
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
щодо виконання Херсонським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  річного плану діяльності 
на 2020 рік у ІІ кварталі  

 
 

ЗМІСТ 
 
Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетними 

напрямами 
[1.1.]  Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до безоплатної правової 
допомоги. 
[1.2.]   Клієнти отримують якісні послуги БПД. 
[1.3.]   Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав. 
[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною. 
 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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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.  

01.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 
на тему: "Гнучкий режим роботи та надомна праця - зміни до Кодексу законів про працю 
України". 

 
 

02.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 
на тему: Методичні рекомендації на тему: "Шлюбний договір". 

 
07.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 

на тему: "Торгівля людьми - сучасне рабство" 
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Того ж дня створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 

на тему: "Мирова угода". 

 
08.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 

на тему: «Кіднепінг, або викрадення дітей. Про що обов’язково має знати дитина». 

 
 

10.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 
на тему: "Право інтелектуальної власності". 
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14.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 

на тему: "Порядок визнання спадщини відумерлою". 

 
 

16.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 
тему: "Відпустки в період карантину" - 
https://www.facebook.com/kherson1.kherson/videos/229068541535509/ 
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Того ж дня створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 
на тему: "Усиновлення" 

 
 

 
23.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 

на тему: "Договір довічного утримання" 

 
 

Також 23.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні 
рекомендації на тему: "Цінні папери" 
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Того ж дня створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 
на тему: "Обмежувальний припис стосовно кривдника" 

   
 

27.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 
тему: "Визнання особи такою, що втратила право користування житлом" - 
https://www.facebook.com/watch/?v=232856164593538 

 
 

28.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 
на тему: "Позовна давність". 
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30.04.2020 проведено Вебінар на тему: "Розірвання трудового договору" - 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=224137992344330&ref=watch_permalink. 

 

 
 

Того ж дня створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 
тему: "Звільнення за власними бажанням" - 
https://www.facebook.com/watch/?v=279555173087026 

        
 

Також 30.04.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення 
Відеоконсультацію на тему: "Укладання трудового договору"- 
https://www.facebook.com/watch/?v=2522228197881403 
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05.05.2020 року головний спеціаліст Білозерського бюро правої допомоги  Альона 
Василевич  та особовий склад Білозерського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в 
Херсонській області забезпечили роботу дистанційного скайп-консультування  для осіб 
засуджених до кримінального покарання, не пов’язаного із позбавленням волі на базі 
установи. Клієнтам  пробації  надали консультації з різних правових питань за допомогою 
інтернет засобів зв’язку. 

     
 

Того ж дня фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Ганна Трембач за 
допомогою скайп зв’язку  провела для учнів 11-го класу Олешківської ЗОШ №4 відеоурок  на 
тему: «Булінг у дитячому середовищі, причини, наслідки та шляхи його подолання». 

 Що таке булінг (цькування)? Які його прояви? Які причини та наслідки булінгу 
(цькування)? Як правильно реагувати дитині, коли вона стала учасником ситуації? Який 
алгоритм дій у разі його виявленні? До кого звертатись по допомогу?На ці та інші питання 
Ганна Трембач надала  відповіді та обсудила з дітьми питання виникнення булінгу та шляхи 
допомоги постраждалим від цього явища, зокрема - засудження однолітками проявів булінгу 
та дружня підтримка тих дітей, хто зазнає знущань. 
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06.05.2020 року головний спеціаліст Олешкіського бюро правої допомоги Тетяна 
Бабаскіна та особовий склад Олешківського районного відділу філії Державної установи 
«Центр пробації» в Херсонській області забезпечили роботу дистанційного пункту 
консультування для осіб засуджених до кримінального покарання, не пов’язаного із 
позбавленням волі на базі установи. Клієнтам пробації надали консультації з різних правових 
питань за допомогою інтернет засобів зв’язку. 

         

 
 

Того ж дня створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію 
на тему: "Булінг в дитячому середовищі, причини, наслідки та шляхи його подолання". 
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08.05.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультація на 
тему: "Права осіб з інвалідністю" 

https://www.facebook.com/watch/?v=1561638780661023 

  
 

Того ж дня проведено Вебінар на тему: "Права та пільги учасників АТО та членів їх 
сімей"- https://www.facebook.com/watch/live/?v=286256262775232&ref=watch_permalink 

 
 

Також 08.05.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні 
рекомендації на тему: "Протидія булінгу серед дітей середнього віку». 
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Також 08.05.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні 
рекомендації на тему: "Допомога малозабезпеченим сім'ям". 

    
14.05.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 

тему: "Встановлення факту родинних відносин" –  
https://www.facebook.com/kherson1.kherson/videos/2852301251663797/?v=2852301251663797 

       
 

Того ж дня створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні 
рекомендації на тему: "Порядок та підстави встановлення факту родинних відносин". 

          
 

Також 14.05.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні 
рекомендації на тему: "Допомога одиноким матерям". 

               



12 
 

15.05.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 
тему: "Обов'язок повнолітніх дітей утримувати своїх непрацездатних батьків". 

https://www.facebook.com/watch/?v=937377313368408 
 

 
 

Того ж дня створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 
тему: "Державна допомога при народженні дитини". 

https://www.facebook.com/watch/?v=557832394919717 

 
 

17.05.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні 
рекомендації на тему: "Визнання осіб реабілітованими та їх соціальний захист". 
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20.05.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 
тему: "Права та пільги внутрішньо переміщених осіб" –  

https://www.facebook.com/watch/?v=693954481391666 

 
 

21.05.2020  спеціаліст Центру Фелікс Шмиголь та співробітники Корабельного районного 
відділу філії ДУ "Центр пробації" в Херсонській області забезпечили роботу дистанційного 
пункту консультування громадян за допомогою Skype-зв'язку. Суб’єкти пробації – громадяни, 
засуджені до кримінального покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, мали змогу 
отримати правові консультації з трудового права, дізнатися про переваги офіційного 
працевлаштування та гарантії працівників в сфері трудових правовідносин. 

    
 

22.05.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 
тему: "Захист прав інтелектуальної власності"- 

https://www.facebook.com/watch/?v=289533558728980 
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26.05.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Методичні рекомендації 
на тему: "Протидія торгівлі людьми"-  

 
 

29.05.2020 проведено Вебінар на тему: "Адміністративне правопорушення. Права та 
обов'язки осіб, що притягаються до відповідальності" - 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=895532794298647&ref=watch_permalink 

 
 

01.06.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 
тему: "Відповідальність за куріння в громадських та заборонених місцях"- 

https://www.facebook.com/watch/?v=282039069597683 

      
 

02.06.2020 створено для подальшого розповсюдження тематичний буклет на тему: "Я 
маю право. Захист прав дітей" 
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03.06.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 
тему: "Безпека дітей в інтернеті"- 
https://www.facebook.com/kherson1.kherson/videos/2907305309335359/ 

  
 

05.06.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 
тему: "Трудові права неповнолітніх" - https://www.facebook.com/watch/?v=638869690173388 

    
 

10.06.2020 в приміщенні Корабельного РВ філії ДУ "Центр пробації" в Херсонській області 
забезпечено роботу мобільного пункту консультування громадян – суб'єктів пробації. 
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10.06.2020 у приміщенні Олешківської районної державної адміністрації Херсонської 
області відбулась зустріч представника Олешківського бюро правової допомоги Тетяни 
Бабаскіної та голови Олешківської РДА Олександра Дуки. Мета зустрічі  – підписання 
Меморандуму про співпрацю між Херсонським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та Олешківською районною державною адміністрацією, в 
частині співробітництва і консолідаціії зусиль сторін, спрямованих на надання правової 
інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань в інтересах осіб, які потребують 
безоплатної правової допомоги, що так важливо на сьогоднішній день, а також забезпечення  
доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги та медіації. Шляхи реалізації 
Меморандуму полягатимуть у комплексі спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня 
поінформованості громадян, щодо захисту своїх прав через організацію та проведення 
круглих столів, семінарів, конференцій, тощо за напрямами, що становлять взаємний інтерес. 

 

  
 

Того ж дня  фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай, спільно з 
юристом ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» Вячеславом Лях забезпечили 
роботу мобільного пункту консультування в Станіславській ОТГ.Мешканці населеного пункту, 
не виїжджаючи за його межі отримали правові консультації з наступних питань: про виділ у 
натурі частки із спільного майна, про податок на нерухоме майно, про відповідальність за 
порушення правил благоустрою, про порядок оформлення догляду за особою, яка досягла 
80-річного віку та інші.  
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12.06.2020 фахівці Центру Катерина Ворона та Олена Янощук здійснили виїзд за місцем 
проживання клієнта, який позбавлений можливості пересуватися, з метою надання адресної 
правової допомоги. Під час виїзду, клієнтові надано консультацію з правових питань та 
прийнято заяву про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

   
 

15.06.2020 в приміщенні Олешківської районної державної адміністрації фахівчиня 
Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна взяла участь у робочій нараді 
стосовно дітей, які повертаються з закладів інституалізації в біологічну родину.Спеціаліст 
розповіла присутнім про систему безоплатної правової допомоги, її функції, завдання та 
шляхи їх досягнення та реалізації, зокрема в частині надання правової допомоги саме дітям, 
розповіла про порядок подання звернень в інтересах дітей для отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

        
 

З нагоди відзначення Всесвітнього дня поширення інформації щодо зловживань 
стосовно літніх людей (День захисту літніх людей), 15.06.2020 спеціаліст Олешківського бюро 
правової допомоги Ганна Трембач на базі «Університету третього віку» для пенсіонерів, 
інвалідів (від 18-років), переселенців та учасників АТО, територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Олешківської районної ради провела семінар на 
тему: «Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору». 
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18.06.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію на 

тему: "Пункти тимчасового розміщення біженців в Україні"- 
https://www.facebook.com/watch/?v=1932910450341922 

 
 

З нагоди відзначення Всесвітнього дня біженців, 19.06.2020 фахівець відділу 
«Білозерське бюро правової допомоги» Альона Василевич провела правопросвітницький 
захід - інформаційну зустріч з внутрішньо переміщеними особами 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). 

         
 

23.06.2020 спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна, з нагоди 
Дня Конституції України, для працівників КЗ «Олешківська центральна районна бібліотека» 
провела лекцію на тему «Захист конституційних прав та свобод людини й громадянина». 
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24.06.2020  фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія Нечай спільно з 
юристом ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» (ГО "Білозерський центр 
регіонального розвитку") Вячеславом Лях забезпечили роботу мобільного пункту 
консультування в приміщенні бібліотеки с.Широка Балка. 

      
 

26.06.2020 створено та розміщено для загального ознайомлення Відеоконсультацію 
на тему: "Відповідальність за вживання, виготовлення та розповсюдження наркотиків"- 
https://www.facebook.com/kherson1.kherson/videos/259044285194391/ 
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23.06.2020 працівник Центру Олена Янощук  здійснила візит за місцем проживання  
клієнтки Центру,  яка є особою з інвалідністю та не може відвідати Центр для отримання 
безоплатної правової допомоги. За наслідками візиту прийнято заяву про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, а в подальшому клієнтці буде призначено 
адвоката за рахунок держави для складення документів процесуального характеру та 
здійснення представництва її інтересів у суді. 

    
 

25.06.2020 взято участь у флешмобі, проведеному з нагоди Міжнародного дня на підтримку 
жертв катувань 

 
 
 

Того ж дня прийнято участь в робочій зустрічі з Регіональною координаторкою взаємодії 
з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Херсонській 
області Тропіною Оксаною, Регіональним представником Уповноваженого Барановським 
Миколою, монітором національного превентивного механізму Куценком Володимиром, яка 
відбулася в Координаційному офісі безпеки Білозерського району. 
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Протягом ІІ кварталу 2020 року Центром проводилася правопаросвітницька робота в ЗМІ, 

створювалися та поширювалися через мережу Facebook методичні рекомендації актуальної 
правової тематики, зокрема: 

Дата 
публікації 

Джерело 
поширення 

Назва ЗМІ 
 

Назва 
публікації / 

виступу 
/методичної 
рекомендації 

Посилання на публікацію 

01.04.2020 
Самостійне 

інтернет-
ЗМІ 

Олешки 
онлайн 

Разова грошова 
допомога 
ветеранам 
війни до 9 

травня 

https://05542online.com/news/589
5-razova-groshova-dopomoga-

veteranam-vyni-do-9-travnya-2020-
roku.html 

07.04.2020 
Самостійне 

інтернет-
ЗМІ 

Олешки 
онлайн 

Як домовитися 
з 

орендодавцем 
під час 

карантину 

https://05542online.com/news/591
1-oleshkvske-byuro-pravovoyi-

dopomogi-nformuye.html 

09.04.2020 Веб-сайт 
організації 

Білозерськ
а районна 
державна 
адміністра

ція 

Білозерське 
бюро правової 

допомоги 
інформує  про 

платформу 
правових 

консультацій 
«WikiLegalAid» 

http://bilozerka-
rda.gov.ua/2020/04/09/bilozerske-

byuro-pravovoyi-dopomogi-
informuye-pro-platformu-pravovih-

konsultatsiy-wikilegalaid/ 

13.04.2020 
Самостійне 

інтернет-
ЗМІ 

Білозерка.i
nfo 

Домашнє 
насильство під 
час карантину: 

куди 
звернутись за 

допомогою 

https://bilozerka.info/domashnye-
nasilstvo-pid-chas-karantinu-kudi-

zvernutis-za-dopomogoyu/ 

13.04.2020 Радіо 
Українське 

радіо 
Херсон 

Як себе 
поводити в 

період 
карантину та 
надзвичайної 

ситуації, чи 
мають право 
змушувати 
працівників 

писати заяви на 
звільнення за 

власним 
бажанням 

https://www.facebook.com/suspilne
.tavriya.1/videos/525718181683400

/ 

13.04.2020 Веб-сайт 
організації 

Станіславс
ька ОТГ 

Інформація про 
роботу за І 

квартал 

https://stanislavskaotg.dosvit.org.ua
/news/bilozerske-byuro-pravovoi-

dopomogi-hersonskogo-mistsevogo-
tsentru-z-nadannya-bezoplatnoi-

vtorinnoi-pravovoi-dopomogi-robotu 

27.04.2020 
Самостійне 

інтернет-
ЗМІ 

Білозерка.i
nfo 

Як і де можна 
засвідчити 

вірність копії 

https://bilozerka.info/yak-i-de-
mozhna-zasvidchiti-virnist-

kopi%d1%97-
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документів? dokumentiv/?fbclid=IwAR1GPzGR0_
VjeyNQU0VyHMsxnY9HOsZ61ky5zKS

bne1uVgzdViy79zU64wk 

30.04.2020 
Самостійне 

інтернет-
ЗМІ 

Олешки 
онлайн 

Як вирішити 
трудовий спір 

https://05542online.com/news/598
4-oleshkvske-byuro-pravovoyi-

dopomogi-nformuye.html 

04.05.2020 
Самостійне 

інтернет-
ЗМІ 

Олешки 
онлайн 

Оформлення 
купівлі-

продажу 
квартири 

https://05542online.com/news/599
4-oleshkvske-byuro-pravovoyi-

dopomogi-nformuye.html 

05.05.2020 Радіо 
Українське 

радіо 
Херсон 

Тема дня: Як 
себе поводити 

в період 
карантину з 

працівниками 
поліції 

https://drive.google.com/open?id=1
U-

CCFeQRQ4Euk3ytCDltcpxdX7kZj3g2 

12.05.2020 
Самостійне 

інтернет-
ЗМІ 

Олешки 
онлайн 

Допомога на 
дітей 

одиноким 
матерям 

https://05542online.com/news/601
5-oleshkvske-byuro-pravovoyi-

dopomogi-nformuye.html 

26.05.2020 
Самостійне 

інтернет-
ЗМІ 

Білозерка.i
nfo 

Яка 
кримінальна 

відповідальніст
ь передбачена 

для 
неповнолітніх 

https://bilozerka.info/yaka-
kriminalna-vidpovidalnist-

peredbachena-dlya-nepovnolitnix/ 

28.05.2020 Веб-сайт 
організації 

Білозерськ
а районна 
державна 
адміністра

ція 

Білозерське 
бюро правової 

допомоги 
роз’яснює як 

отримати 
право на шлюб 
неповнолітній 

особі 

http://bilozerka-
rda.gov.ua/2020/05/28/bilozerske-

byuro-pravovoyi-dopomogi-roz-
yasnyuye-yak-otrimati-pravo-na-

shlyub-nepovnolitniy-osobi/ 

11.06.2020 Веб-сайт 
організації 

Олешківсь
ка районна 
державна 
адміністра

ція 

Арешт 
зарплатних 

коштів!!! 

http://oleshky-rda.gov.ua/pres-
tsentr/novini/aresht-zarplatnih-

koshtiv/?fbclid=IwAR253K68xnUhM
bZgnlDXDOREueZDQQANoJMiCBa85

9QxAKZb09HvmyLPFR0 

13.06.2020 
Самостійне 

інтернет-
ЗМІ 

Білозерка.i
nfo 

Консультація 
щодо 

встановлення 
часток в 

нерухомому 
майні 

https://bilozerka.info/vi%d1%97zd-
yuristiv-v-s-stanislav-konsultaciya-
shhodo-vstanovlennya-chastok-v-

neruxomomu-
majni/?fbclid=IwAR1on9JXmh5WM4

aYEyR46DDzI-
fmv3JEUqgqliFetU7cDaVBDEmK7-

wtoNg 

19.06.2020 
Самостійне 

інтернет-
ЗМІ 

Білозерка.i
nfo 

Права та 
обов’язки 
біженців в 

Україні 

https://bilozerka.info/prava-ta-
obovyazki-bizhenciv-v-

ukra%d1%97ni/ 

27.06.2020 Радіо Голос 
Громади 

Закон і 
порядок 

https://www.facebook.com/golosgr
omaduStanislavOTG/videos/202089

141086541/?t=718 
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2.1  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, через платформу консультацій у HelpDesk. 

 

            

2.2 WikiLegaLaid 
Протягом ІІ 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 

Квітень 2020 Умови призначення і виплати допомоги при 
народженні дитини 

«Втрата права користування житловим приміщенням» 

Травень 2020 Допомога по безробіттю для організації власного 
бізнесу 

«Дії працівника у разі виявлення порушення законодавства 
щодо його офіційного працевлаштування» 

Червень 2020 Порядок зміни прізвища дитини її батьками «Спадкування Фермерського господарства» 

 
 

1.4 Механізм перенаправлення 
  
 Центром здійснюється робота по наданню безоплатної правової допомоги клієнтам, 
направленим з Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Херсонської Обласної 
державної адміністрації (особи, постраждалі від домашнього насильства), та ГО «Десяте 
квітня» (особи з числа ВПО, які потребують отримання БВПД) 

 

 [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 4 контракти з адвокатами, які надають БПД по КАСу та ЦАС.  
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[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 І., з питанням щодо порушення правил 
добросусідства. Суть питання полягала в наступному: клієнт проживає в частині 
домоволодіння. Загальний двір перебуває у спільному користуванні з сусідом. Порядок 
користування двором не визначався судом, а визначено домовленістю між співвласниками, 
та перегороджений за взаємною згодою сітчастим парканом.  

Для проведення ремонту фасаду своєї частини домоволодіння, клієнтові необхідно 
було провести роботи з боку частини двору сусіда. Останній згоди на це не давав, в зв’язку 
чим громадянин І. мав намір позиватися до суду. 

Працівниками Центру клієнтові запропоновано направити сусідові листа, в якому 
зазначити вимогу надання вільного доступу до частини двору для проведення ремонтних 
робіт та надано правову допомогу в складанні даного листа. 

Після отримання письмової вимоги, сусід надав клієнтові вільний доступ, тобто 
відпала необхідність звернення до суду. Спір вирішено в позасудовому порядку. 

 
3.2 Незалежні провайдери БПД. 

З нагоди відзначення Всесвітнього дня поширення інформації щодо зловживань 
стосовно літніх людей (День захисту літніх людей), 15.06.2020 спеціаліст Олешківського бюро 
правової допомоги Ганна Трембач на базі «Університету третього віку» для пенсіонерів, 
інвалідів (від 18-років), переселенців та учасників АТО, територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Олешківської районної ради провела семінар на 
тему: «Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору». 
Під час семінару фахівчиня ознайомили слухачів з нормами Конституції України, які 
регламентують права, свободи та обов’язки людини і громадянина. 

Фахівець бюро довела до відома присутніх інформацію про роботу Центру та 
підпорядкованих бюро, про функції, які покладені на Центри БВПД, роз’яснила порядок 
звернення за отриманням безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

По закінченню учасники отримали інформаційні листівки та буклети, в яких зазначено 
контакти бюро. 
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23.06.2020 спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона Василевич, з 

нагоди Дня Конституції України, для працівників Білозерської районної бібліотеки провела 
лекцію на тему «Захист конституційних прав та свобод людини й громадянина». 

Під час лекції спеціаліст звернула увагу присутніх на те, що Конституція – це Основний 
Закон не лише держави, а й всього соціально неоднорідного суспільства. Конституція України 
була прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Розділ ІІ 
Конституції України містить норми, які безпосередньо проголошують та гарантують основні 
права, свободи та обов’язки людини і громадянина. До того ж, у ч. 3 ст. 8 Конституції України 
було зазначено, що норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для 
захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина на підставі Конституції України 
гарантується. На міжнародному рівні принципи прав людини закріплені у Всесвітній 
декларації прав людини та систематизовані в 7 основних документах з прав людини. Україна, 
на сьогодні, робить активні кроки щодо реального виконання і забезпечення конституційних 
прав і свобод людини і громадянина. 

Від представника бюро учасники заходу дізналися про роботу системи безоплатної 
правової допомоги, її переваги перед іншими надавачами юридичних послуг, про завдання 
системи, її мету та шляхи досягнення. 

Всі присутні отримали тематичні буклети з контактами Центру та підпорядкованих 
бюро правової допомоги. 

 
 

 

[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 
ефективною . 
 
4.1 Оптимізовані витрати. 

Проведено 2 внутрішніх навчання для працівників МЦ у відповідності до їх потреб. 
Здійснено 1 інформаційно – правовий десант з метою надання методичної допомоги 

працівникам бюро та проведення спільних правопросвітницьких заходів. 
Взято участь у 5 семінарах, тренінгах, організованих Координаційним центром з 

надання правової допомоги. 
Тричі проведено обмін досвідом з працівниками регіонального та місцевих центрів 

БВПД Херсонсщини та інших регіонів України. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2020 по 30.06.2020  Херсонським місцевим центром з надання БВПД 
та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 818 звернень клієнтів, 675 особам було надано правову консультацію, 143 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 

352 244 108 

2 Відділ «Білозерське бюро правової 
допомоги» 

296 274 22 

3 Відділ «Олешківське бюро правової 
допомоги» 

170 157 13 

…. Разом по МЦ 818 675 143 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 143 рішення 
про надання БВПД, видано 135 доручень адвокатам та 8 штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з питань іншого 
цивільного права - 219 (26,77%), з питань сімейного права – 151 (18,46%), спадкового права – 
84 (10,27%), житлового права –71 (8,68%), трудового права – 63 (7,70%), з питань соціального  
забезпечення – 61 (7,46 %), з інших питань – 58 (7,09%), з питань адміністративного права – 
48 (5,87%), з питань виконання судових рішень – 31 (3,79%), з питань земельного права – 23 
(2,81%),  договірного права – 9 (1,1%). 

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

 

ІНШЕ ЦИВІЛЬНЕ; 
26,77%

СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 

7,46%

ЖИТЛОВЕ; 
8,68%СІМЕЙНЕ;

18,46%

СПАДКОВЕ;

10,27%

ІНШІ ПИТАННЯ; 
7,09%

ДОГОВІРНЕ; 
1,1%

ВИКОНАННЯ СУД 
РІШЕНЬ; 

3,79%

ЗЕМЕЛЬНЕ;
2,81%

ТРУДОВЕ;

7,70 %
АДМІНІСТРАТИВНЕ; 

5,87%
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

З загальної кількості - 340 нових клієнтів – 123 чоловіків та 217 жінок. 

 
 

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

Із 340 нових клієнтів –86 у віці від 18 до 35 років (25,29%), 168 клієнтів віком від 35 до 60 
років (49,42%) та 86 клієнтів віком понад 60 років (25,29%). 

 

ЧОЛОВІКИ

36,18%

ЖІНКИ

63,82%

від 18 до 35років
включно
25,29%

понад 60 років
25,29%

від 35 до 60 років 
включно
49,42%
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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) – 63 (48,46%), по ветеранам війни та особам, на яких 
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" – 
33 (25,38%), по особам з інвалідністю - 18 (13,85%), по внутрішньо переміщеним особам – 7 
(5,38%), по особам, які постраждали від домашнього насильства – 5 (3,85%), по особам, 
засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі – 4 (3,08%), 

 

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  5 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 40  осіб, в 
тому числі  29  осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів  та  11  осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

малозабезпечені 
особи

48,46%

особи з 
інвалідністю

13,85%

ветерани війни, 
особи на яких 

поширюється дія 
ЗУ "Про статус 

ветеранів війни, 
гарантії їх 

соціального 
захисту"
25,38%

особи, засуджені 
до покарання у 

вигляді 
позбавлення волі, 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні або 
обмеження волі

3,08%

внутрішньо 
переміщені особи

5,38%

особи, 
постраждалі від 

домашнього 
насильства

3,85%
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 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  44  правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ  17  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: 

5/29 19/11 3 44 4 17 

2 

Білозерське 
бюро 

правової 
допомоги 

3/27 8/5 1 20 1 9 

3 
Олешківське 

бюро 
правової 

0/0 3/5 1 16 1 6 

 


