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Розділ І. Основні заходи що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
 

[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 пріоритетними напрямами: 

 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 

особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних 

громад 

Розробка та виготовлення інформаційних друкованих матеріалів роз'яснювального 

характеру про БВПД 

З метою поширення інформації, працівниками  було розроблено інформаційний 

буклет Каховського МЦ з надання БВПД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поширення 

інформаційних 

друкованих матеріалів роз'яснювального характеру про БВПД (розміщення в транспорті, 

гуртожитках, судах, прокуратурах, правоохоронних органах, місцях несвободи, закладах 

охорони здоров'я, інтернатах, дитячих будинках, військоматах, військових частинах, 

ЦНАПах, в громадський приймальнях, юридичних клініках, бібліотеках, громадських радах). 

Протягом звітного періоду працівниками МЦ розміщено інформаційні матеріали 

роз’яснювального характеру про БПД в Каховському, Верхньорогачицькому, 

Великолепетиському, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському,  Новокаховському, Чаплинському районах.  

 

  
 



 
 

Проведення працівниками МЦ анонімного вуличного анкетування громадян з метою 

виявлення найбільш актуальних правових питань та проблем громади, обізнаності про 

систему БПД ( за згодою партнерів РЦ та МЦ — громадських формувань). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Верхньорогачицькому, 

Великолепетиському, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах проведено вуличне анкетування 

громадян. 
 
 



 
  

 Формування та підтримка в актуальному стані карт правових потреб.  

 

  Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та його структурними 

підрозділами оновлена карта правових потреб. 

 

 
 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, міськими центрами соціальних 

служб, службами у справах дітей, спрямованих на запобігання безробіттю, домашньому 

насильству, дискримінації, злочинності. 



   Протягом звітного періоду працівниками Каховського МЦ та підпорядкованими 

структурними підрозділами проведено інформаційно-просвітницькі заходи. 

14 листопада 2017 року начальник Горностаївського БПД Цупра К.В. провів 

запланований, згідно затвердженого графіку на 2017 рік, семінар  при КЗ “Горностаївський 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”. 

15 листопада 2017 року працівниками Генічеського бюро правової допомоги було 

проведено робочу зустріч на базі Генічеського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 

19 грудня 2017 року заступник начальника відділу Верхньорогачицького БПД 

Філімоненко Олена спільно з соціальним фахівцем центру для дітей, сім’ї та молоді Романько 

Тетяною, інспектором ювенальної превенції Верхньорогачицького відділу поліції Мульським 

Олександром взяла участь в проведенні правопросвітницького заходу для учнів 10-11 класів 

Ушкальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на тему «Права, обов’язки, 

відповідальність неповнолітніх». 

 

 

      
 

                                         
 

 Реалізація проекту по реєстрації громадських об'єднань та формувань . 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ було надано консультації щодо реєстрації 

громадських об'єднань та формувань. 

 

 Робота з партнерами (ГО «Громадський центр «Нова генерація», Херсонський обласний 

фонд милосердя та здоров’я, ГО ІРЦ «Правовий простір», ХОЦ «Успішна жінка», ГО 

«Херсонський клуб екстремальної журналістики», ГО «Крим SOS», регіональний координатор 

взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 

Херсонській області, ГО «Джерело життя», МГЦ по роботі з внутрішньо переміщеними 

особами, БО «Позитивні жінки», ХОБФ «Мангуст», ГО “Херсонський відокремлений 



підрозділ Громадської організації "Всеукраїнське 

об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову 

допомогу", ГО “Медіа клуб громадського діалогу 

“Європростір”, ГО “Центр сімейного добробуту”, ГО 

“Волонтер”, МГО “ДіЛО”, “Ліга соціальних 

працівників”, Новокаховський гуманітарний інститут 

розвитку людини “Україна” та інші), ОМС по 

прийнятим місцевим програмам та проектам надання 

БПД. 

10 листопада 2017 року на базі Генічеського 

бюро правової допомоги фахівцями бюро було 

організовано та проведено робочу зустріч з 

засновником ГО «Волонтер» Галько Олександром. 

Основна мета заходу: обговорення та планування 

спільних право освітніх заходів протягом листопада – 

грудня 2017 року. 

06 грудня 2017 року заступник начальника 

Верхньорогачицького БПД Філімоненко Олена  взяла 

участь у тренінгу «Перенаправлення відвідувачів в 

системі БПД» - у Регіональному центрі з надання 

БВПД у Херсонській області. 

15 грудня 2017 року з нагоди Міжнародного дня 

волонтера  в ресторані «Софія» зібралися громадські діячі, активісти, учасники АТО,  фахівці 

Генічеського бюро правової допомоги,  представники загальноосвітніх та культурних установ. 

 

            

 
 

Публічна презентація результатів діяльності МЦ разом з бюро правової допомоги для 

громад, партнерів та ЗМІ.   
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському  районах було публічно презентовано про 

результати діяльності МЦ. 



 

  
 
  

 

 

 

 Участь в проведенні партнерами з числа громадських організацій, державних установ 

та комунальних установ, ОДВ та ОМС правопросвітницьких семінарів з найактуальніших 

питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних послуг, організації 

ОСББ, безоплатного отримання земельних ділянок, громадської безпеки. 

 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ взято участь у проведенні семінарів для 

ОДВ та ОМС в Каховському, Верхньорогачицькому, Великолепетиському, Горностаївському, 

Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, Генічеському,  Новокаховському, 

Чаплинському районах.  

11 листопада 2017 року були проведені правопросвітницькі заходи при районному центрі 

зайнятості. Після закінчення семінару працівники Горностаївського бюро правової допомоги 

провели прийом громадян. 

30 листопада 2017 року працівником  «Великолепетиського БПД» Юлією Кривов’яз 

проведено семінар з найактуальнішого питання громади щодо безоплатного отримання 

земельної ділянки з питань землевпорядкування Миколаївської сільської ради Дігурко 

Валентиною. 

18 грудня 2017 року у приміщенні Нижньосірогозького районного центру зайнятості  

відбувся семінар на тему: «Жінка на ринку праці». Організували та провели даний семінар 

фахівці відділу Нижньосірогозького бюро правової допомоги та представник комунального 

закладу «Нижньосірогозький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді». 

 



                       

   
         

                                        
 

 Виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою освітою на території 

громад міст, селищ, сіл для залучення їх в якості параюристів. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами 

проводилося виявлення авторитетних осіб з неповною юридичною або вищою освітою в 

якості параюристів. 

30 листопада 2017 року начальник Горностаївського БПД Цупра К.В. провів робочу 

зустріч з головою правління ГО Благодійне товариство “Шлях перемоги”. 

 



 
 Участь в сесіях, колегіях місцевих рад, місцевих адміністрацій з метою розробки та 

прийняття програм надання БПД, спрямованих на здійснення комплексу заходів правового, 

організаційного та економічного характеру з метою забезпечення доступу до БПД громадян.  

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах було взято участь в сесіях, колегіях 

місцевих рад, місцевих адміністрацій з метою розробки та прийняття програм надання БПД. 

 19 грудня 2017 року начальник Іванівського БПД Ведмецький Ю.С. залі засідань 

Іванівської районної ради прийняв участь в ХХІІІ сесії районної ради VІІ скликання, де 

присутніх було ознайомлено з принципами роботи системи БПД, проінформовано про 

здобутки за 2017 рік та запрошено до співпраці. 

 В 2017 році у Верхньорогачицькому та Генічеському районах прийнято програми про 

надання БПД які затверджені та діють. З метою затвердження та прийняття програм про 

надання БПД в інших районах проходить плідна співпраця з ОМС. 

 

  
    

Робочі зустрічі з керівництвом судів, органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування та адвокатури, з метою обговорення шляхів співпраці щодо запобіганню 

порушення прав людини. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах було проведено робочі зустрічі з 

представниками відділів державної виконавчої служби, з органами місцевого самоврядування, 

з відділами з питань пробації, з керівництвом судів.  

15 листопада 2017 року в рамках проведення виїзних прийомів громадян та з метою 

підвищення рівня правової поінформованості населення, начальником Іванівського БПД 

Ведмецьким Юрієм Сергійовичем проведено робочу зустріч з головою Балашівської сільської 

ради Чумаченко Тетяною Євгенівною. 

22 листопада 2017 року спеціаліст відділу “Великолепетиське бюро правової 

допомоги” Юлія Кривов’яз з метою обговорення шляхів співпраці щодо запобіганню 



порушення прав людини провела робочу зустріч з начальником Великолепетиського 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Херсонській області Тринчук Тамілою Миколаївною. 

 
 

 Проведення спільних заходів (круглих столів, семінарів) з судами, органами виконавчої 

влади та адвокатури, з метою запобігання порушення прав людини. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах було проведені спільні заходи (круглі 

столи, семнінари) з представниками відділів державної виконавчої служби, з органами 

місцевого самоврядування, з відділами з питань пробації, з керівництвом судів. 

16 листопада 2017 року начальник Горностаївського БПД Цупра К.В. був присутній на 

Комісії у справах дітей при Горностаївській РДА. Надавав консультації як спеціалістам 

структурних підрозділів РДА така і громадянам, які відвідали комісію. 

24 листопада 2017 року у приміщенні Генічеської РДА прийнято участь у прес – 

конференції на тему: «16 днів проти насильства». Під час засідання круглого стола обговорено 

шляхи співпраці щодо запобіганню порушення прав людини. 

29 листопада 2017 року в Каховці начальник Іванівського БПД Ведмецький Ю.С. за 

участі представників Каховського МЦ з надання  БВПД, Регіонального центру з надання БВПД 

та Бериславського МЦ з надання БВПД, прийняв участь у круглому столі «Правові питання 

сьогодення в Україні». 

  

     
 

 Інформаційно-роз’яснювальна робота серед студентів юридичних факультетів з метою 

залучення їх до надання БПД, практичні заняття зі студентами ВСП «Новокаховський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету», та Новокаховський гуманітарний 

інститут відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна». 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами 

проведено роз’яснювальну роботу серед студентів юридичних факультетів. 

 24 жовтня 2017 року інтегратором Каховського МЦ з надання БВПД проведено 

інформаційно-роз’яснювальну серед студентів юридичних факультетів. 

https://www.facebook.com/hashtag/бвпд?source=feed_text&story_id=801506623355729


 02 листопада 2017 року Щербаковим Володимиром та Гладишенко Іваном взято участь 

у педагогічній нараді ВСП «Новокаховський коледж Таврійського державного 

агротехнологічного університету». 

 

 

     
 Залучення фізичних та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної 

первинної правової та створення мережі параюристів шляхом проведення робочих зустрічей з 

ними, надання методичної допомоги, обмін досвідом. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами була 

проведена робота з залученням фізичних та юридичних осіб приватного права до надання 

безоплатної первинної правової допомоги. 

 30 жовтня 2017 року головним спеціалістом відділу право просвітництва та взаємодії з 

суб’єктами з надання БППД було проведено семінар на базі «Каховської об’єднаної районної 

бібліотеки» з метою залучення фахівців до надання безоплатної первинної правової допомоги. 

 Задля кращого доступу до правової допомоги жителів Великолепетиського району, 13 

грудня 2017 року, працівники “Великолепетиського БПД” провели робочу зустріч з провідним 

спеціалістом Великолепетиського ОРВК Криштофік І. М., з метою залучення до мережі 

параюристів. 

                        
 Проведення аналізу ситуації щодо забезпечення права на безоплатну первинну правову 

допомогу на території юрисдикції МЦ шляхом підтримки в актуальному стані реєстру 

провайдерів надання безоплатної первинної правової допомоги. Картографування громади по 

територіальності. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах постійно проводиться аналіз ситуацій 

щодо забезпечення права на безоплатну правову допомогу, розроблені паспорти 

територіальних громад що підтримуються в актуальному стані. 

 Розширення кола осіб приватного права, залученних до надання БППД. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурними підрозділами була 

проведена робота з розширенням кола осіб приватного права за для залучених їх до надання 

БППД.  



 
 Проведення з органами місцевого самоврядування спільних комунікативних заходів, 

робочих зустрічей, круглих столів, семінарів, навчань спеціалістами Центрів спеціалістів 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій з питань 

надання БВПД, надання методичної допомоги ОМС з метою удосконалення організації 

надання ними БВПД. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах проведено з органами місцевого 

самоврядування спільні комунікативні заходи, робочі зустрічі, круглі столи, семінари, 

навчання спеціалістами Центрів спеціалістів органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, неурядових організацій з питань надання БВПД, надання методичної 

допомоги ОМС з метою удосконалення організації надання ними БВПД. 

24 листопада 2017 року сільськими головами  Першопокровської та Анатолівської 

сільської ради. Під час зустрічі обговорили питання співпраці щодо організації  спільних 

заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту 

їх прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу, шляхом проведення семінарів, 

круглих столів, зустрічей та інших заходів. 

05 грудня 2017 року у рамках реалізації загальнонаціонального проекту Міністества 

Юстиції «Я маю право» та проведення Всеукраїнського тижня права начальник 

Верхньорогачицького БПД- Яценко Людмила відвідала Бережанську сільську раду. 

11 грудня 2017 року заступник начальника «ВеликолепетиськогоБПД» Юлія Кривов’яз 

завітала з робочою зустріччю до Демидівської сільської ради Великолепетиського району 

Херсонської області. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?source=feed_text&story_id=804668339706224


   
 

 
 

  

 

 

Участь у семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих ОМС, 

спільно з громадськими організаціями з презентаціями діяльності системи БПД. 

       Протягом звітного періоду працівники МЦ та його структурних підрозділів, приймали 

участь у семінарах, круглих столах, конференціях та інших заходах організованих ОМС, 

спільно з ГО з презентаціями діяльності системи БПД. 

12 жовтня 2017 року на базі Генічеського РЦЗ працівники Генічеського бюро правової 

допомоги прийняли участь у засіданні круглого столу, під час якого було представлено 

презентацію роботи Бюро. Під час зустрічі на засіданні круглого столу з присутніми та 

представниками ОМС обговорено шляхи подальшої співпраці. 

 25 жовтня 2017 року в селі Ольгине, 15 листопада 2017року в селі Каїри,   13 грудня 

2017 року в селі В. Благовіщенка відбулися зустрічі з воїнами АТО . Заходи проходив в форматі 

круглого столу в дружній та не вимушеній обстановці. Учасники розповідали, як про свою 

службу в зоні АТО так і про своє життя в своєму рідному селі після демобілізації. 

30 листопада 2017 рок  в приміщенні Комунального закладу «Нижньосірогозька 



районна центральна бібліотека» організовано та проведено семінар на тему: 

«Правова допомога на захисті прав людини». 

 

   
 

                       
 

 

 

 Висвітлення в засобах масової інформації шляхом розміщення такої інформації в 

інтернет виданнях, друкованій пресі роботи центрів БВПД по забезпеченню доступу до 

безоплатної правової допомог 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах було розміщено в інтернет виданнях, 

друкованій пресі інформацію про доступ до безоплатної правової допомоги.  

  

http://sumy.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/pravova-dopomoha-na-zakhysti-prav-liudyny


 
 Оновлення на веб-сайтах обласної державної адміністрації, районних державних 

адміністрацій, ОМС, громадських організацій інформації про точки доступу до безоплатної 

правової інформації та види правової допомоги. 

 У звітному періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах було оновлення на веб-сайтах 

обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, ОМС, громадських 

організацій інформації про точки доступу до безоплатної правової інформації та види правової 

допомоги. 
 Проведення записів на радіо (телебачені) з метою інформування щодо порядку 

безоплатного отримання пільг, послуг, передбачених державою, порядку вирішення правових 

повсякденних життєвих питань у правовий спосіб. 

 В грудні 2017 року представники Каховського МЦ з надання БВПД та бюро правової 

допомоги, провели запис на радіо «Скіфія» на такі теми: «Хабар в  навчальних закладах», та 

«Нарахування та стягнення аліментів», « Пільги для учасників АТО». 

 

 



 
 

 

 Розповсюдження інформаційних матеріалів про надання БВПД в громадських місцях, 

проведення спільних вуличних інформувань населення про право на БВПД. 
 Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах було розповсюджено інформаційні 

матеріали про надання БВПД. 

    
 



 
 
 
 Проведення комунікативних заходів з установами, організаціями, ГО відповідно до 

укладених Меморандумів про співпрацю та налагодження роботи з метою підписання нових 

меморандумів.  

  Протягом звітного періоду працівниками МЦ у Каховському, Великолепетиському, 

Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, 

Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах було проведено комунікативні заходи 

відповідно до укладених меморандумів. 

   
 

Надання адресної правової допомоги особам, позбавленим можливості пересування та 

наближення до осіб, які за станом здоров'я або за інших поважних причин не можуть відвідати 

місцеві центри та бюро (проведення виїзних прийомів громадян, в тому числі й за місцем 

проживання громадян, за участю представників центрів зайнятості, пенсійного фонду, служб 

соцзахисту і служби для дітей, сім'ї та молоді)  

 Працівниками  МЦ у Каховському, Великолепетиському, Верхньорогачицькому, 

Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому Нижньосірогозькому, Генічеському, 

Новокаховському, Чаплинському районах було надано адресну допомогу особам, позбавленим 

можливості пересування за станом здоров'я, через похилий вік та ін.  

 

    



  

 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в військоматах, військових 

частинах, військових комісаріатах тощо (для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (в тому числі 

учасників АТО)) зокрема на Каховського об’єднаного міського військового комісаріату, 

Нижньосірогозького-Іванівського об’єднаного районного військового комісаріату, 

Генічеськогого районного військового комісаріату, Горностаївського районного військового 

комісаріату та військової частини. 

 Працівниками МЦ протягом звітного періоду у Каховському, Нижньосірогозького-

Іванівського об’єднаному районному військовому комісаріату, Генічеськогому районному 

військовому комісаріату, Горностаївському районному військовому комісаріату та військової 

частини забезпечено роботу мобільних пунктів консультування. 

 08 грудня 2017 року спільно з службовцями Нижньосірогозько-Іванівського ОРВК 

проведено мобільний пункт консультування для військовослужбовців. 

 10 листопада 2017 року в.о. директора Каховського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Руслан Поляков та начальник Чаплинського бюро 

правової допомоги Олеся Чавурська завітали до військової частини N, яка розташована в 

Чаплинському районі. 

 

 
  

  

 

 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в дитячих будинках, 

інтернатах, соціальних гуртожитках, спеціальних школах (для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства 

в сім’ї). 



02 жовтня 2017 року з метою підвищення правосвідомості вихованців дитячого 

будинку «Радість», в.о. директора та головний спеціаліст Каховського МЦ з надання БВПД 

сумісно з представником Каховського міськрайонного відділу з питань пробації завітали з 

лекцією на тему «Права та обов’язки дітей». 

 

   
 

 

 Забезпечення роботи мобільних пунктів консультування в будинках для людей з 

особливими потребами, престарілих громадян, медичних закладах (для інвалідів та людей 

похилого віку) 

 Працівниками МЦ у Каховському та Іванівському Чаплинському  районі  забезпечено 

роботу мобільних пунктів консультування у визначених закладах. 

 

 

 
 

 

Забезпечення роботи мобільного пункту консультування в сільських радах, ЦНАПах. 

  

Працівниками МЦ було забезпечено роботу мобільних пунктів консультування в сільських 

радах, Центру надання адміністративних послуг. 

11 жовтня 2017 року головний спеціаліст Чаплинського БПД Серпутько Віра Василівна 

забезпечила роботу дистанційного пункту консультування громадян при Чаплинському 

ЦНАПі. 

 02 жовтня 2017 року, 04 грудня  2017 року, 19 грудня 2017 фахівці 

Верхньорогачицького БПД, разом з представником заінтересованих  служб здійснили спільні 

виїзд до Верхньорогачицької селищної ради, Самійлівської, Бережанської  та Ушкальської 

сільських рад району. 

 03 жовтня 2017 року, головним спеціалістом Великолепетиського бюро правової 

допомоги Юлією Кривов’яз проведено особистий прийом громадян у мобільному 

консультаційному пункті, створеному на базі Центру з надання адміністративних послуг. 

 

 

 



 
 Проведення спільних заходів з органами державної служби зайнятості спрямованих на 

підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав (лекції, 

семінари, інше). 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ на базі центрів зайнятості у Каховському, 

Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Горностаївському, Іванівському, Новотроїцькому 

Нижньосірогозькому, Генічеському, Новокаховському, Чаплинському районах проведено 

спільні заходи спрямовані на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо 

захисту своїх прав . 

25 жовтня 2017 року головний спеціаліст відділу Чаплинського бюро правової 

Серпутько Віра спільно із спеціалістом Чаплинського районного центру зайнятості провели 

профорієнтаційний урок в загальноосвітніх школах с. Григорівка і с. Павлівка.  

13 грудня 2017 року з метою виконання меморандуму про співпрацю щодо надання 

безоплатної правової допомоги та в рамках роботи утвореного та діючого дистанційного 

пункту доступу до безоплатної правової допомоги. 

14 грудня 2017 року головним спеціалістом відділу Чаплинського бюро правової 

допомоги Серпутько Вірою проведено семінар “Легальна зайнятість- право на працю” в 

Чаплинському РЦЗ. 

На виконання положень Меморандуму про співпрацю щодо надання безоплатної 

правової допомоги та з метою поширення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед 

населення, фахівцями відділу «Генічеське БПД» у Генічеському районному центрі зайнятості  

проведено 5 інформаційних семінарів. Робота у цьому напрямку продовжується на постійній 

основі. 

 



 

 
 

 

 

 Проведення інтерв’ювання з клієнтами, які отримують БВПД у цивільних та 

адміністративних справах, БПД. 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та бюро правової допомоги проведено 

інтерв’ювання з клієнтами, які отримують БВПД у цивільних та адміністративних справах. 

 

 

 
 

 Проведення моніторингу працівниками МЦ якості надання правових консультацій МЦ 

та бюро правової допомоги (у тому числі за участю партнерів, за їх згодою) 

 Протягом квартального періоду працівниками МЦ відбувалося проведення моніторингу 

правових консультацій. 

  

 Розробка методичних матеріалів (покрокові інструкції, дорожні картки) 

 Протягом звітного періоду працівниками МЦ та його структурні підрозділи були 

розроблені, методичні матеріали ( покрокові інструкції, дорожні карти). 

 

 Поширення прикладів успішного захисту та кращих практик адвокатської діяльності на 

веб-сайті, у соцмережах, в ЗМІ 

 Протягом звітного періоду працівниками було поширено приклади успішного захисту. 

 

 



 
 

 

 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД  
  

 В листопаді місяці 2017 року працівники Каховського МЦ та його структурні підрозділи 

завітали до Бериславського МЦ з надання БВПД з метою обміну позитивним досвідом та 

участі у семінару на тему: «Актуальні питання сьогодення». 

 

 
 

 

29 листопада 2017 року в Каховці за участі представників Каховського МЦ з надання 

БВПД, Регіонального центру з надання БВПД та Бериславського МЦ з надання БВПД, 

проведено круглий стіл на тему: « Правові питання сьогодення в Україні». Круглий стіл 

проведено у залі засідань Каховської міської ради за сприянням Каховської міської ради.Захід 

мав на меті обговорення правових питань які виникають під час роботи, та шляхи їх 

вирішення. 

 



    

 

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД  

  

 26 грудня 2017 року на базі Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Херсонській області, відбулася керівна рада директорів місцевих центрів 

з надання БВПД. 

 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх інформаційних 

технологій  

  

 Протягом кварталу постійно проводиться навчання працівників по програмному 

забезпеченні. 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 жовтня по грудень 2017 року Каховським місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, 

було зареєстровано 2851 звернень клієнтів,  особам було надано правову консультацію 2671,  

180 з них написали письмову заяву про надання БВПД.  

№ Найменування відділу МЦ Кількість 
зареєстрованих 

звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлених 

до інших 
провайдерів БПД 

1 Відділ правової інформації 
та консультацій 

349 303 46 0 

2 Відділ 
“Верхньорогачицького бюро 

правової допомоги” 

193 188 5 0 

3 Відділ “Великолепетиського 
бюро правової допомоги” 

214 207 7 0 

4 Відділ “Горностаївського 
бюро правової допомоги” 

230 226 4 0 

5 Відділ “Іванівське бюро 242 237 5 0 



правової допомоги” 

6 Відділ “Новокаховське бюро 
правової допомоги” 

332 299 33 0 

7 Відділ “Генічеське бюро 
правової допомоги” 

257 246 11 0 

8 Відділ “Нижньосірогозьке 
бюро правової допомоги” 

213 197 16 0 

9 Відділ “Новотроїцьке бюро 
правової допомоги” 

392 378 14 0 

10 Відділ “Чаплинське бюро 
правової допомоги” 

429 390 39 0 

 Разом по МЦ 2851 2671 180 0 

  
В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішень 185 про 
надання БВПД та надано  доручення адвокатам 141 та  видано довіреностей 44 штатним 

працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). 
  Звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інших цивільних 756 
(27%); спадкове 370 (13%); сімейне 360 (13%); соціальне забезпечення 311 (11%); договірне 
175 (6%); земельне 236 (8%); виконання судових рішень 97 (3%); трудове 150 (5%); житлове 
125 (4%); адміністративне  91 (3%); інших питань 142 (5%); медичне 15 (1%); неправих 23 (1%) 
 

 Діаграма 2. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний 
квартал за категорією питань. Приклад: 

  

 

 

 

 

 



Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за статтю 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за віком 

 

 



 

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

позитивних рішень було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією 

України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує  двох розмірів прожиткового 

мінімуму _145___(_82_%),   по людям з інвалідністю __9_(_5_%), по ветеранам війни 

_11___(_6_%), по внутрішньо переміщеним особам _8___(_5%), діти-сироти 2(1%), діти 

позбавленні батьківського піклування 1(1%). 

 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією 

осіб 

Розподіл клієнтів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за категоріями осіб, які мають право на отримання БВПД 

 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період 

було: 

 здійснено 26 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 219 осіб, в тому числі 130 особи звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 89 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 надано методичну допомогу 61 органам місцевого самоврядування та 39 

установам —  провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 

рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 

щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 проведено 312 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 33 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

 надано 0 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 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдерів 

БПД, яким 

надано 

методичну 

допомогу  

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьки

х заходів 

Кількість 

клієнтів, яким 

надано доступ 

до електронних 

сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в тому 

числі: 

26/130 11/89 61/39 312 0 

2 Новотроїцьке бюро  2/16 1/12 4/2 15 0 

3 Генічецьке бюро  2/14 1/7 7/4 29 0 

4 Новокаховське бюро  2/7 1/8 5/8 37 0 

5 Великолепетиське бюро 1/10 1/7 9/5 49 0 

6 Нижньосірогозьке бюро  1/8 1/15 7/3 40 0 

7 Горностаївське бюро  2/9 1/11 6/2 34 0 

8 Верхньорагачицьке 6/16 1/9 9/3 44 0 

9 Іванівське бюро  1/13 1/7 2/4 17 0 

10 Чаплинське бюро 2/11 1/8 5/4 23 0 

11 Каховський МЦ 7/26 2/5 7/4 24 0 


