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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними напрямами: 
 
[1.1.] Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної 
правової допомоги. 
 

1.1  Ранній доступ та інклюзивність.  
09.01.2020 спеціаліст Білозерського бюро правої допомоги Альона Василевич провела 

робочу зустріч з особовим складом Білозерського районного відділу філії ДУ «Центр 
пробації» в Херсонській області. В ході зустрічі обговорили підсумки роботи Білозерського 
бюро правової допомоги за 2019 рік, обсудили подальшу співпрацю та проведення спільних 
заходів на майбутній рік. 

 
 
13.01.2020 спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Ганна Трембач 

забезпечила роботу мобільного пункту консультування громадян. За юридичною 
консультацією звернулось 4 особи, яким надала кваліфіковану юридичну допомогу з 
актуальних питань, які турбували жителів сільської громади: земельного, житлового  та 
соціального забезпечення. 

 
13.01.2020 спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Ганна Трембач провела  

робочу зустріч з працівниками Ювільнянської лікарської амбулаторії та Фельдшерського 
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пункту в селі Дружнє, співпраця з яким дає можливість донести більше інформації про 
надання безоплатної вторинної правової допомоги до громадян, які її потребують. Також 
було досягнуто домовленості  про трансляцію відеороліку про систему БПД в фойє  
лікарської амбулаторії. 

           
 

13.01.2020 спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Ганна Трембач провела 
вуличне інформування, під час якого розповіла мешканцям про захист їхніх прав у 
повсякденному житті у правовий спосіб та повідомила про можливість скористатися 
безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою. 

 
8 та 14 січня 2020 під час реєстрації, працівниками Корабельного районного відділу 

пробації спільно з заступником начальника Херсонського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (Херсонський місцевий центр з надання БВПД) 
Володимиром Куценко та фахівцем із соціальної роботи Херсонського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Генріхом Гутерманом (Генрих Гутерман) проведено 
інформаційно-консультативний захід для клієнтів пробації. Під час заходу, підоблікові 
отримали індивідуальні правові консультації та роз’яснення з сімейного, цивільного, 
житлового та пенсійного права. Також, Володимир Куценко ознайомив суб’єктів пробації з 
довідково-інформаційною платформою правових консультацій «WikiLegalAid», яка 
спрямована на підвищення правової свідомості та освіченості населення, для пошуку 
необхідної інформацію з актуальних правових питань у будь-який час доби, про роботу 
гарячої лінії, яка також дає змогу отримати консультацію фахових юристів телефоном. 

 
15.01.2020 Відбулася зустріч ініціативної групи та її учасників - обговорення співпраці 

шкільних колективів у проведенні міських і районних державних заходів та спільної 
організації  молодіжного дозвілля в.Олешки.  Систему БПД представляла фахівець 
Олешківського бюро правової допомоги. Діалог вийшов напрочуд конструктивним, були 
намічені плани на поточний рік, присутні домовилися  про співпрацю та всебічну підтримку 
спільних проектів. 

              
 
Головним спеціалістом Олешківського бюро правової допомоги Тетяною Бабаскіною 

проінформовано учасників заходу про показники діяльності БВПД за 2019 рік. 
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З метою налагодження співпраці  з  Білозерським ВП ХВП ГУНП у Херсонській області,  

17.01. 2020 року спеціаліст відділу «Білозерське бюро правової допомоги» Альона Василевич 
провела робочу зустріч з  начальником СРПП Білозерського  ВП ХВП ГУНП у Херсонській 
області    Ігорем Загоскіним.   Під час зустрічі обговорили співпрацю в напрямку забезпечення 
доступу вразливих верств населення до безоплатної правової допомоги, а також розвиток 
правової свідомості населення.  Також, Альона Василевич роз’яснила  порядок надання 
безоплатної первинної правової допомоги, зокрема здійснення попереднього 
консультування осіб, які звертаються до бюро, з метою роз’яснення положень 
законодавства. 

 
 

20 січня 2020 року фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай 
провела тематичну лекцію для працівників Білозерської районної газети «Придніпровська 
зірка»на тему: «Безоплатна правова допомога в Україні: функції та завдання». Під час заходу 
фахівець розповіла про систему безоплатної правової допомоги, її переваги перед іншими 
надавачами юридичних послуг, висвітлила роботу бюро, роз’яснила як і де отримати 
первинну правову допомогу та розтлумачила поняття «вторинна правова допомога», 
звернула увагу, що система правової допомоги – це соціальний проект Уряду України. 
Присутні дізналися про вимоги Закону України «Про безоплатну правову допомогу», в тому 
числі вимоги щодо суб’єктів права на БВПД та порядок подання звернень на отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги. Також, працівник бюро відповіла на всі правові 
питання присутніх та надала буклети й візитівки бюро. 

 
 
 

22.01.2020 з нагоди свята Дня Соборності України, фахівчиня Олешківського бюро 
правової допомоги Ганна Трембач провела правовий урок для учнів 7-го класу Олешківської 
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ЗОШ №4 на тему: «Україна – єдина Соборна держава». Спеціаліст бюро розповіла учням про 
історію виникнення свята, принципи та базові засади існування держави, про основні розділи 
Конституції України, якими визначені права та обов’язки людини і громадянина і яких 
необхідно неухильно дотримуватися.  

 
 

Того ж дня,  з нагоди Дня Соборності України , в приміщенні Олешківської центральної 
бібліотеки була організована книжкова виставка – міркування для всіх категорій користувачів 
«Україна- Соборна держава». Виставка привернула увагу користувачів та запропонувала 
замислитись над історією нашої країни, сьогоденням та майбутнім українського народу. Від 
системи безоплатної правової допомоги участь у заході взяла спеціаліст Олешківського бюро 
правової допомоги Тетяна Бабаскіна, яка розповіла користувачам бібліотеки про переваги 
системи перед іншими надавачами юридичних послуг, довела до відома учасників про 
порядок звернень за отриманням безоплатної правової допомоги, про можливість 
отримання юридичних консультацій через мережу мобільних та дистанційних пунктів, а 
також в мережі інтернет, завдяки платформі правових консультацій WikiLegaLaid. 

 
 
 

23.01.2020 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко забезпечив роботу 
мобільного консультаційного пункту на базі Корабельного РВ ДУ «Центр пробації в 
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Херсонській області». Особи, засуджені вироком суду до покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, мали змогу отримати правові консультації з різноманітних юридичних 
питань, серед яких можна виокремити питання сімейного права (порядок розірвання шлюбу, 
визначення місця проживання дитини, сплата аліментів тощо), питань договірного права 
(виконання кредитних зобов’язань, реструктуризація боргу), питань соціального 
забезпечення (порядок призначення субсидії, монетизація пільг та інші). 

          
 

23.01.2020 в приміщенні конференц-залу бізнес центру «Бордо» в м.Херсоні відбувся 
круглий стіл в рамках програми «Діалог безпеки», метою якого було підписання керівниками 
безпекових служб та представниками ОГС Поряду міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії 
безпекових служб та громадянського суспільства на регіональному рівні щодо посилення 
захисту прав і свобод людини в Херсонській області. Участь в заході взяли представники 
Служби безпеки України, ГУНП в Херсонській області, Управління забезпечення прав людини 
Національної поліції України, Управління патрульної поліції України, Управління державної 
прикордонної служби України, Збройних сил України, представники громадських організацій, 
Координатор регіональної платформи. Систему безоплатної правової допомоги представляв 
спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко, який розповів присутнім про систему БПД, її 
основні завдання та напрямки роботи, висвітлив результати діяльності Центру за попередні 
роки, виокремив найбільш поширені питання, з якими звертаються громадяни. Наприкінці 
зустрічі, відбулося спільне підписання Порядку, обмін контактами для подальшої взаємодії. 

          
 
 

24.01.2020 в приміщенні Херсонського зонального відділу Військової служби 
правопорядку відбувся круглий стіл з питань надання правової допомоги 
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військовослужбовцям та членам їх сімей. Участь у заході взяли представники військових 
частин Херсонської області , Херсонського обласного військового комісаріату та системи 
безоплатної правової допомоги. Систему БПД представляли:  директор Херсонського 
місцевого центру з надання БВПД Денис Милокостий , начальник відділу правопросвітництва 
та надання БПД Шмиголь Фелікс, заступник директора Регіонального центру з надання БВПД 
у Херсонській області Олена Іпатенко та начальник відділу комунікацій та 
правопросвітництва Регіонального  центру з надання БВПД у Херсонській області Лариса 
Аболончикова. 

        
 

29 січня 2020 року, головний спеціаліст «Олешківського бюро правової допомоги» 
Тетяна Бабаскіна в приміщінні Олешківського відділу ДВС забезпечилароботу мобільного 
пункту консультування громадян. Всі бажаючі отримали індивідуальні консультації з питань 
сімейного права, зокрема щодо розміру, підстав та порядку нарахування аліментів, нових 
правил виїзду з дитиною за кордон, питань та механізмів виконання судових рішень про 
стягнення аліментів. Спеціаліст бюро проінформувала клієнтів про систему БПД, про порядок 
звернення за отриманням безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової 
допомоги та надала всім бажаючим візитівки Центру та інформаційні буклети відповідної 
тематики. 

        
 

29 січня 2020 року фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай 
взяла участь у семінарі із загальних питань зайнятості для безробітних, які перебувають на 
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обліку в Білозерській районній філії Херсонського ОЦЗ. В ході заходу, фахівець бюро 
розповіла присутнім про вимоги чинного законодавства в сфері державного сприяння в 
пошуку роботи, роз’яснила порядок постановлення особи на облік як безробітного, про 
виплати по безробіттю та гарантії держави в забезпеченні навчання новим спеціальностям. 
Присутні дізналися від спеціаліста бюро про систему безоплатної правової допомоги, її 
переваги перед іншими надавачами юридичних послуг, про діяльність Центру й бюро 
правової допомоги та основні напрямки роботи, про порядок отримання безоплатної 
первинної та вторинної правової допомоги. Також Наталія Нечай висвітлила результати 
діяльності бюро за 2019 рік, порівнявши статистичні показники з попередніми періодами 
роботи, довела до відома учасників заходу про можливість отримання юридичних 
консультацій не тільки під час особистого відвідування Центру або бюро, а й за допомогою 
он-лайн сервісу – платформи правових консультацій WikilegaLaid, чи за телефоном 
безкоштовної гарячої лінії 0 800 21 31 03. 

       
 

30.01.2020 року в пункті тимчасового розміщення біженців в с.Велетенське 
Білозерського району (для внутрішньо переміщенних осіб та осіб, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус Біженців»), спеціалісти центру Володимир Куценко та Альона 
Василевич забезпечили роботу мобільного пункту консультування громадян. 

 
04.02.2020 в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Олешківської 

районної державної адміністрації, спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна 
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Бабаскіна організувала мобільний пункт консультування громадян. В ході заходу жителі 
громади, які звернулися, мали змогу отримати консультації з питань діючого законодавства. 

             
 

Того ж дня  спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко забезпечив роботу 
мобільного пункту консультування громадян на базі Суворовського РВ філії ДУ «Центр 
пробації в Херсонській області». Особи, засуджені вироком суду до кримінального 
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі мали змогу отримати юридичні консультації 
з питань сімейного, кримінального, цивільного права, питань соціального забезпечення.  

       
 

Також  04.02.2020 фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай 
провела на території села Станіслав Білозерського району Херсонської області вуличне 
інформування, під час якого розповідала пересічним громадянам про захист їх прав у 
повсякденному житті у правовий спосіб, роз’яснювала переваги системи БПД, роздавала 
інформаційні буклети та листівки, в яких зазначено адресу бюро, контактні телефони та 
графік роботи. 

 
05.02.2020 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко на базі Корабельного та 

Суворовського  РВ ДУ «Центр пробації в Херсонській області» забезпечив роботу мобільних 
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пунктів консультування громадян. Суб’єкти пробації отримали індивідуальні юридичні 
консультації з питань сімейного, цивільного та кримінального права та з питань соціального 
забезпечення. 

  
 
 Того ж дня спеціаліст Центру, Ганна Трембач забезпечила роботу мобільного пункту 
консультування громадян на базі Олешківського РВ філії Державної установи «Центр 
пробації». Особи, засуджені вироком суду до кримінального покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, мали змогу отримати юридичні консультації з питань сімейного, 
кримінального, цивільного права, питань соціального забезпечення. 

  
 

Також 05.02.2020 року,  спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги, Альона 
Василевич  долучилася до проведення з нагоди 5-ї річниці  прийняття Закону України «Про 
пробацію» особовим складом Білозерського районного  відділу філії Державної  установи 
«Центр пробації» в Херсонській   просвітницько-пропагандиского заходу серед населення 
Білозерського району, з метою популяризації  діяльності  служби  пробації та поширення 
інформації про систему безоплатної правової допомоги.  

 
04.02.2020  в с.Станіслав Білозерського району Херсонської області відбулася 

презентація проекту  «Безпечні та правоспроможні ОТГ Білозерського району Херсонської 
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області», який реалізується ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» за фінансування 
Міжнародного Фонду Відродження.Наталія Нечай, фахівець Білозерського бюро правової 
допомоги,  роз’яснила порядок надання безоплатної первинної та доступ до безоплатної 
вторинної правової допомоги. Спільно обговорили планування  право просвітницьких та 
інформаційних заходів на 2020 рік в рамках проекту «Безпечні та правоспроможні ОТГ 
Білозерського району Херсонської області». 

               
07.02.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко в приміщенні Херсонського 

обласного центру зайнятості провів лекцію для осіб, що зареєстровані як безробітні на тему: 
«Сім’я з точки зору закону».  

По завершенню заходу Володимир Куценко в приміщенні Херсонського обласного 
центру зайнятості забезпечив роботу мобільного пункту консультування громадян, надавши 
всім бажаючим юридичні консультації в індивідуальному порядку. Всі клієнти отримали 
інформацію щодо діяльності системи БПД, порядку отримання безоплатної правової 
допомоги та отримали візитівки з контактами Центру й підпорядкованих бюро правової 
допомоги. 
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12.02.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко в приміщенні Херсонського 
місцевого центру зайнятості провів лекцію для осіб, які зареєстровані як безробітні 
громадяни на тему: «Сімейне право». 

         
 

13.02.2020 року  спеціаліст  відділу «Білозерське бюро правової допомоги»  Альона 
Василевич,  спільно з працівниками  Білозерської центральної  районної  бібліотеки 
забезпечили роботу дистанційного пункту консультування громадян за допомогою Skype - 
зв’язку. 

 
14.02.2020 року спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Трембач Ганна 

спільно зі співробітником Олешківського РВ філії ДУ «Центр пробації» в Херсонській області 
Опер Любов та начальником Олешківського відділу РАЦСу Устенко Ганною Валентинівною на 
базі Олешківського професійного ліцею провели для учнів  лекційне заняття за темою: 
«Правові засади укладення шлюбу». 
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З метою більш ширшого розповсюдження інформації про систему безоплатної 
правової допомоги та діяльність Білозерського бюро правової допомоги, його завдань та 
функцій, працівники Центру Альона Василевич і Наталія Нечай 19.02.2020 на території 
селища міського типу Білозерка провели вуличне інформування громадян та розповсюдили 
буклети правороз’яснювального характеру, візитівки Центру й бюро, роз’яснювали 
пересічним громадянам про порядок реалізації гарантованого державою права на 
безоплатну правову допомогу. 

     
 

19.02.2020 в приміщенні відділу Центру надання адміністративних послуг 
Великокопанівської сільської ради, спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна 
Бабаскіна організувала мобільний пункт консультування громадян. В ході заходу жителі 
громади, які звернулися, мали змогу отримати консультації з питань діючого законодавства 
не виїзжаючи за межі населеного пункту, в якому постійно проживають. 
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14.02.2020 фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай та юрист 
Білозерського офісу Мережі правового розвитку В’ячеслав Лях в с.Музиківка Білозерського 
району Херсонської області провели виїзний прийом громадян. 

     
 

19.02.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко в приміщенні Херсонського 
обласного центру зайнятості провів лекцію для громадян, що перебувають на обліку як 
безробітні на тему: «Безоплатна правова допомога, як одна з державних гарантій».  

               
 

21.02.2020 спеціаліст Центру Володимир Куценко, в приміщенні Херсонського 
міського центру зайнятості провів лекцію для зареєстрованих у встановленому порядку 
безробітних громадян на тему: «Трудові відносини». 

                



15 
 

26.02.2020 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко в приміщенні Херсонського 
міського центру зайнятості провів лекцію для громадян, що зареєстровані як безробітні 
громадяни на тему: «Виконання судових рішень про стягнення аліментів». Присутні 
дізналися про види аліментів: аліменти на утримання дітей, тобто які платять батьки, та 
аліменти на утримання непрацездатних батьків, які платять діти, що досягли повноліття. 
Володимир Куценко розповів про способи звернення до суду за стягненням аліментів – в 
порядку наказного та позовного провадження, роз’яснив їх відмінність та випадки, в яких 
можливий той чи інший спосіб звернення до суду. 

         
 

З метою підвищення рівня правової свідомості учнів, 28.02.2020 року Білозерському 
закладі повної загальної середньої освіти №3 Білозерської селищної ради Херсонської 
області для учнів 7-х класів фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай 
провела лекцію на тему: «Кіднепінг, або викрадення дітей: про що обов’язково має знати 
дитина». Основна мета заходу - попередження викрадення та продажу дітей, ознайомлення 
школярів з правилами безпечної поведінки на вулиці. 

   
 

У рамках проекту «Школа правознавців», 28.02.2020 року в Білозерському закладі 
повної загальної середньої освіти №3 Білозерської селищної ради Херсонської області, для 
учнів 10-11 класів фахівець Білозерського бюро правової допомоги Альона Василевич 
провела лекцію на тему: «Торгівля людьми - сучасне рабство». 
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28.02.2020 в приміщенні Херсонського обласного центру зайнятості спеціаліст Центру 
Надія Теленга та регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини в Херсонській області Оксана Тропіна провели лекцію 
для учасників АТО та ООС на тему: «Захист порушених прав та гарантії держави для учасників 
бойових дій». 

                    
 

02.03.2020 головний спеціаліст Білозерського бюро правої допомоги Альона 
Василевич провела робочу зустріч з спеціалістом Білозерської районної філії ХОЦЗ Інною 
Корміленко. Під час заходу обговорено механізм взаємодії та співпраці, спрямованих на 
запобігання порушення прав людини.Сторони обсудили робочі моменти в частині 
планування та проведення спільних заходів правопросвітницького характеру та роботи 
пунктів консультування у 2020 році. 

 
 

04.03.2020  спеціаліст Центру Ганна Трембач  забезпечила роботу мобільного пункту 
консультування громадян на базі Олешківського РВ  філії ДУ «Центр пробації в Херсонській 
області». 
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03.03.2020 року спеціаліст Білозерського бюро правої допомоги  Альона Василевич  та 
особовий склад Білозерського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Херсонській 
області забезпечили роботу мобільного пункту консультування  для осіб засуджених до 
кримінального покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. 

   
 

З метою підвищення правової обізнаності суб'єктів електронного декларування, 
04.03.2020 фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна провела 
робочу зустріч на тему: «Про порядок заповнення електронної декларації» з працівниками 
Олешківського районного відділу ДРАЦС. 

         
 

06.03.2020 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко в приміщенні Херсонського 
обласного центру зайнятості провів семінар для зареєстрованих безробітних громадян на 
тему «Протидія домашнього насильства та відповідальність кривдника». 
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06.03.2020 в приміщенні Херсонського кризового центру для жінок, що постраждали 
від домашнього насильства фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко забезпечив роботу 
мобільного пункту консультування для жінок, що перебувають в центрі, надавши правові 
консультації в індивідуальному порядку. 

 
 

З метою підвищення правової обізнаності суб'єктів електронного декларування, 
11.03.2020 фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Ганна Трембач провела 
робочу зустріч на тему: «Про порядок заповнення електронної декларації» із працівниками 
Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Олешківської РДА. 

    
 

Того ж дня фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко в приміщенні Херсонського 
міського центру зайнятості  провів лекцію для зареєстрованих безробітних громадян на тему: 
«Запобігання та протидія домашньому насильству». 
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12.03.2020 року спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона Василевич, в 
приміщенні Білозерського районного центру зайнятості провела семінар для зареєстрованих 
безробітних громадян на тему: «Запобігання та протидія гендерному та домашньому 
насильству». 

 
 

Того ж дня спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона Василевич 
забезпечила роботу мобільного пункту консультування на базі Білозерського районного 
центру зайнятості. Громадяни мали змогу отримати консультації та роз’яснення з цивільного, 
сімейного, трудового та спадкового права. 

 
 
13.03.2020 фахівець Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна в 

приміщенні Олешківського районного центру зайнятості провела семінар для 
зареєстрованих безробітних громадян на тему: «Подолання домашнього насильства». 
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Протягом І кварталу 2020 року Центром проводилася правопаросвітницька робота в ЗМІ, 
створювалися та поширювалися через мережу Facebook методичні рекомендації актуальної 
правової тематики, зокрема: 

Дата 
публікації 

Назва публікації / 
виступу /методичної 

рекомендації 

Джерело 
поширення 

Назва ЗМІ Посилання на 
публікацію 

16.01.2020 
Круглий стіл як об'єднання 

заради майбутнього 
Самостійне 

інтернет-ЗМІ 
Олешки 
онлайн 

https://05542online.com/news/57
05-krugliy-stl-yak-obyednannya-
zaradi-maybutnogo.html 

23.01.2020 Діалог безпеки ТБ Херсон плюс 
https://drive.google.com/file/d/1Sc
qNoKFOeIsCDdtm_YqNael4YjNVTh
DS/view 

31.01.2020 

Інформація про проведену 
роботу відділом 

«Білозерське бюро правової 
допомоги» за 2019 рік 

Веб-сайт 
організації 

Веб-сайт 
Білозерської 

селищної ради 

http://bilozerka-
otg.gov.ua/2020/01/29/%d1%96%
d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d
0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1
%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%
d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d
1%83-
%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be
%d1%82%d1%83-
%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4/ 

10.02.2020 

У Станіславі громадськість та 
влада обговорили 

механізми співпраці в 
рамках проекту «Безпечні та 

правоспроможні ОТГ 
Білозерського району» 

Самостійне 
інтернет-ЗМІ 

Білозерка.info 

https://bilozerka.info/u-stanislavi-
gromadskist-ta-vlada-obgovorili-
mexanizmi-spivpraci-v-ramkax-
proektu-bezpechni-ta-
pravospromozhni-otg-bilozerskogo-
rajonu/# 

13.02.2020 
Нові категорії осіб, що 

мають право на безоплатну 
вторинну правову допомогу 

Веб-сайт 
організації 

Білозерська 
районна 

державна 
адміністрація 

http://bilozerka-
rda.gov.ua/2020/02/13/novi-
kategoriya-osib-shho-mayut-pravo-
na-bezoplatnu-vtorinnu-pravovu-
dopomogu/ 

13.02.2020 Діалог безпеки Радіо 
Suspilne 
Kherson 

https://www.facebook.com/suspiln
e.tavriya.1/videos/4840693058482
88/ 

13.02.2020 

Влада, поліція та 
громадськість спільно 

дбатимуть про безпеку в 
Білозерській громаді 

Самостійне 
інтернет-ЗМІ 

Білозерка.info 

https://bilozerka.info/vlada-
policiya-ta-gromadskist-spilno-
dbatimut-pro-bezpeku-v-
bilozerskij-
gromadi/?fbclid=IwAR0jSsfeqLYcLY
Hmnf0NyFPEFT4Zs6WdNZ0IX2hBih
Q9irDC-l-lelm5fH0 

27.02.2020 
В Музиківці обговорили 

питання безпекових 
ініціатив 

Самостійне 
інтернет-ЗМІ 

Білозерка.info 

https://bilozerka.info/v-muzikivci-
obgovorili-pitannya-bezpekovix-
iniciativ/?fbclid=IwAR3eukOuoRY4S
Zc7yeL9XHpA-oYtqjLk--3-
8SeoXPx1sPg_sfKdrsvxWFg 

23.03.2020 Діалог безпеки Радіо 
Suspilne 
Kherson 

https://drive.google.com/open?id=
1R9oO_A5PdnH2idwCezpRMn9dM
uvcimy9 

23.03.2020 
З 23 березня Білозерське 
бюро правової допомоги 

працюватиме дистанційно 

Самостійне 
інтернет-ЗМІ 

Білозерка.info 

https://bilozerka.info/z-23-
bereznya-bilozerske-byuro-
pravovo%d1%97-dopomogi-
pracyuvatime-distancijno/ 

23.03.2020 

Білозерське бюро правової 
допомоги роз’яснює про 
максимально допустиму 
вартість подарунків для 
суб’єктів декларування 

Самостійне 
інтернет-ЗМІ 

Білозерка.info 

https://bilozerka.info/bilozerske-
byuro-pravovo%d1%97-dopomogi-
rozyasnyuye-pro-maksimalno-
dopustimu-vartist-podarunkiv-dlya-
subyektiv-deklaruvannya/ 

23.03.2020 
Призупинення прийому 

громадян 
Самостійне 

інтернет-ЗМІ 
Олешки 
онлайн 

https://05542online.com/news/58
68-oleshkvske-byuro-pravovoyi-
dopomogi-povdomlyaye.html 

31.03.2020 
Роз'яснення щодо 

комунальних послуг під час 
карантину 

Самостійне 
інтернет-ЗМІ 

Олешки 
онлайн 

https://05542online.com/news/58
91-oleshkvske-byuro-pravovoyi-
dopomogi-nformuye.html 

31.03.2020 
Білозерське бюро правової 

допомоги роз’яснює як 
Самостійне 

інтернет-ЗМІ 
Білозерка.info 

https://bilozerka.info/bilozerske-
byuro-pravovo%d1%97-dopomogi-
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громадянам повернути 
квитки на концерти та 

потяги 

rozyasnyuye-yak-gromadyanam-
povernuti-kvitki-na-koncerti-ta-
potyagi/ 
 

31.03.2020 
Тема дня. "Права і обов'язки 
громадян під час карантину 

та НС" 
Радіо 

Українське 
радіо Херсон 

https://drive.google.com/open?id=
1vHCkTVLXp_itvk34mnI4QzZcCKYQ
AFi_ 
 

31.03.2020 Карантин - не канікули ТБ 
Українське 

радіо Херсон 
https://youtu.be/TLnnaJ6Sgjk 
 

30.03.2020 Стягнення аліментів Інтернет Facebook 

https://www.facebook.com/kherso
n1.kherson/videos/2247111955582
357/?__xts__%5B0%5D=68.ARA04E
eYDu4l63k_nCPWxgIK2FSlwkhzhZA
WMQm-
YiQu4__xMsae0yW308pNFM2NzzH
EsxPu0M_HI2WNsPgq0z306jWU5V
bgYtPRuDf3PfyOvUkVuVQDjH_EgN
5OohXRdbna_H-
cxJLknmpR58JQtbN6e-
JH9eO0GjFNk-iKWz-Pia-
gcyNYPVhOwlIDc1WFMXvMJ-
8psJvLJCrGo_qYUgkqIvuJ0C6MUXTf
VcqcB3mrFdjTNX_QdWP-
iEga4kjqhU3J9_f4cfbEKcz6qZyBcGK
DicRyKy2h61g9-
k3R4uNd8TOeerIjXmz888Yo-
Gs6M79O-
uJunIboa3pOcfhSjWITHTMgNJi59m
rXWQ&__tn__=-R 

30.03.2020 Особи з інвалідністю Інтернет Facebook 

https://drive.google.com/file/d/1iY
Ewv1mIl2Py7M0_-
brWDYbhRMk_tR95/view?fbclid=I
wAR3pZZWDfb44WZ1Far-
RRVJB9vpnlele1yUZcW8IfExZHn5n1
TtGaSl83n8 

30.03.2020 
«Роз'яснення щодо надання 

житлово-комунальних 
послуг під час карантину» 

Інтернет Facebook 

https://drive.google.com/file/d/1S
PTi2IKEjb7XYlXeTVh16AbYJm67ZjTl
/view?fbclid=IwAR3lSexXshPVJMIQ
0-
cMo5BO4aKHH2mk21FeyD_Xbi3aN
AsvC98q8qs5-Vg 

 
 

1.2  БПД - онлайн.  
 
Протягом звітного періоду Центром надавалися правові консультації клієнтам в режимі 

он-лайн, за допомогою мережі Facebook, через Viber та Skype, а також за допомогою 
електронної пошти центру. 
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1.3 WikiLegaLaid 
Протягом І кварталу 2020 здійснювалася підтримка в актуальному стані статей, 

розміщених на платформі правових консультацій WikiLegaLaid. 

 

Місяць / рік 

Назва розміщеної правової консультації (на 
нову тему)/удосконаленої правової 

консультації (закріпленої за іншим центром 
з надання БВПД)  

Назва оновлених правових консультацій, що 
закріплені за центрами з надання БВПД 

Січень 2020 Паліативна допомога 
Особливісті оформлення спадщини на тимчасово 

окупованій території 

Лютий 2020 
Порядок повернення коштів поміщених в 

період до 02.01.1992 в установи Ощадбанку 
СРСР 

Шахрайство 

Березень 
2020 

Поняття та умови договору в цивільному праві Авторське право 

 
21 січня 2020 року, спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона Василевич 

провела навчання для працівників Білозерської центральної районної бібліотеки, на тему: “Що 
таке WikiLegalAid ?”. 

 
 

1.4 Механізм перенаправлення 
  
 13 лютого 2020 року спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона 
Василевич провела робочу зустріч з  уповноваженим представником ГО «Українське 
об’єднання учасників бойових дій та волонтерів у Херсонській області»  Волошиним Федором 
Євгенійовичем. Сторони підписали меморандум про співпрацю та запланували   організацію і 
проведення спільних зустрічей, консультацій на 2020 рік з метою вироблення узгоджених 
позицій щодо врегулювання актуальних проблем військовослужбовців. 
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 [1.2.]  Клієнти отримують якісні послуги БПД. 
2.1 Peer review. 

 

Протягом звітного періоду постійно проводився аналіз потреби в залученні нових 
адвокатів, в мережі Facebook розміщувалися інформаційні оголошення щодо проведення 
конкурсу по залученню адвокатів до системи БПД.  

Укладено 38 контрактів з адвокатами, які надають БПД по КАСу та ЦАС.  
 

 

[1.3.]   Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для 
реалізації своїх прав. 
3.1 Медіація 

Протягом кварталу працівниками Центру застосовано медіацію при вирішенні 
правових спорів. 

Так, зокрема до Центру звернувся громадянин С., з питанням щодо зняття арешту з 
майна, накладеного державним виконавцем при виконанні постанови Управління 
патрульної поліції про притягнення клієнта до відповідальності за вчинення 
адміністративного правопорушення. Зі слів клієнта, штраф був сплачений ним на другий день 
після винесення постанови. Державна виконавча служба наполягала на тому, що зняття 
арешту відбудеться лише в разі винесення судом відповідного рішення. 

Працівником Центру було запропоновано клієнту звернутися до УПП в Херсонській 
області з заявою, в якій запропоновано зазначити про необґрунтованість пред’явлення 
постанови до виконання та вимагати у стягувача направити до ВДВС заяву про сплату боргу 
ще до відкриття виконавчого провадження, що в свою чергу є підставою для закриття 
виконавчого провадження. звільнення від сплати виконавчого збору та скасування заходів 
примусового виконання рішення.  

За наслідками звернення клієнта до УПП в Херсонській області, відділом ДВС 
отримано відповідне повідомлення, виконавче провадження було закрито та знято арешт з 
майна громадянина С., інформація щодо нього вилучена з Єдиного державного реєстру 
боржників, отже необхідність звернення до суду відпала.   

 
3.2 Незалежні провайдери БПД. 

Продовжуючи роботу щодо інтегрування правової допомоги до об’єднаних 
територіальних громад, 04 лютого 2020року, фахівець відділу «Білозерське бюро правової 
допомоги» Нечай Наталія в приміщенні Станіславської сільської ради взяла участь у засіданні 
постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту, питань 
охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

В ході заходу Наталія Нечай розповіла про роботу бюро та про систему правової 
допомоги в цілому. Про те, що таке безоплатна первинна правова допомога і де її можна 
отримати, що таке вторинна правова допомога та наголосила про нещодавні зміни до Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу», якими розширено перелік осіб, які є 
суб’єктами права на БВПД. 

Спеціаліст бюро запропонувала внести до порядку денного найближчої сесії сільської 
ради питання розгляду Програми надання безоплатної первинної правової допомоги на 
2020-2021 роки. Під час заходу фахівець бюро звернула увагу присутніх на важливість та 
актуальність даної Програми, яка дозволить вирішити ряд питань щодо надання безоплатної 
правової допомоги особам, які її потребують, а саме: покращення правової 
поінформованості жителів сільської місцевості, підвищення рівня обізнаності органів 
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місцевого самоврядування щодо державної політики у сфері надання безоплатної правової 
допомоги. 

    
 

05.02.2020 фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Бабаскіна Тетяна взяла 
участь у круглому столі зі спеціалістами Олешківського РВ філії ДУ "Центр пробації в 
Херсонській області", під час якого сторони виокремили пріритетні шляхи співпраці та 
обговорили питання максимальної орієнтації на потреби клієнтів при проведенні спільних 
заходів правопросвітницького характеру. 

 
19.02.2020 фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай взяла 

участь у організованому начальником Білозерського РВ ДРАЦС Південного міжрегіонального 
управління юстиції (м. Одеса) Світланою Вовк семінарі для секретарів виконавчих комітетів 
на тему: "Державна реєстрація народження дитини та її походження з одночасним 
визнанням батьківства у відповідності до Сімейного кодексу України та Правил державної 
реєстрації актів цивільного стану в Україні. Державна реєстрація народження дитини поза 
закладом охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність за несвоєчасну реєстрацію 
батьками народженої дитини. Усиновлення згідно рішення суду ". 

Фахівець бюро розповіла присутнім про переваги системи БПД, про кількість звернень 
громадян за отриманням безоплатної правової допомоги з питань сімейного права та про 
найпоширеніші питання, звернула увагу на порядок отримання БППД та БВПД, довела до 
відома учасників заходу про зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», в 
частині збільшення переліку категорій громадян, що є суб’єктами права на БВПД. 

 

  
 

03.03.2020 з метою запобігання та протидії гендерному та домашньому насильству,  
злочинності та з метою роз'яснення законодавства,  спеціалістом Олешківського бюро 
правової допомоги Бабаскіною Тетяною проведено правопросвітницький захід для клієнтів 
органу пробації, які перебувають на обліку в Олешківському районному секторі пробації. Під 
час тематичної лекції обговорено питання щодо протидії насильству в сім’ї, визначення його 
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видів, а також обставин, за яких жінки та діти можуть стати його жертвами. Окрім цього 
учасників заходу поінформовано про адміністративну та кримінальну відповідальність, яка 
настає за вчинення насильства, згідно Кодексу України «Про адміністративні 
правопорушення» та Кримінального кодексу України. Після проведеного семінару усі 
бажаючі отримали кваліфіковану юридичну допомогу. По закінченню заходу, клієнтам 
роз'яснено про функції і сферу діяльності бюро. 

    
 

06.03.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко провів семінар для 
співробітників Херсонського кризового центру для жінок, що постраждали від домашнього 
насильства на тему: «Домашнє насильство, причини виникнення, шляхи подолання». 

Учасники заходу обговорили відомі випадки домашнього насильства, причини їх 
виникнення та шляхи допомоги постраждалим особам. 

   
 

 
3.3 Спеціалізовані центри з надання БПД 

 
20.02.2020 спеціалісти Центру Альона Василевич, Ганна Трембач та Володимир 

Куценко взяли участь в інформаційній сесії «Права дискримінованих груп в Україні». 
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[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 
ефективною . 
 
4.1 Оптимізовані витрати. 

13 березня директор Центру Денис Милокостий провів нараду з працівниками Центру 
та підпорядкованих бюро правової допомоги, які долучилися до неї за допомогою Skype- 
зв’язку. Тема наради – «Діяльність Херсонського МЦ та бюро правової допомоги на час дії 
карантину». 

Керівник довів до відома співробітників вимоги Доручення Координаційного центру з 
надання правової допомоги від 13.03.2020 №06.1-08/478, яким скасовано до особливого 
розпорядження проведення особистих прийомів громадян керівниками регіональних та 
місцевих центрів з надання БВПД, скасовано проведення правопросвітницьких заходів та 
відмінено участь працівників центрів у масових заходах, доручено організувати роботу 
мобільних та дистанційних пунктів консультування в режимі он-лайн та за допомогою 
засобів телефонного зв’язку, зобов’язано створити та розмістити Скриньки для звернень 
громадян в приміщеннях центрів/ бюро правової допомоги. 

Денис Милокостий роз’яснив працівникам про необхідність проведення в зазначений 
період індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів хвороби 
серед працівників та необхідність забезпечення періодичної дезінфекції приміщень 
(кабінетів) згідно встановлених вимог. 

Окрім того, директор з підлеглими обговорив вимоги постанови КМУ від 11.03.2020 
№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», наголосив 
на неухильному дотриманні вимог постанови. 

    
 

Протягом звітного періоду двічи забезпечено виїзди інформаційно-правового десанту, 
з метою надання методичної допомоги працівникам бюро та проведення спільних 
правопросвітницьких заходів. 

Проведено 1 обмін досвідом з працівниками місцевих центрів Херсонщини. 

4.2 Вдосконалене управління системою БПД. 

 
 Протягом звітного періоду прийнято участь в  1 робочій зустрічі по розробці планів 

діяльності, обміну досвідом. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01.01.2020 по 31.03.2020  Херсонським місцевим центром з надання БВПД 

та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 1360 звернень клієнтів, 1096 особам було надано правову консультацію, 264 
із них 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 
Херсонського МЦ 

726 514 212 

2 Відділ «Білозерське бюро правової 
допомоги» 

356 324 32 

3 Відділ «Олешківське бюро правової 
допомоги» 

278 258 20 

…. Разом по МЦ 1360 1096 264 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 261 рішень 
про надання БВПД, 1 рішення про відмову в наданні БВПД, надано 240 доручень адвокатам 
та 23 штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних 
документів).  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з питань іншого 
цивільного права - 308 (22,65%), з питань сімейного права – 278 (20,44%), з питань житлового 
права –192 (14,12%), з питань спадкового права – 114 (8,38%), з інших питань – 109 (8,01%), з 
питань соціального  забезпечення – 99 (7,28 %), з питань адміністративного права – 91 
(6,69%), з питань виконання судових рішень – 60 (4,41%), трудового права – 59 (4,34%), 
договірного права – 24 (1,76%), земельного права – 18 (1,32%),  з питань медичного права – 7 
(0,51%), питань неправового    характеру – 1 (0,07%). 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЄЮ ПИТАНЬ 

 

ІНШЕ ЦИВІЛЬНЕ; 
21,6%

СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 

6,85%

ЖИТЛОВЕ; 
14,67%СІМЕЙНЕ;

20,54%

СПАДКОВЕ;

8,65%

ІНШІ ПИТАННЯ; 
9,41%

ДОГОВІРНЕ; 
2,48%

ВИКОНАННЯ СУД 
РІШЕНЬ; 

4,14%

ЗЕМЕЛЬНЕ;
2,93%

ТРУДОВЕ;

3,09 %

АДМІНІСТРАТИВНЕ; 
5,12% МЕДИЧНЕ; 0,15%

НЕПРАВОВЕ 

ПИТАННЯ; 0,38%
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

З загальної кількості - 661 нових клієнтів – 247 чоловіків та 414 жінок. 

 
 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ 

Із 662 нових клієнтів – 5 віком до 18 років (0,76%), 141 у віці від 18 до 35 років (21,30%), 
306 клієнтів віком від 35 до 60 років (46,22%) та 210 клієнтів віком понад 60 років (31,72%). 

 

ЧОЛОВІКИ

37,16%

ЖІНКИ

62,84%

до 18 років
0,76%

від 18 до 35 
років включно

21,30%

від 35 до 60 років 
включно
46,22%

понад 60 років
31,72%
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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) – 140 (58,58%), по ветеранам війни та особам, на яких 
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" – 
33 (13,81%), по особам з інвалідністю - 29 (12,13%), по внутрішньо переміщеним особам – 14 
(5,86%), по особам, які постраждали від домашнього насильства – 13 (5,44%), по особам, 
засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі – 7 (2,93%), по особам, щодо яких суд 
розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку – 2 (0,84%),по 
дітям, які не належать до окремих категорій – 1 (0,42%),  

 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ 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 І квартал 2020 

було: 
 

 здійснено  10 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 19 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 156  осіб, в 
тому числі  56  осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

малозабезпечені 
особи

60,61%

особи з 
інвалідністю

12,13%

ветерани війни, 
особи на яких 

поширюється дія 
ЗУ "Про статус 

ветеранів війни, 
гарантії їх 

соціального 
захисту"
13,81%

особи, засуджені 
до покарання у 

вигляді 
позбавлення волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні або 
обмеження волі

2,93%

внутрішньо 
переміщені особи

5,86%

особи, 
постраждалі від 

домашнього 
насильства

3,9%

діти, які не 
належать до 

окремих категорій
0,43%

особи, щодо яких 
суд розглядає 

справу про 
надання психіатр. 

допомоги в 
примус. порядку

0,43%
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мобільних консультаційних пунктів  та  100  осіб до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

 надано 3 методичні допомоги  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  33  правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ  16  інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
 надано 4 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-
просвітницьких 

заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів, 
розміщених у 

ЗМІ 

1 
Разом по МЦ, 
в тому числі: 

10/56 19/100 3 33 4 16 

2 

Білозерське 
бюро 

правової 
допомоги 

3/19 8/18 2 12 1 8 

3 
Олешківське 

бюро 
правової 

4/22 3/9 1 9 1 3 

 


