищити зацікавленість та інтерес молодого покоління до правових знань.  

06 грудня 2019 року завітали до Скадовської ЗОШ № 3. В ході уроку права правники 
провели з учнями 10-х класів інтелектуальну гру "Важниця правова".  

19 грудня 2019 року взяли участь в батьківських зборах учнів 6-Б класу Голопристанської 
ЗОШ № 3. Метою даного заходу було обговорення з присутніми виконання батьківських 
обов’язків та відповідальність за булінг. 
 
Захід 1.1.4  

04 жовтня 2019 року, в рамках правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка», провели 
тематичну зустріч із працівниками Управління соціального 
захисту населення Каланчацької РДА. 

08 жовтня 2019 року, в рамках правопросвітницької 
кампанії «Чесна платіжка» провели тематичну зустріч із 
працівниками Олексіївської сільської ради Каланчацького 
району, в ході якої поінформували присутніх як діяти в разі 
отримання нечесної платіжки і, як домогтися перерахунку 
вартості опалення. Звернули увагу на те, що кожен 
громадянин має право скористатися калькулятором 
розрахунку чесної платіжки на сайтах Урядового порталу та 

Мін'юсту. 
10 жовтня 2019 року, в рамках реалізації правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка» 

розповіли відвідувачам Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я 
Голопристанської РДА про правильне нарахування тарифів за послуги з постачання теплової 
енергії та гарячої води, а також, що робити у разі отримання нечесної платіжки.  

18 жовтня 2019 року взяли участь в інформаційному семінарі із загальних питань 
зайнятості населення та стану ринку праці в приміщенні 
Скадовської районної філії Херсонського обласного 
центру зайнятості та ознайомили присутніх з метою 
правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка»  

17 жовтня 2019 року завітали до ПРАТ 
«Каланчацький маслозавод», де провели правовий 
семінар для працівників підприємства на тему 
«Травматизм та професійні захворювання на 
виробництві».  

11 листопада 2019 року провели зустріч із 
працівниками Каланчацького районного сектору ГУ 
ДСНС України у Херсонській області, під час якої розповіли про систему безоплатної правової 
допомоги в цілому, звернули увагу на можливості отримання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги; окреслили коло суб'єктів, які мають право на отримання останньої. 

 19 листопада 2019 року здійснили виїзд до Лазурненської 
селищної ради Скадовського району, під час якого, з метою 
правового інформування та обговорення питання налагодження 
взаємодії у напрямку попередження насильства в сім’ї та насильства 
за ознакою статті, провели робочу зустріч з працівниками селищної 
ради. 

21 листопада 2019 року провели правопросвітницьку лекцію 
на тему: «Правові питання у роботі закладу охорони здоров'я. 
Домашнє насилля» для медичних працівників Каланчацької ЦПМСД 
та ЦРЛ. 

25 листопада 2019 року, в рамках Всеукраїнської акції «16 
днів проти насильства», провели лекцію на тему: "Що таке домашнє 
насильство? Його форми та гарантований захист постраждалих" для 
працівників КУ "Скадовський районний методичний кабінет". 

13 грудня 2019 року в залі Голопристанського міського палацу культури "Сузір'я" 
відбулося зібрання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому взяла 
участь фахівці Місцевого центру та під час виступу розповіли присутнім про можливість, 



отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також про можливість 
певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу, згідно Закону України « 
Про безоплатну правову допомогу». 

18 грудня 2019 року провели семінар для громадян 
пенсійного віку на теми: «БПД – доступ громадян до 
правосуддя», «Порядок отримання кадастрового номеру на 
земельну ділянку» в приміщенні КЗ «Територіальний центр 
обслуговування населення» Каланчацької РДА. 

21 грудня 2019 року організували та провели показ 
художнього фільму для підопічних осіб Голопристанського 
геріатричного пансіонату.Охочим запропонували переглянути 
юридичну драму під назвою «Суддя». Після перегляду відбулося 
жваве обговорення фільму. 

 
Захід 1.1.5 

24 жовтня та 12 грудня 2019 року взято участь в сесії Скадовської районної ради. 
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. 

 
Захід 1.1.6 

09 грудня 2019 року, в рамках проекту «Школа 
Правознавці», для учнів 5-х класів Голопристанської ЗОШ № 
4 провели пізнавально-розважальний урок «Знай закон 
змолоду». 

09 грудня 2019 року, в рамках правопросвітницького 
проекту «Школа Правознавців», для учнів 8-х класів 
Голопристанської ЗОШ № 4 провели урок, метою якого було 
обговорення поняття та видів юридичної відповідальності. 

24 грудня 2019 року, в рамках правопросвітницького 
проекту «Школа Правознавців», для учнів 10-х класів 
Голопристанської ЗОШ № 3 фахівець Місцевого центру Інна Холодняк провела урок, метою 
якого було обговорення з учнями наскільки важливо для них знати про сім’ю та шлюб. 

 
Захід 1.2.1 

19 грудня 2019 року відбулася робоча зустріч директора Місцевого центру та начальника 
Голопристанського районного відділу з питань пробації, в ході якої сторони проаналізували 

спільну роботу в 2018 році, проблемні питання, з якими звертаються 
за правовою допомогою суб’єкти пробації. Обговорили планування 
спільних правопросвітницьких та інформаційних заходів на 2020 рік; 
узгодили та затвердили графік роботи дистанційного пункту 
консультування в приміщенні Голопристанського районного відділу 
з питань пробації на 2020 рік.  

21 грудня 2019 року директор Місцевого центру провела 
робочу зустріч із заступником директора Голопристанського 

геріатричного пансіонату. Під час зустрічі керівник Місцевого центру подякувала за плідну 
співпрацю. В зв’язку із скороченням в 2020 році посади «юрист» в геріатричному пансіонаті, 
Бурдига А.П. наголосив на тому, що взаємодія з Місцевим центром буде дуже 
доречною. 
 
Захід 1.2.2 

Фахівцями Місцевого центру розроблені Методичні рекомендації для 
органів державної влади та місцевого самоврядування на тему: «Здійснення 
органами місцевого самоврядування контролю за додержанням законодавства 



про працю». 

Захід 1.2.3-1.2.4 

 Місцевим центром розроблено проект програми правової освіти на надання безоплатної 
правової допомоги населенню, проведені перемовини із головами Бехтерської ОТГ, 
Долматівської ОТГ, Гладківської ОТГ та Чулаківської ОТГ Голопристанського району та 
Хорлівської сільської ради Каланчацького району. Зазначений проект пррограми направлено 
засобами електронного та поштового зв’язку на адреси зазначених ОТГ для подальшого 
вивчення та прийняття. На даний час програми не прийняті. Відповіді не отримано. 
 
Захід 1.2.5  

Під час проведення спільних комунікативних 
заходів, робочих зустрічей, круглих столів, семінарів, 
навчань з органами місцевого самоврядування фахівці 
Місцевого центру постійно надають їм методичну 
допомогу щодо створення ними спеціалізованих установ 
з надання або прийняття відповідних місцевих програм. 
 

Захід 1.2.6 
Протягом 02 - 04 жовтня 2019 року провели робочі зустрічі з представниками 

Скадовського сервісного центру ГУ Пенсійного фонту України в Херсонській області, 
Скадовського РВ ДРАЦС, Скадовської районної філії Херсонського обласного центру 
зайнятості. В ході зустрічей фахівці проаналізували спільну роботу стосовно перенаправлення 
клієнтів в ІІІ кварталі 2019 року, з'ясовували найбільш болючі питання громадян та спільно 
намагалися віднайти шляхи їх вирішення. 

23 жовтня 2019 року провели робочу зустріч із державними реєстраторами Каланчацької 
селищної ради Херсонської області, під час якої обговорили 
порядок реєстрації речових прав на нерухоме майно, порядок 
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Додатково, в 
рамках правопросвітницької кампанії «Чесна платіжка», 
обговорили способи захисту своїх прав у разі отримання 
нечесної платіжки та право кожного громадянина 
скористатися калькулятором розрахунку чесної платіжки на 
сайтах Міністерства юстиції та Урядового порталу. 

01 листопада 2019 року провели робочу зустріч з 
працівниками Каланчацького управління соціального захисту 

населення, під час якої були обговорені питання психологічної допомоги учасникам АТО та 
постраждалим учасникам Революції Гідності. По завершенні зустрічі присутні отримали 
відповідні тематичні інформаційні матеріали. В приміщенні управління залишені інформаційні 
буклети з правовими консультаціями та контактами Бюро 

06 грудня 2019 року між Голопристанським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та Відділом освіти молоді та спорту виконавчого комітету 
Голопристанської міської ради була підписана програма правопросвітницького проекту «Школа 
Правознавців». Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та набуття 
школярами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права. 

 
Захід 1.2.7 

01 жовтня 2019 року, в рамках правопросвітницької 
кампанії «Відповідальне батьківство», спільно із старшим 
інспектором Каланчацького районного відділу пробації 
Скальською О. провели тематичний семінар для підоблікових 
осіб.  

08 жовтня 2019 року спільно з начальником 
Скадовського районного сектору з питань пробації Брагіним 
Ю. провели роз'яснювальну роботу для осіб, засуджених до 
альтернативних покарань. Роз'яснили, що таке домашнє 



насильство, які його види та спеціальні заходи, передбачені законодавством щодо протидії 
домашньому насильству. 

14 листопада 2019 року, з метою захисту прав дітей, їх належного утримання та розвитку, 
а також недопущення притягнення засуджених до адміністративної відповідальності провели 
правороз'яснювальну роботу з підобліковими особами Скадовського районного відділу з питань 
пробації на тему: "Обов'язки та відповідальність батьків, позбавлених батьківських прав по 
відношенню до своїх дітей та наслідки не виконання таких обов'язків". 

03 грудня 2019 року, з метою запобігання домашньому насильству, дискримінації, 
злочинності та роз'яснення законодавства, провели тематичну лекцію для клієнтів Каланчацького 
районного сектору філії ДУ «Центр пробації». 
 
Захід 1.2.8 

03 грудня 2019 року взяли участь в перегляді документального кіно про права людини 
Docudays UA, в межах XVI Мандрівного міжнародного фестивалю, який відбувся в приміщенні 
Голопристанського РВ «Центр пробації» для осіб, які перебувають на обліку, після перегляду 

якого інформували присутніх  про протидію домашньому 
насильству і відповідальність за його вчинення; систему 
безоплатної вторинної правової допомоги в цілому; 
можливість отримання безоплатної первинної та вторинної 
правової допомоги, а також роздала інформаційні буклети з 
правовими консультаціями та контактами Місцевого центру. 

08 грудня 2019 року взяли участь в перегляді 
документального кіно "Обережно, провалля», організованому  
БО "Свята Ольга" в залі Голопристанського міського палацу 
культури "Сузір'я" для мешканців міста Гола Пристань, в 
межах Мандрівного фестивалю документального кіно про 

права людини Docudays UA, після перегляду якого повідомили про право всіх постраждалих від 
домашнього насильства на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто складання документів 
процесуального характеру та представництво в суді. 

10 грудня 2019 року взяли участь в тренінговому навчанні «Способи комунікації з 
розвитком цифрових технологій», організованому та проведенему БО "Свята Ольга". 

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

заходах 
 
Захід 1.3.1 
 

14 листопада 2019 року прийняли участь в черговому засіданні 
комісії з питань захисту прав дитини Голопристанської РДА. На 
порядок денний засідання було винесено 8 питань, за результатом 
розгляду яких прийняті відповідні рішення.  

19 листопада, 05 та 17 грудня 2019 року 2019 року прийняли 
участь в черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини 
Голопристанської міської ради.На порядок денний засідання були 
винесені питання, за результатом розгляду яких прийняті відповідні 
рішення. 

20 грудня 2019 року прийняли участь в черговому засіданні 
комісії з питань захисту прав дитини Скадовської РДА. На порядок денний засідання були 
винесені питання, за результатом розгляду яких прийняті відповідні рішення. 
 
 
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: 



01,17, 31 жовтня, 14 листопада, 10 грудня  2019 року – м. Гола Пристань та 
Голопристанський район. 

15 листопада, 20 грудня 2019 року  - м. Скадовськ та Скадовський район. 
 
Захід 1.3.3 

Фахівці Місцевого центру систематично приймають участь в організації та проведенні 
спільних заходів (нарад, семінарів, круглих столів тощо) Регіонального центру та місцевих 
центрів  з питань основних напрямків діяльності.  

10 грудня 2019 року в.о. директора Кеба І.М. взяла участь в зустрічі на честь 
Всеукраїнського дня правової допомоги «Кава з директором», яка відбулася в приміщенні 
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області. 
 
Захід 1.3.4 

09 грудня 2019 року завітали до Скадовської ЗОШ № 
3. В ході уроку права правники провели з учнями 10-х класів 
інтелектуальну гру "Важниця правова". 

10 грудня 2019 року відбувся день відкритих дверей 
у Каланчацькому бюро правової допомоги. В цьому заході 
взяли участь фахівці Бюро, адвокат системи БВПД Ігор 
Кушнеренко та учні 8 класу Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 2. 

10 грудня 2019 року Місцевий центр відкрив свої 
двері для учнів 7 класів Голопристанської ЗОШ № 4.  

10 грудня 2019 року разом із  старшим інспектором ювенальної превенції СП 
Скадовського відділення НВП ГУНП в Херсонській області Токар О. завітали до Скадовської 
ЗОШ № 3 з метою інформування підлітків про поняття та  види юридичної відповідальності. 

11 грудня 2019 року провели правовий урок  для учнів 8-го класу ОЗ "Каланчацький 
ЗПЗСО № 1" на тему: «Твої права - твій захист».  

12 грудня 2019 року взяли участь в круглому столі, 
який відбувся на базі та за сприянням КУ «Скадовський 
методичний кабінет», в рамках якого представники восьми 
шкіл Скадовського району та міста Скадовська взяли участь 
у Всеукраїнському інтелектуально-розважальному конкурсі 
«Правничі ігри - 2019». 

12 грудня 2019 року провели тематичний урок для 
учнів 2-го класу ОЗ "Каланчацький ЗПЗСО № 1" під назвою 
"Захист прав дитини". 

 
Захід 1.3.5, 1.3.6 

Працівниками Місцевого центру систематично здійснюється наповнення веб-сайту 
Регіонального центру, розділів Місцевих центрів та оновлюється наявна на ньому інформація. 

Також постійно здійснюється наповнення сторінки Місцевого центру у соцмережі Facebook. 
 

Захід 1.3.9, 1.3.12, 1.3.14 
Підготовлено та розміщено: 

11 жовтня 2019 року  на офіційному вебсайті Мирненської громади  розміщено 
інформаційну статтю «Відділ «Каланчацьке бюро правової допомоги» Голопристанського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує»  

18 жовтня 2019 року на офіційному вебсайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю «Відділ «Скадовське бюро правової допомоги» Голопристанського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує» https://skadovsk-rda.gov.ua/viddil-
skadovske-bjuro-pravovoi-dopomogi-golopristanskogo-miscevogo-centr-z-nadannya-bezoplatnoi-
vtorinnoi-pravovoi-dopomogi-informue-
1571397745/?fbclid=IwAR0rrbeE2ca81XFZLL_LwE27bgZVfzzaKdSufml3jIwltzTPo39IeyyWU1o 

17 жовтня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про проведену роботу за 9 місяців 2019 року» http://golapristan-



mrada.gov.ua/home.htm?n=4182&ps=0&fbclid=IwAR205IfE9HxGMbSydPVpJudFUJJze2WacKk-
OBFY3q8lK_B98bnVITUDWMY 

18 жовтня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги покроково інформує як встановити факт народження на тимчасово 
окупованій території АР Крим та м. Севастополя» http://goprirada.com/5176-pravova-
konsultacya.html?fbclid=IwAR2CbXwJ4LN7QmX-
ccZeHx1OrP2jvktRl0WVzQ69Bbjx3L_ToyK0bQkW0tI 

18 жовтня 2019 року на офіційному вебсайті самостійного інтерент-ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статю «Голопристанський центр безоплатної правової 
допомоги інформує про порядок призначення державної соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка не набула права на пенсійні виплати» http://gopri.in.ua/novini-msta/8631-golopristanskiy-
centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-pronformuvav-pro-poryadok-priznachennya-
derzhavnoyi-socalnoyi-dopomogi-nepracyuyuchy-osob-yaka-nabula-prava-na-pensyn-
viplati.html?fbclid=IwAR2QLoPuyFi6OufILtx85wOwWzCHIcHrwdVxvPNUVl-8fND2ctsVxSUZOUs 

18 жовтня 2019 року на офіційному вебсайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю: «Позика: від укладення до стягнення» https://skadovsk-rda.gov.ua/pozika-vid-ukladennya-
do-styagnennya-1571397840/ 

18 жовтня 2019 року на офіційному вебсайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю: «Позика: від укладення до стягнення» https://skadovsk-rda.gov.ua/pozika-vid-ukladennya-
do-styagnennya-1571397840/ 

19 жовтня 2019 року на офіційному вебсайті Каланчацької РДА розміщено інформаційну 
статтю: «Як уберегтися від недобросовісного туроператора» http://rda-
kalanchak.gov.ua/iak_uberegtisia_vid_nedobrosovisnogo_turoperatora 

21 жовтня 2019 року на офіційному вебсайті Мирненської громади  розміщено 
інформаційну статтю «Як уберегтися від недобросовісного туроператора» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1571647295/ 

12 листопада 2019 року на офіційному вебсайті Мирненської громади  розміщено 
оголошення «Координаційний центр з надання правової допомоги спільно з громадської 
організацією KYIV Legal Hackers 7-8 грудня 2019 року проводить Access to Justice Hackathon» 
https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1573549448/?fbclid=IwAR2ZVQqbmBg61JU2hRe881k5OCPnoAKX8O6bUjfM
ezKyStfE6TvyLmFhM3o 

12 листопада 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської міської ради 
розміщено інформаційну статтю «Хакатон з доступу до правосуддя» http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=4209&ps=0 

12 листопада 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської районної ради 
розміщено інформаційну статтю «Хакатон з доступу до правосуддя» http://goprirada.com/5257-
hakaton-z-dostupu-do-pravosuddya.html 

12 листопада 2019 року на офіційному вебсайті Каланчацької РДА розміщено 
оголошення «Пресанонс 07-08 грудня відбудеться хакатон з доступу до правосуддя» http://rda-
kalanchak.gov.ua/pressanons_hakatonu.html 

19 листопада 2019 року на офіційному вебсайті Каланчацької РДА розміщено 
інформаційну статтю: «Що робити якщо втратили паспорт» http://rda-
kalanchak.gov.ua/scho_robity_iakscho_vtratili_pasport 

19 листопада 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської міської ради 
розміщено інформаційну статтю «Від телефонного шантажу та цькування: як веберегтись від 
шахраїв» http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=4216&ps=0&fbclid=IwAR0fTVRHkMjpr5_v8tv_v4VZ-_k-
_kO9zPmxmqmjyIrX2I8UjUZVXM4mh9c 

20 листопада 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської районної ради 
розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної 
второинної правової допомоги інформує про порядок підтвердження факту народження дитини 
поза закладом охорони здоров’я» http://goprirada.com/5260-pravova-
konsultacya.html?fbclid=IwAR3IdCYB98Lx5k4wmA_1n74wzROcBnHW7IZ51-
TgzGqDPtbq5scHFHIZmrA 



21 листопада 2019 року на офіційному вебсайті самостійного інтерент-ЗМІ «Новини 
Голої Пристані» розміщено інформаційну статю «Голопристанський центр безоплатної правової 
допомоги інформує про право на якісну екстрену медичну допомогу» http://gopri.in.ua/novini-
msta/8746-golopristanskiy-msceviy-centr-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-
nformuye-pro-pravo-na-yaksnu-ekstrenu-medichnu-
dopomogu.html?fbclid=IwAR3zZMoA1pkgcdEdSbPGCZYgTN5BLOeuW- 

05 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Правовий брейн-ринг» http://golapristan-
mrada.gov.ua/home.htm?n=4238&ps=10 

09 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Мирненської громади  розміщено 
оголошення «Що робити якщо втратили паспорт» https://myrne-
gromada.gov.ua/news/1575878823/?fbclid=IwAR0mHWug3J_bePAhqaS-
yEyhVP82MY3ly9beNITlayKH3smLtyyzCwUuLXg 

13 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської районної ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної второинної 
правової допомоги інформує про підстави розірвання договору оренди землі» 
http://goprirada.com/5355-pravova-
konsultacya.html?fbclid=IwAR1bIm55T4ziZC1wmXMdoRdvtGxZcXJ1P-
DWjH3Wkhq10DSACU9XWAOPf1E 

16 грудня 2019 року на офіцінойму вебсайиті Долматівської сільської ради 
Голопристанського району розміщено ніформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з 
надання безоплатної второинної правової допомоги інформує про підстави розірвання договору 
оренди землі» 
http://dolmativska.gromada.org.ua/news/1576498309/?fbclid=IwAR1Bv85Lm02e3V1y2cE6aSaVjyM4I
mNYbXXO1GSnC1nNSDWJACALcxB9n9g 

16 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Бехтерської громади Херсонської області 
розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги інформує про право на якісну екстрену медичну допомогу» 
http://behterska.gromada.org.ua/news/1576497507/ 

16 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Чулаківської громади Херсонської області 
розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної 
второинної правової допомоги інформує про підстави розірвання договору оренди землі» 
http://chulakivska.gromada.org.ua/news/1576503607/ 

16 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Гладківської громади Херсонської області 
розміщено інформаційну статтю «Від телефонного шантажу до цькування: як вберегтись від 
щахрайства» http://gladkivska.gromada.org.ua/news/1576508052/ 

16 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги покроково інформує про позбавлення батьківських прав: підстави та 
порядок» http://golapristan-mrada.gov.ua/home.htm?n=4259&ps=0 

 16 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю: «Штрафи за незаконну рубку лісу зросли у кілька разів» https://skadovsk-
rda.gov.ua/shtrafi-za-nezakonnu-rubku-lisu-zrosli-u-kilka-raziv-1576567739/ 

17 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю: «Пенсійне забезпечення медичних працівників» https://skadovsk-rda.gov.ua/pensijne-
zabezpechennya-medichnih-pracivnikiv-1576567672/ 
 18 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Скадовської РДА розміщено інформаційну 
статтю: «Домашнє насильство: кого та за що тепер каратиме закон, куди за допомогою 
звертатись жертвам» https://skadovsk-rda.gov.ua/domashne-nasilstvo-kogo-ta-za-scho-teper-karatime-
zakon-i-kudi-za-dopomogoju-zvertatisya-zhertvam-1576567597/ 
 18 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Скадовської районної ради розміщено 
інформаційну статтю: «Від телефонного шантажу до цькування: як веберегтися від шахраїв» 
https://rayradaskad.ks.ua/2019/12/18/goloprystanskyj-mistsevyj-tsentr-z-nadannya-bezoplatnoyi-
vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy-informuye-2/ 
 20 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської РДА розміщено 
інформаційну статтю: «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги інформує про отримання свідоцтва про смерть на тимчасово окупованій 



території для офрмлення спадщини» http://gopri-rda.gov.ua/ua/news/golopristanskiy-mstseviy-tsentr-
z-nadannya-bezoplatno-vtorinno-pravovo-dopomogi-nformu-pro-otrimannya-svdotstva-pro-smert-na-
timchasovo-okupovany-teritor-dlya-oformlennya-spadschini 
 21 грудня 2019 року на офіційному вебсайті самостійного інтерент-ЗМІ «Новини Голої 
Пристані» розміщено інформаційну статю «Голопристанський центр безоплатної правової 
допомоги інформує про отримання свідоцтва про смерть на тимчасово окупованій території для 
офрмлення спадщини» http://gopri.in.ua/novini-msta/8869-golopristanskiy-centr-z-nadannya-
bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogi-povdomiv-pro-otrimannya-svdoctva-pro-smert-na-timchasovo-
okupovany-teritoryi-dlya-oformlennya-spadschini.html 
  
Захід 1.3.10, 1.3.13 

Інформація про можливість отримати безоплатну правову допомогу та контакти 
Голопристанського МЦ з надання БВПД, а також його структурних 
відділів «Бюро правової допомоги» постійно висвітлюється у 
друкованих засобах масової інформації, а саме:   

- 12 грудня 2019 року на шпальтах інформаційного видання 
Каланчацького району «Слава праці» вийшла друком стаття «Штрафи 
за незаконну рубку лісу». 

- 12 грудня 2019 року на шпальтах щотижневої газети 
Голопристанської міської ради «Тронка» вийшла друком стаття 
«Молодь потребує правових знань» 

 
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: «Електронне декларування», «Коли 
відмова від прийняття спадщини може бути визнана 
недійсною», «Розірвання шлюбу», «Конфлікт у школі: якщо 
вашу дитину беруться «виховувати» чужі люди». 

 
Захід 1.3.15 

Місцевим центром систематично проводиться моніторинг інформаційної присутності 
центру у засобах масової інформації на місцевому рівні. 

 
1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 

пунктів до ступу до БПД та виїздів мобільних пунтків (виїзних прийомів 
громадян)  

 
Захід 1.4.1 – 1.4.10 

01 жовтня, 05, 28 листопада 2019 року - забезпечено 
роботу дистанційного пункту консультування осіб в приміщенні 
Голопристанського відділу пробації. 

08 жовтня 2019 року - забезпечено роботу мобільного 
консультаційного пункту в приміщенні Олексіївської сільської 
ради Каланчацького району. 

11 жовтня 2019 року - забезпечено роботу забезпечено 
роботу мобільного консультацйного пукнту в приміщенні 
Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я 

Голопристанської РДА. 
02, 15, 29 жовтня, 11, 26 листопада, 06 грудня 2019 року - забезпечено роботу 

дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні Голопристанського 
міськрайонного центру зайнятості. 



16 жовтня 2019 року - забезпечено роботу дистанційного пункту консультування 
громадян в приміщенні Скадовського районного центру зайнятості. 

16 жовтня, 30 жовтня, 11 грудня 2019 року - забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні 
Голопристанського міськрайонного відділу ДВС. 

17 жовтня, 15 листопада 2019 року -  забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні 
Скадовського районного відділу ДРАЦС. 

31 жовтня, 11 грудня 2019 року – забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні 
Голористанського райвійськкомату. 

04 листопада 2019 року - 
забезпечено роботу дистанційного 
пункту консультування громадян в 
приміщенні Каланчацького районного відділу ДВС. 

06 листопада 2019 року - забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні 
Голопристанського міськрайонного відділу ДРАЦС. 

07 листопада, 09 грудня 2019 року - забезпечено роботу 
дистанційного пункту консультування громадян в приміщенні 

Каланчацького районного центру зайнятості 
15 листопада, 26 листопада, 03 грудня  2019 року - забезпечено роботу дистанційного 

пункту консультування осіб в приміщенні Скадовського районного 
відділу пробації. 

19 листопада 2019 року – забезпечено роботу мобільного 
консультативного пункту в приміщенні Лазурненської сільської 
ради Скадовського району.  

18 та 28 жовтня 2019 року фахівці Місцевого центру 
здійснили адресний виїзд до мешканців м. Гола Пристань з метою 
забезпечення доступу вразливих верств населення до безоплатної 
правової допомоги. 
 
 
Захід 1.4.11  

 В звітному періоді доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України 
забезпечено 2 клієнтам.  

Документи щодо державної реєстрації громадських формувань до Місцевого центру в 
звітному періоді не надходили.  
 
Захід 1.4.12 
 На території юрисдикції Місцевого центру функціонують 18 дистанційних пунктів 
доступу до БПД, у тому числі з новоствореними (2015-2019 рр), а саме: 

1. Голопристанський міськрайонний центр зайнятості населення - діючий,  
2. Скадовський районний центр зайнятості населення - діючий,  
3. Каланчацький районний центр зайнятості населення - діючий,  
4. Голопристанський райвійськкомат - діючий, 
5. Скадовський райвійськкомат - діючий 
6. КЗ Каланчацької райради "Каланчацький територіальний центр соціального 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян" – не діючий 
7. УПСЗН Каланчацької РДА -  діючий,  
8. Каланчацька центральна бібліотечна система - діючий,  
9. Голопристанський відділ КВІ - діючий,  
10. Голопристанський міськрайонний відділ ДВС – діючий, 
11. Каланчацький районний відділ державної виконавчої служби ГТУЮ у Херсонській 

області - діючий; 



12. Скадовський районний відділ державної виконавчої служби ГТУЮ у Херсонській області 
- діючий; 

13. Каланчацький районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Херсонській області - діючий;  
14. Голопристанський міськрайонний відділ ДРАЦС у Херсонській області - діючий,  
15. Міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня Голопристанської виправної колонії - 

діючий  
16. Голопристанський геріатричний пансіонат - діючий,  
17. Каланчацький районний відділ з питань пробації - діючий 
18. Скадовський районний відділ з питань пробації – діючий  
19. Скадовський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Херсонській області – новостворений в І кварталі 
2019 року 
 
1.5 Забезпечення належної якості послуг, ща надаються клієнтами системи БПД 

Захід 1.5.1 
 Фахівці Місцевого центру постійно інформують адвокатів системи БВПД про навчальні 
заходи, які проводяться іншими суб’єктами. 
 
Захід 1.5.2 

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 – 102.  
 
Захід 1.5.3 

На офіційній сторінці у Facebook Голопристанським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги підготовлено та розміщено 3 статті щодо успішних 
практик із захисту прав громадян адвокатами та відділом представництва системи БВПД –  

https://www.facebook.com/holaprystan.kherson/photos/a.1630670677145877/2462022957343974/?t
ype=3&theater 

https://www.facebook.com/holaprystan.kherson/photos/a.1630670677145877/2462248007321469/?t
ype=3&theater 

https://www.facebook.com/holaprystan.kherson/photos/a.1630670677145877/2462235640656039/?t
ype=3&theater 

 

1.6 Реалізація правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

Захід 1.6.1 – 1.6.11 Місцевим центром постійно 
розробляються та розповсюджуються серед населення, 
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів 
інформаційних друкованих та електронних матеріалів на 
правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії, а 
також розміщується зовнішня реклама як соціальна на 
вулицях, в громадському транспорті та ін. 

Заходи з реалізації правопросвітницького проекту «Я 
МАЮ ПРАВО» висвітлюються у ЗМІ та соціальних мережах. 

Організовано та проведено виступ у ЗМІ з питань 
роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та Законами України прав у різних 
сферах життя. 



Під час провдення вуличного інформування населення та анонімного анкетування 
працівниками Місцевого центру проводяться опитування та заміри громадської думки у рамках 
реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 

Працівники Місцевого центру приймають участь у 
провденні навчань з прав людини для представників 
юридичних служб орагнів державної влади та місцевого  
самоврядування у рамках реалізації правопросвітницького 
проекту « Я МАЮ ПРАВО». 

Працівниками Місцевого центру постійно 
забезпечується робота мобільних точок доступу до БПД, 
проведення консультацій жителям сільської місцевості з 
метою запобігання порушення їх прав, гарантованих 
Конституцією України та Законами у різних сферах життя, 
а також організація надання адресної БПД незахищеним 
верствам населення – за потребою.  

Працівниками систематично проводиться роз’яснювальна робота в установах виконання 
покарань, центрах пробації з питань реалізації і захсту прав людини у рамках реалізації 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО». 
 

1.7 Реалізація правопросвітницької кампанії «Я маю право голосу» 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО»  

Захід 1.7.1 – 1.7.3 

 З метою реалізації правопросвітницької кампанії «Я маю право голосу», фахівцями 
Місцевого центру розроблені та розповсюджені серед населення, підприємств, установ, 
організацій, навчальних закладів інформаційні буклети. 
 

1.8 Реалізація правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство» 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» 

Захід 1.8.1 
04 жовтня 2019 року, в рамках правопросвітницької кампанії «Відповідальне 

батьківство» провели тематичну зустріч із працівниками Управління соціального захисту 
населення Каланчацької РДА. 

08 жовтня 2019 року, в рамках правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство», провели тематичну зустріч із працівниками Олексіївської сільської ради 
Каланчацького району. 

10 жовтня 2019 року, в рамках реалізації правопросвітницької кампанії «Відповідальне 
батьківство», розповіли відвідувачам Управління соціального захисту населення та охорони 
здоров’я Голопристанської РДА про правильне нарахування тарифів за послуги з постачання 
теплової енергії та гарячої води, а також, що робити у разі отримання нечесної платіжки.  

18 жовтня 2019 року взято участь в інформаційному 
семінарі із загальних питань зайнятості населення та стану 
ринку праці приміщенні Скадовської районної філії 
Херсонського обласного центру зайнятості, під час якої 
ознайомили присутніх з метою правопросвітницької кампанії 
«Відповідальне батьківство».  

18 жовтня 2019 року взято участь в інформаційному 
семінарі із загальних питань зайнятості населення та стану 
ринку праці приміщенні Каланчацької районної філії 
Херсонського обласного центру зайнятості, під час якої поінформували присутніх про систему 
БПД в цілому та послуги, які надаються Бюро. Додатково повідомили про реалізацію 
правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство».  

07 листопада 2019 року взято участь в круглому столі з прийомними сім`ями і сім`ями 
дитячих будинків сімейного типу в приміщенні Скадовської районної філії Херсонського 
обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл, під час якої розповіла присутнім про 



правопросвітницьку компанію «Відповідальне батьківство». Звернули 
увагу та більш детально зупинилися на основних завданнях кампанії, а 
саме: розміру та порядку нарахування аліментів; отримання податкової 
знижки на навчання, інших стимулів та гарантій; отримання послуги 
«Муніципальна няня». 

07 листопада 2019 року, в рамках правопросвітницької кампанії 
«Відповідальне батьківство», провели тематичну зустріч із 
працівниками Каланчацької районної філії Херсонського ОЦЗ, в ході 
якої роз’яснили присутнім про порядок нарахування аліментів, про 
відповідальність, яка передбачена законодавством за несплату 
аліментів, а також про правила виїзду дитини за кордон та отримання 
податкової знижки на розвиток дитини. 

Під час кожного заходу присутнім розповіли про основні завданні кампанії, а саме: 
розміру та порядку нарахування аліментів; отримання податкової знижки на навчання, інших 
стимулів та гарантій; отримання послуги «Муніципальна няня», а також були роздані 
інформаційні буклети відповідної тематики. 
 
Захід 1.8.2 
 З метою реалізації правопросвітницької кампанії «Відповідальне батьківство», фахівцями 
Місцевого центру постійно, під час проведення правопросвітницьких заходів, 
розповсюджуютсья серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів 
інформаційні буклети відповідної тематики. 
 
Захід 1.8.3 

20 листопада 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської районної ради 
розміщено інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної 
второинної правової допомоги інформує про підтвердження факту народження дитини поза 
закладом охорони здоров’я» http://goprirada.com/5260-pravova-
konsultacya.html?fbclid=IwAR2KLZb86bpVOI9mdF2Dv8eSnGseLuklEJuuEO1X7z4p3rqWrVyv4bR
MJx8 

16 грудня 2019 року на офіційному вебсайті Голопристанської міської ради розміщено 
інформаційну статтю «Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної втооринної 
правової допомоги інформує про позбавлення батьківських прав: підстави та порядок» 
http://golapristan-mrada.gov.ua/home.htm?n=4259&ps=0 

 

 [2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

2.1 Розвиток людських ресурсів, в тому числі пулу юристів місцевих центрів (відділи 
правової інформації та консультації, представництва, правопросвітництва та Бюро) для 
виконання функцій представництва адвокатів, провайдерів БППД 

Захід 2.1.1. 
Працівниками Місцевого центру під час роботи з адвокатами постійно вивчаються 

потреби у навчанні, узагальнюються побажання та типові питання адвокатів щодо їх 
вдосконалення та покращення їх роботи. 
 
Захід 2.1.2 

16 грудня 2019 року проведено робочу зустріч керівників 
Голопристанського МЦ з надання БВПД керівник Місцевого центру 
завітала з робочим візитом до Херсонського місцевого центру з надання 
БВПД. 

18 грудня 2019 року проведено робочу зустріч керівників 
Голопристанського МЦ з надання БВПД Бериславського МЦ з надання 
БВПД. 

Керівники обговорили актуальні питання, які виникають в роботі 
центрів та бюро, механізми взаємодії між центрами, спрямованої на 
ефективне надання правової допомоги громадянам, розглянули кращі 



практики в роботі центрів та приклади успішного захисту адвокатів системи БПД. 
Обмінялися думками щодо розробки плану діяльності центрів на 

2020 рік, особливу увагу приділили плануванню масштабних 
правопросвітницьких та інформаційних заходів, розглянули можливість їх 
спільного проведення. 

21 грудня 2019 року відбулася зустріч між фахівцями Місцевого 
центру та фахівцем Олешківського бюро правової допомоги Херсонського 
МЦ з надання БВПД, метою якої було встановлення комунікативних 
зв’язків між працівниками системи правової допомоги, обмін досвідом та 
напрацюваннями. 
 
Захід 2.1.4 

Керівництвом Місцевого центру постійно вивчаються потреби у 
навчанні, узагальнюються побажання та типові питання фахівців щодо їх вдосконалення та 
покращення в роботі. 

 
Захід 2.1.5 

12 грудня 2019 року спільно БО «Свята Ольга» організовано та проведено круглий стіл 
«Впровадження та розвиток освіти дорослих в процесах децентралізації: перші кроки». 
 
Захід 2.1.6 

15 листопада 2019 року в.о. директора Місцевого центру Кеба І.М. здійснила робочий 
візит до Каланчацького та Скадовського бюро правової допомоги. Під час візиту обговорили 
проблемні питання, що виникають у фахівців Бюро; надала консультативно-методичну допомогу 
щодо здійснення комунікативних, правопросвітницьких заходів та розробку інформаційних 
буклетів, а також практичні рекомендації щодо підвищення якості надання правової допомоги, 
які необхідні для роботи з клієнтами. 

 
2.2 Створення та розвиток межрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ 

Захід 2.2.1 
29-31 жовтня 2019 року взяли участь у тренінгу для тренерів з питань захисту ВПО та 

населення, що постраждало від конфлікту в Україні, який відбувся в приміщенні правового 
клубу «Pravocator» м. Київ. 

29-31 жовтня 2019 року взяли участь в навчальному тренінгу «Школа тренерів» для 
працівників системи безоплатної правової допомоги, які використовують у роботі довідково-
інформаційну платформу правових консультацій «WikiLegalaid», який відбувся в приміщенні 
правового клубу «Pravocator» м. Одеса. 

18-19 листопада 2019 року взяли участь у тренінгу в рамках реалізації проекту 
«Навчання працівників бюро правової допомоги особливостям комунікації з особами з 
інтелектуальними та психічними порушеннями», який відбувся в приміщенні правового клубу 
«Pravocator» м. Київ. 

05-06 грудня 2019 року взяли участь у тренінгу «Особливості надання допомоги 
постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства», який відбувся в 
приміщенні правового клубу «Pravocator» м. Одеса. 

 
Захід 2.2.2 

Фахівцями Місцевого центру систематично розробляються інформаційно-методичні 
матеріали та висвітлюються на інформаційно-правовій платформі відповідно до Угоди про 
співпрацю та взаємодію між Регіональними центрами вторинної правової допомоги у 
Полтавській, Сумській та Херсонській областях. 

 
2.3 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

Захід 2.3.1 -  2.3.2 



Відповідальними працівниками Голопристанського місцевого центру з надання БВПД 
постійно редагуються та підтримуються в актуальному стані вже розміщені правові консультації 
для суб’єктів права на безоплатну правову допомогу в адміністративному/цивільному процесі 
довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikilegalAid». 

 
[3.] Децентралізація системи БПД 
 

3.1. Взаємодія між регіональним та місцевим центром БПД , прийняття 
управлінських рішень. 
 
Захід 3.1.3 

В звітному пероді Місцевим центром здіснено подання фінансової та бюджетної звітності 
разом із пояснювальною запискою. 
 
Захід 3.1.4 

26 листопада 2019 року взято участь в керівній раді директорів, яка відбулась в 
приміщенні  Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Херсонській області з питань стратегічного планування діяльності центрів. 

 
3.2 Управління людськими ресурсами 
 
Захід 3.2.1 

Керівництвом Місцевого центру постійно проводиться аналіз та узагальнення анкетування 
персоналу щодо визначення потреб у правових знаннях 
 
Захід 3.2.2 

07-08 та 27 листопада 2019 року в.о. директора Місцевого центру Кеба І.М. взяла участь 
в стратегічній сесії керівників системи БПД, яка відбулася в приміщенні правового клубу 
«Pravocator» м. Одеса та м. Київ. 

 

 3.3 Управління людськими ресурсами 

Захід 3.3.1-3.3.3 
Місцевим центром систематично проводиться аналіз потреби в залученні нових адвокатів 

системи БВПД по цивільним та адміністративним справам. 
З початку 2019 року Місцевим центром укладено 10 контрактів з адвокатами, які надають 

БВПД по цивільним та адміністративним справам. 
 

 [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, контрактно-
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, а також забезпечується управління персоналом (оформлення 
прийому працівників на роботу, звільнення; ведення особових карток; графік відпусток; ведення 
військового обліку, підготовка проектів  наказів, облік робочого часу) 

 
  4.3 Інновацйійні форми доступу до БПД 
 
Захід 4.3.1-4.3.3 
В разі потреби фахівці Місцевого центру надають пропозиції щодо звнесення змін до 

законодавства для врегулювання інноваційних форм доступу до БПД; беруть участь в розробці 
відповідних форм запитів та проводять перемовини щодо співпраці з відповідними 
організаціями. 

 
4.4 Створення порталу системи БПД 

 
Захід 4.4.1 
Фахівцями Місцевого центру постійно наповнюється інформаційний портал системи БПД: 

інформацією для клієнта, доступу для клієнтів, партнерів, адвокатів, працівників системи БПД 
 

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 2019 року (ІV квартал) Місцевим центром та Бюро 

правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 
572 звернення клієнтів, 470 особам було надано правову консультацію, із них 98 осіб 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 
правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 

255 226 29 

2 Відділ Каланчак 207 170 37 

3 Відділ Скадовськ 110 77 32 



…. Разом по МЦ 572 473 98 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято  97   рішень 
про надання БВПД та видано 61 доручення адвокатам та 35 накази штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або складання процесуальних документів).   Прийнято рішень 
про відмову у наданні БВПД   - 1.  

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: з  іншого цивільного 
права – 142 (25%), сімейного права - 106 (19%), з  інших питань - 72 (13%), соціального 
забезпечення – 52 (9%), житлового 48 (8%), спадкового - 38 (7%), адміністративного - 36 (6%), 
земельного - 34 (6%), трудового- 30 (5%), з питань виконання судових рішень - 13 (2%), 
договірного - 0 (0%), медичного - 1 (0 %)  та з неправових питань - 0 (0%). 

 

Діаграма 1 щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією питань.  

 

 

Діаграма 2 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Жінки - 179   чоловіки - 113 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

     За віком: до 18 років - 6 
Від 18 до 35 років - 66 
Від 35 до 60 років - 142 
Понад 60 років -78 
 

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) - 67 (70%), по особам з  інвалідністю -12 (13 %), 
ветерани війни, учасники бойових дій - 10 (10%), внутрішньо переміщені особи - 6 (6%), діти, 
позбавлені батьківського піклування – 2 (1%) 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний квартал 

було: 

 здійснено 11 виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 18 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 94 осіб, в тому числі 12 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних консультаційних пунктів 
та 82 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 3 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 71  правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ 35 інформаційних матеріали з питань надання БПД. 
 надано 2 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

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

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснени
х виїздів 
мобільни

х 
пунктів/о

сіб, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанцій
них 

пунктів/ос
іб, що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 
провайде
рів БПД, 

яким 
надано 

методичн
у 

допомогу  

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронн

их 
сервісів 

МЮ 

Кількіст
ь 

інформа
ційних 
матеріа

лів, 
розміще

них у 
ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

11/12 18/82 3 71 2 35 

Малозабезпечені 
особи
70%

Особи з інвалідністю
13%

Ветерани війни, 
учасники бойових 

дій
10%

Внутрішньо 
переміщені особи 

6%

Діти
0%

Діти, позбавлені 
батьківського 

піклування
1%

Особи, засуджені до 
покарання у вигляді 

позбавлення волі
0%

Особи, які 
постраждали 

внаслідок 
домашнього 
насильства 

0%



2 

 

Каланчацьке 
бюро 

1/3 6/36 

 

0 21 0 8 

 
3 Скадовське 

бюро 
3/6 5/34 1 17 0 7 

 

 

 


