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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.  
 
01.07.2020 з нагоди п’ятиріччя роботи Херсонського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, спеціаліст Олешківського бюро правової 
допомоги Тетяна Бабаскіна провела презентацію діяльності центру для співробітників 
територіальних органів юстиції – виконавчої служби та відділу РАЦС Олешківського району. 

Спеціаліст розповіла про досягнення системи безоплатної правової допомоги, про 
діяльність Центру, статистику звернень, про зміни в законодавстві, що регулює діяльність 
Центру, порівняла статистичні показники діяльності Центру в минулі роки у порівнянні з 
першим півріччям 2020 року. 

Присутні відмітили, що робота Центру є важливою та такою, що дозволяє громадянам не 
лише бути обізнаними щодо прав, свобод та обов’язків, а й реально захистити свої інтереси в 
правовий спосіб. 

 
 

02.07.2020 фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Трембач Ганна, спільно з 
фахівцем районного сектору філії ДУ «Центр пробації» Лежнюк Юлією забезпечили роботу 
мобільного пункту консультування громадян, засуджених вироком суду до кримінального 
покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. 
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Також 02.07.2020 2 липня, з нагоди п’ятиріччя роботи Херсонського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, фахівець Білозерського бюро правової 
допомоги Нечай Наталія провела презентацію діяльності Центру для співробітників 
територіальних органів юстиції – виконавчої служби та відділу РАЦС Білозерського району. 

Під час заходу фахівець бюро розповіла присутнім про те, що безоплатна правова 
допомога – це правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково 
надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, 
повідомила про функціонування системи БПД в Україні, про діяльність Центру та 
підпорядкованих бюро правової допомоги. Присутні дізналися про статистику звернень до 
Центру за безоплатною правовою допомогою, про найпоширеніші питання, з якими 
звертаються громадяни, про кількість проведених у 2020 році заходів правопросвітницького 
характеру та їх тематику. По завершенню заходу, учасники обговорили процедуру отримання 
безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 

07.07.2020 року  на базі Білозерського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в 
Херсонській області головний  спеціаліст  Білозерського бюро правової допомоги Альона 
Василевич забезпечила роботу мобільного пункту консультування для осіб засуджених до 
кримінального покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. Клієнтам  пробації  було 
надано консультації з різних правових питань. 
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09.07.2020 створено та розміщено в мережі Facebook відеоконсультацію на тему: 
"Встановлення факту родинних відносин". 

 
 

13.07.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко в приміщенні Центру обліку 
безпритульних громадян забезпечив роботу мобільного пункту доступу до безоплатної 
правової допомоги. Підоблікові центру – особи без постійного місця проживання та особи 
без громадянства отримали консультації правового характеру стосовно порядку отримання 
паспорта громадянина України та встановлення в суді факту постійного проживання  на 
території України. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про громадянство України» 
громадянами України є усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення 
незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України. Про 
належність до громадянства України таких осіб може свідчити наявність у паспортах 
громадянина колишнього СРСР відмітки про прописку, що підтверджує факт їхнього 
постійного проживання на території України за станом на 24.08.1991 року. 

Клієнти отримали правові консультації в індивідуальному порядку та дізналися про 
роботу Центру та порядок звернення за безоплатною первинною та вторинною правовою 
допомогою. 
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14.07.2020 фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна 
провела семінар для колективу Цюрупинської районної спілки споживчих товариств на тему 
«Способи захисту прав людини і громадянина». Під час даного заходу  було розкрито основні 
конституційні права людини і громадянина,механізм реалізації цих прав, захист прав людини 
і громадянина.  

 
 

15.07.2020 Центру Фелікс Шмиголь та Володимир Куценко здійснили виїзд за місцем 
проживання клієнтки (с.Степанівка), яка за станом здоров'я не може відвідати Центр 
самостійно. 

                      
 

17.07.2020 державну установу «Херсонський слідчий ізолятор» відвідали посадові 
особи: регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини в Херсонській області Тропіна Оксана Леонідівна та начальник 
відділу правоосвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги Куценко Володимир Вікторович. Оксана Тропіна та Володимир Куценко провели 
робочу зустріч з керівництвом слідчого ізолятора, під час якої обговорили нагальні питання, 
що стоять перед адміністрацією установи та подальший план роботи. 
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Також 17.07.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко в приміщенні 
Херсонського центру обліку безпритульних громадян забезпечив роботу мобільного пункту 
доступу до безоплатної правової допомоги. 

 
 

Того ж дня спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко та регіональний 
координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в Херсонській області Тропіна Оксана Леонідівна провели робочу зустріч з 
керівництвом ДУ «Даріївська ВК-10». Під час заходу учасники обговорили умови тримання 
засуджених, та питання отримання особами, що відбувають покарання безоплатної правової 
допомоги, в тому числі, обговорили  роботу мобільних та дистанційних пунктів доступу 
засуджених до БПД. 

 
 

Також 17.07.2020 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко та регіональний 
координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в Херсонській області Тропіна Оксана Леонідівна провели робочу зустріч з 
керівництвом ДУ «Північна виправна колонія №90». Під час заходу учасники обговорили 
умови тримання засуджених, та питання отримання особами, що відбувають покарання 
своєчасної безоплатної правової допомоги. Сторони погодилися, що вкрай важливим є 
правопросвітництво засуджених,  обговорили  проведення  заходів, спрямованих на  
інформування осіб, що відбувають покарання  про їх права та обов’язки, роботу мобільних та 
дистанційних пунктів доступу засуджених до БПД. 
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22.07.2020 з метою підвищення обізнаності громадян про відкриття ринку землі та 
про оформлення права власності на земельні ділянки (паї) фахівець відділу «Білозерське 
бюро правової допомоги" Наталія Нечай провела інформування мешканців смт.Білозерка, 
під час якого розповіла, про те коли запрацює ринок землі, хто може її купувати та на яких 
умовах. Також фахівець поінформувала, про оподаткування землі, порядок передачі, 
повідомила що до 1 січня 2025 року всі власники земельних паїв повинні оформити на них 
право власності, інакше землю передадуть у комунальну власність територіальної громади. 
Після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки будуть визнані безхазяйними і їх передадуть у 
комунальну власність територіальної громади. 

 
 

Також фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко провів лекцію для патрульних 
поліцейських Херсонської області на тему: «Земельна реформа в Україні». 

Верховною Радою прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», яким з 1 липня 2021 року 
вводиться ринок землі в Україні. Які це створює перспективи, які проблемні питання можуть 
виникнути в зв’язку з утворенням ринку землі, як отримати у власність земельну ділянку? На 
всі питання присутні отримали відповідь від фахівця центру. Володимир Куценко також 
розповів про систему безоплатної правової допомоги, про основні завдання та напрямки 
діяльності Центру, про порядок отримання безоплатної правової допомоги. 
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24.07.2020 з метою підвищення обізнаності громадян про відкриття ринку землі та 
про оформлення права власності на земельні ділянки (паї), фахівчиня відділу «Олешківського 
бюро правової допомоги" Ганна Трембач  провела інформування мешканців м.Олешки, під 
час якого розповіла про те коли запрацює ринок землі, хто може її купувати та на яких 
умовах. Також фахівець поінформувала, про оподаткування землі, порядок передачі, 
повідомила що до 1 січня 2025 року всі власники земельних паїв повинні оформити на них 
право власності, інакше землю передадуть у комунальну власність територіальної громади. 
Після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки будуть визнані безхазяйними і їх передадуть у 
комунальну власність територіальної громади. Додатково Ганна Трембач  розповіла  про 
переваги системи БПД, роздала візитівки бюро, інформаційні буклети відповідної тематики 
та пропонувала у разі необхідності звертатися до Олешківського бюро правової допомоги за 
юридичними консультаціями та роз’ясненнями. 

       
 

27.07.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко провів робочу зустріч з 
інспектором паспортного та військового обліку Садівської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області Тетяною Мельниченко. Сторони обговорили нагальні питання 
допомоги особам, які втратили з тих чи інших причин паспорт та зіткнулися з проблемою 
отримання нового. Також учасники зустрічі висловили думки, щодо процедури оформлення 
постійного догляду за особами, які його потребують. Володимир Куценко розповів про 
державні соціальні гарантії для осіб, які здійснюють догляд, розповів про перелік документів 
та форми заяв, які необхідно подавати до РУПСЗН та найчастіші причини відмови в їх 
задоволенні.  
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30.07.2020 головним спеціалістом відділу Олешківського бюро правової допомоги 
Ганною Трембач проведено інформування мешканців м.Олешки, під час якого пояснила, хто 
може стати жертвами торгівлі людьми, в який спосіб люди потрапляють до работорговців, з 
якою метою та в який спосіб експлуатуються ними, а також проінформовано про способи 
захистити себе та не потрапити в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми. В Україні надається 
державна підтримка особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема соціальна, 
медична, правова, освітня та матеріальна. Із заявою про необхідність такої допомоги слід 
звертатись до найближчої місцевої державної адміністрації за місцем проживання. Крім 
того, особи, постраждалі від торгівлі людьми, можуть отримати правову допомогу через 
мережу місцевих центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, які працюють 
по всій Україні. Додатково фахівець бюро розповіла переваги системи БПД, роздала візитівки 
бюро, інформаційні буклети відповідної тематики та пропонувала у разі необхідності 
звертатися до Олешківського бюро правової допомоги за юридичними консультаціями та 
роз’ясненнями. 

     
 

З нагоди всесвітнього дня протидії торгівлі людьми працівник Білозерського бюро 
правової допомоги Альона Василевич, провела вуличне інформування населення на 
території селища міського типу Білозерка. Фахівець бюро пояснила, хто може стати жертвами 
торгівлі людьми, в який спосіб люди потрапляють до работорговців, з якою метою та в який 
спосіб експлуатуються ними, а також проінформовано про способи захистити себе та не 
потрапити в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми.Пересічні громадяни отримали 
інформацію про право на отримання  безоплатної первинної та безоплатної вторинної 
правової допомоги. Також спеціаліст роздала буклети правового характеру  та інформаційні 
буклети з зазначенням графіку роби бюро та контактними телефонами. 
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04.08.2020 фахівець Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна в 
приміщенні Олешківського РВ філії ДУ "Центр пробації" в Херсонській області забезпечила 
роботу мобільного пункту доступу до БПД. Суб'єкти пробації мали змогу отримати правові 
консультації в індивідуальному порядку. 

   
 

Того ж дня на базі Білозерського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в 
Херсонській області, головний спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона 
Василевич забезпечила роботу мобільного пункту консультування для осіб засуджених до 
кримінального покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. Клієнтам пробації було 
надано консультації з різних правових питань. 

  

             
 

05.08.2020 головний спеціаліст Білозерського бюро безоплатної правової допомоги 
Альона Василевич, в приміщенні  Білозерського районного центру зайнятості, провела 
семінар спільно з працівниками центру зайнятості,  розповіла про права та пільги внутрішньо 
переміщених осіб, про державні гарантії в сфері захисту майнових та соціальних прав ВПО, 
про ограни та організації, громадські організації, діяльність яких направлена на допомогу у 
захисті прав осіб зазначеної категорії. По закінченні заходу Альона Василевич забезпечила 
роботу мобільного пункту доступу до БПД. 
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06.08.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко, спільно з представниками 
ГО «Десяте квітня» в с.Велетенське, в пункті тимчасового розміщення біженців та внутрішньо 
переміщених осіб, провели лекцію на тему: «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб». 
Присутні дізналися про визначені законодавством України права та обов’язки ВПО, про 
способи їх захисту та процедуру відновлення порушених прав, дізналися про органи, 
організації, в тому числі громадські організації та волонтерські рухи, діяльність яких 
спрямована на надання всебічної допомоги особам, які через воєнні конфлікти вимушені 
були покинути місця свого постійного проживання. Окремо спеціаліст Центру розповів про 
визначені законодавством пільги для ВПО, сферу та обсяг їх застосування. Володимир 
Куценко розповів про систему БПД, про діяльність Центру, розкрив питання, з якими 
найчастіше звертаються ВПО та про практику вирішення цих питань в судовому або 
позасудовому порядку. По завершенні заходу Володимир Куценко забезпечив роботу 
мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги, надавши всім охочім правові 
консультації в індивідуальному порядку. 

 
 

07.08.2020 спеціалісти Центру Катерина Ворона та Володимир Куценко здійснили 
виїзд за місцем проживання клієнта, який через проблеми зі здоров’ям позбавлений 
можливості відвідати Центр. 

 

                   
 

Того ж дня відбулася робоча зустріч представників Херсонського міського центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Сербул Ірини, Краски Наталії, Матвійчука Олексія 
з Куценко Володимиром - Херсонський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та регіональним координатором взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Херсонській області Тропіною 
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Оксаною. Обговорювались питання захисту прав жінок та дітей, які постраждали від 
домашнього насильства. 

 
 

В.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
начальник управління соціальної політики Олена Рузгіс 06.08.2020 провела робочу нараду з 
питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. У нараді 
взяли участь представники Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді, відповідальні з ведення цього напрямку Херсонського, Дніпровського, 
Корабельного, відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області, ГУНП в Херсонській 
області, управління Патрульної поліції в Херсонській області Департаменту патрульної поліції, 
Херсонського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини в Херсонській області. 

          
 

10.08.2020 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко провів лекцію для 
співробітників Херсонського міського центру зайнятості на тему: «Порядок  пільгового 
кредитування для здобуття та професійно-технічної  та вищої освіти». Захід проведений з 
нагоди відзначення "Міжнародного дня молоді". Присутні дізналися про державні гарантії в 
сфері пільгового кредитування на навчання, про перелік категорій осіб, яким надається 
державна підтримка, про документи, які необхідно збирати для отримання кредиту, 
ознайомилися з положеннями Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти, затвердженого Постановою КМУ №673 від 29.08.2018.Також 
Володимир Куценко повідомив про категорії здобувачів професійно-технічної та вищої 
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освіти, які мають переваги під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування за 
однакових підстав. 

 
 

11.08.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко провів лекцію для 
працівників Корабельного РВ філії ДУ «Центр пробації в Херсонській області» та підоблікових 
осіб – суб’єктів пробації на тему: «Податкова знижка на навчання». Присутні дізналися про 
поняття «податкова знижка» - це сума, на яку дозволяється зменшити розмір сплаченого 
податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з оплатою послуг навчання. Володимир Куценко 
розповів про умови та порядок отримання податкової знижки, розповів, хто може її 
отримати, та як за податковою знижкою звертатися. 

 
 
 

Того ж дня фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко провів лекцію в приміщенні 
Корабельного РВ філії ДУ «Центр пробації в Херсонській області» забезпечив роботу 
мобільного пункту доступу до БПД. Суб’єкти пробації отримали індивідуальні консультації з 
питань сімейного права, земельного права, питань пенсійного забезпечення. Всі бажаючі 
отримали візитівки з контактами Центру та підпорядкованих бюро правової допомоги. 
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Також 11.08.2020 головний спеціаліст Білозерського бюро безоплатної правової 
допомоги Альона Василевич, провела семінар для працівників Білозерського РВ ДВС 
південного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Одеса) на тему: «Виплати 
соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів. 

 
 

13.08.2020 в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Олешківської 
районної державної адміністрації 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. 

         
 

13.08.2020 працівники Херсонського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Фелікс Шмиголь та Катерина Ворона у відеоконсультації на 
тему: "Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами" розповіли про правила 
поводження з тваринами, про відповідальність за нелюдське ставлення до тварин. 

   
 



15 
 

Того ж дня фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко провів лекцію для клієнтів 
БО «Благодійний фонд» Джерело життя – Снігурівка» на тему: «Сімейні правовідносини». 
Учасники заходу дізналися про законодавче врегулювання сімейних відносин – реєстрація 
шлюбу, реєстрація розірвання шлюбу, стягнення аліментів, розподіл спільно нажитого майна 
подружжя, визначення походження та місця проживання дитини, обов’язок повнолітніх 
дітей утримувати своїх непрацездатних батьків. Володимир Куценко розповів про порядок 
вирішення сімейних спорів, про способи та порядок звернення до суду, про позасудові 
заходи вирішення спірних питань.  

 
 

Також 17.08.2020 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко, спільно з 
Регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Херсонській області Оксаною Тропіною в приміщенні Херсонського 
міського центр безпритульних громадян забезпечили роботу мобільного пункту доступу до 
безоплатної правової допомоги. Клієнти мали змогу отримати юридичні консультації з 
питань відновлення втрачених документів, встановлення належності до українського 
громадянства та інших правових питань. 
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18.08.2020 головний спеціаліст Білозерського бюро безоплатної правової допомоги 
Альона Василевич, провела семінар для працівників Білозерського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: «Реєстрації шлюбу, припинення шлюбу 
та стягнення аліментів». 

.  
 

20.08.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко та Регіональний 
координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в Херсонській області Тропіна Оксана взяли участь у тренінгу із застосуванням 
сучасних цифрових інструментів для аналізу медичних закупівель та захисту прав пацієнтів 
поважного віку. 

     
 

21.08.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко та Регіональний 
координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в Херсонській області Тропіна Оксана в приміщенні Херсонського міського центру 
зайнятості провели лекції  для зареєстрованих безробітних громадян на теми:  «Звільнення 
працівника під час хвороби» та «Сімейні правовідносини». 
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Також 21.08.2020 спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Ганна Трембач 
провела лекцію для працівників КП «Побут» Олешківської міської ради та працівників відділу 
державної реєстрації та надання адміністративних послуг Олешківської міської ради на тему: 
«Сімейні правовідносини. Актуальні питання та шляхи їх вирішення». 

          
 

25.08.2020  року  головний спеціаліст Білозерського бюро безоплатної правової 
допомоги Альона Василевич  провела лекцію для відвідувачів Білозерської районної 
бібліотеки на тему «Конституційні права та свободи людини і громадянина». Учасники 
заходу дізналися про визначені законодавством права та обов’язки громадян, про 
законодавчі акти, якими вони закріплені, про способи та порядок відновлення порушених 
прав та про відповідальність за порушення законодавства. 

         
 

26.08.2020 спеціалісти Центру Катерина Ворона та Олена Янощук здійснили виїзд за 
місцем проживання клієнта – ветерана війни, яка внаслідок хвороби не має змоги звернутися 
до Центру особисто. 
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26.08.2020 з нагоди святкування Дня Незалежності України, спеціаліст Білозерського 
бюро правової допомоги Альона Василевич, спільно з особовим складом Білозерського 
районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Херсонській області та неповнолітнім клієнтом 
пробації відвідали Білозерську районну бібліотеку імені Петра Григоренка. В ході екскурсії, 
працівник бібліотеки презентувала виставку, яка об’єднала в собі книги, в яких описана 
історія України, книги про державні символи, а також розповіді присвячені людям, які 
вплинули на розвиток незалежності. 

         
 

31.08.2020 спеціаліст центру, адвокат Володимир Куценко провів лекцію для 
співробітників ГУНП в Херсонській області - діючих патрульних поліцейських лекцію на тему: 
"Толерантне ставлення до національних меншин в Україні, зокрема осіб ромської 
націнальності". 

 
 

З нагоди святкування річниці бюро, 01 вересня 2020 року, фахівці Білозерського бюро 
правової допомоги Альона Василевич та Наталія Нечай провели вуличне інформування 
громадян на території селища Білозерка. Роз’яснили про порядок надання безоплатної 
первинної правової допомоги, зокрема здійснення попереднього консультування осіб, які 
звертаються до бюро, з метою роз’яснення положень законодавства. 
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02.09.2020 фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна 
провела для підоблікових осіб районного сектору філії ДУ «Центр пробації» інформаційно-
просвітницьку лекцію на тему: «Основні права засуджених», «Обов’язки осіб, засуджених до 
покарання у виді громадських робіт». 

 
 

03.09.2020 спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна 
здійснила виїзд за місцем проживання клієнтки, яка через проблеми зі здоров’ям 
позбавлена можливості відвідати Бюро. Внаслідок виїзду клієнтці надано роз’яснення 
чинного законодавства України та доведено до відома порядок звернення до бюро за 
отриманням безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
 

Того ж дня в приміщенні Управління соціального захисту населення та охорони 
здоров’я Олешківської районної державної адміністрації 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. 
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03.09.2020 відбулася робоча зустріч на базі Олешківського відділу Новокаховської 
місцевої прокуратури, організована спеціалістом Олешківського бюро правової допомоги 
Трембач Ганною, за участю фахівця районного сектору філії ДУ «Центр пробації» Опер 
Любов’ю та фахівцем із соціальної роботи Олешківського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Розискул Тетяною. Ганна Трембач ознайомила присутніх з 
вимогами наказу Міністерства юстиції України та Офісу Генерального прокурора від 17 квітня 
2020 року №1473/5/194 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, 
Генеральної прокуратури» від 21 січня 2019 року №172/5/10, положеннями якого пілотний 
проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені злочину», 
запроваджується на всій території України. 

     
 

07.09.2020 відбулася робоча зустріч спеціаліста Білозерського бюро правової 
допомоги Альоною Василевич з особовим складом Білозерського районного відділу філії ДУ 
«Центр пробації» в Херсонській області та представником Комунального закладу 
Білозерського районного територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг). Темою обговорення став пілотний проект «Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». Альона Василевич ознайомила 
присутніх з вимогами наказу Міністерства юстиції України та Офісу Генерального прокурора 
від 17 квітня 2020 року №1473/5/194 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції 
України, Генеральної прокуратури» від 21 січня 2019 року №172/5/10, положеннями якого 
пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчинені 
злочину», запроваджується на всій території України. 

По завершенні заходу спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона 
Василевич провела особистий прийом громадян в приміщенні Білозерського РВ філії ДУ 
«Центр пробації» в Херсонській області. 
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08.09.2020 в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Олешківської 

районної державної адміністрації, 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. 

             

 
 

Того ж дня директор Центру Денис Милокостий провів робочу зустріч з в.о. голови 
Корабельної районної у м.Херсоні ради Синьовим Борисом Валентиновичем. В ході зустрічі 
керівники установ обговорили актуальні питання співпраці, серед яких: надання своєчасної 
первинної правової допомоги (правові консультації, роз’яснення вимог чинного 
законодавства), захист прав виборців під-час проведення виборчої кампанії, проведення 
спільних заходів правопросвітницького характеру, основна мета яких – підвищення правової 
обізнаності мешканців району та міста. Учасники узгодили питання подальшої співпраці.  

 



22 
 

Також 08.09.2020 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко провів особистий 
прийом громадян – підоблікових Корабельного РВ філії ДУ «Центр пробації в Херсонській 
області». Суб’єкти пробації – особи, засуджені вироком суду до покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, отримали індивідуальні правові консультації з питань соціального 
забезпечення, сімейного, житлового та кримінального права. 

 
 

09.09.2020 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко провів семінар для 
співробітників Корабельного, Суворовського та Дніпровського районних відділів фідії ДУ 
«Центр пробації в Херсонській області». Темою обговорення став пілотний проект «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину». Володимир 
Куценко ознайомив присутніх з вимогами наказу Міністерства юстиції України та Офісу 
Генерального прокурора від 17 квітня 2020 року №1473/5/194 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури» від 21 січня 2019 року №172/5/10, 
положеннями якого пілотний проект «Програма відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчинені злочину», запроваджується на всій території України. 
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11.09.2020 головний спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Трембач 
Ганна, спільно з начальником Олешківської філії ДУ «Центр пробації» в Херсонській області 
Зубенко Олександром, на базі Олешківського професійного ліцею, для учнів провели 
лекційне заняття за темами: «Адміністративна та кримінальна відповідальність», «Булінг». 
Під час заняття учнів професійного ліцею було ознайомлено з поняттям «шкільний булінг», 
порядком поведінки в суспільстві, який визначений та закріплений законодавством, про 
види правопорушень та відповідальність, яка передбачена за їх скоєння. Учасники заходу 
висловили думки стосовно причин виникнення правопорушень, відношення молоді до 
випадків порушення законів та дійшли висновку, що неповнолітні особи найчастіше, 
порушують закон тому, що не розуміють наслідків через низьку правову обізнаність. 

          
 

Того ж дня 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 Томинобалківського старостинського округу Білозерської ОТГ. 
Під час роботи пункту, фахівець бюро проінформувала громадян про порядок отримання 
безоплатної правової допомоги, а також спільно з юристом ГО «Білозерський ЦРР» надали 
роз’яснення з сімейного (про порядок стягнення аліментів, розірвання шлюбу, позбавлення 
батьківських прав, встановлення опіки) житлового (визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням) законодавства, а також про захист прав споживачів. 
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15.09.2020 створено та розповсюджено в мержі Facebook відеоконсультацію на тему: 
"Право чоловіка на декретну відпустку в Україні". 

 
 

Того ж дня спеціалісти Херсонського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Володимир Куценко та Альона Василевич забезпечили роботу 
мобільного консультативного пункту доступу до БПД в приміщенні Благодатнівської сілької 
ради Білозерського району Херсонської області.  Найактуальнішими питаннями, з якими 
звернулися до фахівців Центру мешканці села,  були наступні: оформлення спадщини, 
визнання права власності  у судовому порядку, вирішення земельних спорів. 

         
 

З метою спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 16 
вересня 2020 року, на базі Надеждівського старостинського округу Білозерської ОТГ, 
забезпечили роботу мобільного пункту консультування  фахівець Білозерського бюро 
правової допомоги Наталія Нечай та юрист ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» 
(ГО "Білозерський центр регіонального розвитку") Вячеслав Лях. 
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Того ж дня фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко забезпечив роботу 
мобільного пункту доступу до БПД на базі Херсонського обласного благодійного фонду 
«Мангуст» - Центру обліку бездомних осіб. Підоблікові фонду мали змогу отримати юридичні 
консультації з різних правових питань, зокрема – питань набуття та підтвердження 
громадянства України, питань відновлення втрачених документів тощо. 

 

                 
 

24.09.2020 фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Ганна Трембач провела 
право просвітницький захід – лекцію для колективу Цюрупинської районної спілки 
споживчих товариств на тему «Місцеві вибори 2020. Що потрібно знати при заповненні 
бюлетеня нового зразку».Під час даного заходу  було роз’яснено та приведено приклади, як 
треба правильно заповнювати бюлетень.В разі помилки потрібно невідкладно звернутись із 
письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав бюлетень, із проханням видати 
інший, в обмін на неправильно заповнений. Щодо цього робиться відповідна позначка у 
списку виборців навпроти прізвища виборця, а бюлетень з помилкою невідкладно 
погашається, про що складається акт, щоб під час підрахунку голосів бюлетень був 
врахований як невикористаний. 
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Також 24.09.2020 спеціаліст Центру Володимир Куценко та регіональний 
координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної ради України з прав 
людини в Херсонській області Оксана Тропіна провели інтерактивний правовий урок для 
учнів 6 класу  Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №27 на тему: «Запобігання та 
протидія булінгу в навчальних закладах». 

  
 

25.09.2020 фахівцями Центру здійснено візит за місцем проживання клієнтки, яка 
внаслідок хвороби позбавлена можливості пересуватися самостійно. 

        
 

24.09.2020 регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ 
в Херсонській області Оксана Тропіна та  монітором НПМ,  спеціаліст  місцевого Центру 
безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Куценко організували та провели 
робочу зустріч зі спеціалістами департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської 
обласної державної адміністрації. 
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28.09.2020 в приміщенні відділу   Центру надання адміністративних послуг 
Великокопанівської сільської ради спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна 
Бабаскіна провела право просвітницьку інтерактивну лекцію для працівників ЦНАПу  на тему: 
«Місцеві вибори 2020». По завершенні заходу в приміщенні відділу   Центру надання 
адміністративних послуг Великокопанівської сільської ради спеціаліст Олешківського бюро 
правової допомоги Тетяна Бабаскіна організувала мобільний пункт консультування 
громадян. 

             
 

Того ж дня в приміщенні відділу   Центру надання адміністративних послуг 
Великокопанівської сільської ради спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна 
Бабаскіна провела право просвітницьку інтерактивну лекцію для працівників ЦНАПу  на тему: 
«Порядок присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці». Тетяна Бабаскіна висвітлили 
базові вимоги Закону України «Про Державний земельний кадастр», розкрила такі 
визначення як:  Державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна 
система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове 
призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику 
земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами; Державна 
реєстрація земельної ділянки - це внесення до Державного земельного кадастру відомостей 
про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера; Кадастровий 
номер земельної ділянки - індивідуальна, що не повторюється на всій території України, 
послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної 
реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. 
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Протягом ІІІ 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 

01.07.2020 Радіо Голос Громади 
Закон і порядок: 

конституційні права 
громадян 

https://www.facebook.com/golosgroma
duStanislavOTG/videos/202089141086

541/?t=718 

07.07.2020 
Веб-сайт 

організації 
Олешківська 
РДА 

Порядок та підстави 
встановлення факту 
родинних відносин 

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

oleshkivskogo-byuro-pravovoyi-
dopomogi-poryadok-ta-pidstavi-
vstanovlennya-faktu-rodinnih-

vidnosin/?fbclid=IwAR3-
tfKvPUssJCu0yw2ErwuvmE6tVFyON

Xm7-BP5NjqwzXhkIFXetS3FpP4 

11.07.2020 Радіо Голос Громади 
Закон і порядок: 
судовий захист 

https://www.facebook.com/golosgroma
duStanislavOTG/videos/570653523606

896/?t=504 

17.07.2020 
Веб-сайт 

організації 
Станіславська 

ОТГ 

Відповідальність за 
отруєння в закладах 

громадського 
харчування 

https://stanislavskaotg.dosvit.org.ua/ne
ws/viddil-bilozerske-byuro-pravovoi-

dopomogi-informu-pro-vidpovidalnist-
za-otrunnya-v-zakladah-gromadskogo-

harchuvannya-2020-07-17 

27.07.2020 
Самостійне 

інтернет-ЗМІ 
Білозерка.info 

Підсумки роботи за I 
півріччя 2020 року 

https://bilozerka.info/bilozerske-byuro-
pravovo%d1%97-dopomogi-pidsumki-

roboti-za-i-pivrichchya-2020-roku/ 

28.07.2020 
Сторінки 

парнерів на 
Facebook 

Олешківська 
РДА 

Інформація діяльності 
Олешківського бюро 
правової допомоги 

Херсонського 
місцевого центру з 

надання безоплатної 
вторинної правової 

допомоги за І півріччя 
2020 року 

https://www.facebook.com/rda.oleshki/
posts/2611569042429223?__tn__=K-R 

29.07.2020 
Друкована 

преса-газета 

Газета 
територіальної 

громада 
"Музиківський 

вісник" 

Встановлення факту 
належності 

правовстановлюючих 
документів 

https://drive.google.com/file/d/1JTK1v
PV0cjGNTOW-2rs2NVCULu_Mhpo-

/view 

03.08.2020 
Веб-сайт 

організації 
Олешківська 

РДА 

Права та пільги 
внутрішньо 

переміщених осіб 

http://oleshky-rda.gov.ua/pres-
tsentr/novini/prava-ta-pilgi-vnutrishno-

peremishhenih-
osib/?fbclid=IwAR0Tdeeyii0CMwx4C
nqJRml7c0lb0UIU6bCqT10WxPjTRy1

xVnb-u97kszw 

10.08.2020 
Веб-сайт 

організації 
Олешківська 

РДА 
Податкова знижка на 

навчання 

http://oleshky-rda.gov.ua/pres-
tsentr/novini/podatkova-znizhka-na-
navchannya-2020-yak-yiyi-otrimati/ 

22.08.2020 Радіо Голос Громади 
Відповідальність за 

наругу над державним 
прапором 

https://drive.google.com/drive/folders/1
UJWbVYq4rlAM95ybsdZLHGdrhZ4F

OnfU 

23.09.2020 
Самостійне 

інтернет-ЗМІ 
Білозерка.info 

Протидія булінгу в 
дитячому середовищі 

https://bilozerka.info/protidiya-bulingu-
v-dityachomu-seredovishhi/ 

24.09.2020 
Веб-сайт 

організації 
Олешківська 

РДА 

Закон про ринок 
землі: чого очікувати 
громадянам України 

http://oleshky-rda.gov.ua/pres-
tsentr/novini/zakon-pro-rinok-zemli-

chogo-ochikuvati-gromadyanam-
ukrayini/?fbclid=IwAR15AkwROJUbd
0DTkRediazcb8hw_mSl3xI4iM4AIJru

AAyVN7ZjRYoWVes 
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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, через платформу консультацій у HelpDesk. 

 

            

1.3 WikiLegaLaid 
Протягом ІІІ 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 

Липень 2020 «Оформлення постійного догляду за особами, які 
його потребують (особи з інвалідністю, громадяни 

похилого віку)» 

«Допомога одиноким матерям» 

Серпень 2020 «Пільги та гарантії внутрішньо переміщеної особи» «Арбітражна угода» 
Вересень 

2020 
«Порядок отримання будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки» 
 «Патент на винахід та корисну модель» 

02.07.2020 фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Трембач Ганна, спільно 
з фахівцем районного сектору філії ДУ «Центр пробації» Лежнюк Юлією, провели для 
підоблікованих осіб пробації лекцію на тему: «Безоплатна правова допомога в Україні: функції 
та завдання». Під час заходу фахівець Бюро розповіла про систему безоплатної правової 
допомоги та про те, які види правових послуг надають в Олешківському бюро, про алгоритм 
дій громадян для отримання вторинної правової допомоги. 
Спеціаліст також поінформувала, що отримати правову консультацію можна телефоном, через 
Інстаграм-сторінку системи БПД, за допомогою Skype, Viber, та на сторінці Центру у Facebook, 
розповіла про роботу правничої вікіпедієї WikiLegalAid. 

 
 
 



30 
 

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 16 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 О., з питанням щодо визначення в 
судовому порядку спосіб користування житлом та порядок користування житлом. Клієнт 
помилково вважав, що суд визначить періоди користування туалетом, коридором, кухнею та 
балконом щодоби кожним зі співвласників. 

Працівником Центру було роз’яснено сторонам конфлікту, що суд визначає порядок 
користування приміщеннями спільного користування не зазначаючи часу перебування 
кожного з них в приміщенні, а шляхом роз’яснення про неможливість здійснення перешкод у 
користуванні один одному, в зв’язку з чим, спір не буде вирішено, а виконання даного 
рішення в повному обсязі не є можливим, оскільки державний виконавець не може 
перебувати в приміщенні постійно для контролю виконання рішення суду, натомість сторони 
можуть без суду дійти згоди, що в даному випадку буде більш ефективно. 

Сторони погодилися з роз’ясненням спеціаліста Центру. Необхідність звернення до 
суду відпала. 

 
3.2 Незалежні провайдери БПД. 

16.07.2020 створено методичні рекомендації на тему:  «Захист конституційних прав та 
свобод людини і громадянина» 
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21.07.2020 фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Бабаскіна Тетяна  

провела правопросвітницький захід для колективу Олешківського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему: «Права осіб, які здійснюють постійний 
догляд за особами,які його потребують».Під час даного заход,  було розкрито основні права 
осіб, які здійснюють постійний догляд за особами,які його потребують.Тетяна Бабаскіна 
розповіла присутнім про процедуру реєстрації громадянина, як особи. яка здійснює 
постійний догляд за особами,які його потребують, про вимоги законодавства до переліку 
документів, які необхідні для такої реєстрації, розповіла про соціальні виплати та гарантії 
даній категорії осіб.Присутні також отримали інформацію про роботу системи безоплатної 
правової допомоги, дізналися про порядок звернення за отриманням БППД та БВПД, про 
категорії суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу. 

     
 

04.09.2020 Створено та розміщено на сторінці Центру у Facebook інформаційний 
буклет на тему "Порядок виправлення помилки у правовстановлюючому документі". 
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16.09.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко та Регіональний 
координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини в Херсонській області Тропіна Оксана провели зустріч – знайомство з медичним 
директором Херсонської обласної психіатричної лікарні Рудіч Володимиром 
Миколайовичем. Темою зустрічі стало обговорення створення на базі лікарні 
дистанційного пункту доступу до БПД, як інструменту забезпечення пацієнтів закладу 
можливістю отримати якісну та своєчасну безоплатну правову допомогу. 

         
 

24.09.2020 створено та розміщено на сторінці Центру у Facebook методичну 
рекомендацію щодо заповнення виборчого бюлетеня. 
 04.08.2020 спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Бабаскіна Тетяна 
провела правопросвітницький захід присвячений темі: «Торгівля людьми. Як захистити себе 
та не стати жертвою», для осіб засуджених до кримінального покарання, не пов’язаного із 
позбавленням волі на базі Олешківського районного відділу філії Державної установи «Центр 
пробації». 

 
 

06.08.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко, спільно з представниками 
ГО «Десяте квітня» в с. Велетенське, в пункті тимчасового розміщення біженців та внутрішньо 
переміщених осіб, провели лекцію на тему: «Права та пільги внутрішньо переміщених осіб». 
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08.09.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко та регіональний 
координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної ради України з прав 
людини в Херсонській області Оксана Тропіна  провели для працівників ГУ НП в Херсонській 
області інформаційно-просвітницький захід щодо подолання стигми та дискримінації 
стосовно секс-працівників з боку працівників правоохоронних органів. Захід організовано БО 
«ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА» за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією в рамках Проекту, що впроваджується  БО «100% ЖИТТЯ». Мета 
заходу - підвищення правової обізнаності учасників щодо таких понять як «верховенство 
права», «дискримінація», «стигма», «толерантність». Учасники на прикладах обговорюють 
випадки дискримінації та стигматизації з якими стикаються у своїй професійній діяльності, а 
також намагаються виробити механізми щодо недопущення порушення прав людини. Через 
виконання практичних завдань виробляють алгоритм поведінки правоохоронців заради 
зниження стигматизації стосовно уразливих груп населення. 
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[1.4.] Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 
ефективною . 
 
4.1 Оптимізовані витрати. 

Проведено 1 внутрішнє навчання для працівників МЦ у відповідності до їх потреб. 

        
Здійснено 2 інформаційно – правових десантів з метою надання методичної допомоги 

працівникам бюро та проведення спільних правопросвітницьких заходів. 
Взято участь у 14 заходах, що проводяться Одеською міжрегіональною ресурсно-

комунікативною платформою. 
Взято участь у 3 семінарах, тренінгах, організованих Координаційним центром 
Двічі проведено обмін досвідом з працівниками регіонального та місцевих центрів 

БВПД Херсонщини та інших регіонів України. 
Так 10.08.2020 на базі Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області, з 

дотриманням необхідних мір безпеки в умовах карантину, пройшов тренінг для тренерів 
«Попередження та протидія торгівлі людьми серед людей з інвалідністю в Україні», який 
проходив в рамках реалізації проекту «Підвищення обізнаності людей з вадами зору та слуху 
щодо проблеми торгівлі людьми, безпечної міграції та працевлаштування», за підтримки 
Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Від Центру участь у заході взяв 
заступник начальника відділу правопросвітництва та надання БПД, адвокат Володимир 
Куценко. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
За період з 01.07.2020 по 30.09.2020  Херсонським місцевим центром з надання БВПД 

та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було 
зареєстровано 1444 звернення клієнтів, 1107 особам було надано правову консультацію, 337 
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 

812 528 284 

2 Відділ «Білозерське бюро правової 
допомоги» 

322 293 29 

3 Відділ «Олешківське бюро правової 
допомоги» 

310 286 24 

…. Разом по МЦ 1444 1107 337 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 331 рішення 
про надання БВПД, видано 297 доручень адвокатам та 40 штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів).  

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з питань іншого 
цивільного права - 377 (26,11%), з питань сімейного права – 319 (22,09%), житлового                  
права –156 (10,8%), спадкового права – 109 (7,55%), з інших питань – 103 (7,13%), з питань 
соціального  забезпечення – 99 (6,86 %), з питань адміністративного права – 84 (5,82%), 
трудового права – 64 (4,43%), з питань виконання судових рішень – 57 (3,95%), договірного 
права – 35 (2,42%), з питань земельного права – 34 (2,35%), з неправових питань – 4 (0,28%), з 
питань медичного права – 3 (0,21%)  . 

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

 
 

ІНШЕ ЦИВІЛЬНЕ; 
26,11%

СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 

6,86%

ЖИТЛОВЕ; 
10,8%СІМЕЙНЕ;

22,09%

СПАДКОВЕ;

7,55%

ІНШІ ПИТАННЯ; 
7,13%

ДОГОВІРНЕ; 
2,42%

ВИКОНАННЯ СУД 
РІШЕНЬ; 

3,95%

ЗЕМЕЛЬНЕ;
2,35%

ТРУДОВЕ;

4,43 %
АДМІНІСТРАТИВНЕ; 

5,82% МЕДИЧНЕ; 
0,21%

НЕПРАВОВЕ 
ПИТАННЯ; 

0,28%
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 

Із загальної кількості - 680 нових клієнтів – 234 чоловіків (34,41%) та 446 жінок (65,59%). 

 
 

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

Із 680 нових клієнтів – 2 віком до 18 років (0,29%), 160 у віці від 18 до 35 років (25,53%), 
316 клієнтів віком від 35 до 60 років (46,47%) та 202 клієнти віком понад 60 років (29,71%). 

 

ЧОЛОВІКИ

34,41%

ЖІНКИ

65,59%

від 18 до 35 років 
включно
25,29%

від 35 до 60 років 
включно
49,42%понад 60 років

25,29%

до 18 років
0,29%
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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) – 177 (60,2%), по ветеранам війни та особам, на яких 
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" – 
42 (14,29%), по особам з інвалідністю - 40 (13,61%), по особам, які постраждали від 
домашнього насильства – 14 (4,76%), по внутрішньо переміщеним особам – 12 (4,08%), по 
особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі – 6 (2,04%), по дітям, які не належать до 
окремих категорій – 2 (0,68%), по особам, реабілітованим відповідно до законодавства 
України – 1 (0,34%). 

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 ІІІ квартал 2020 

було: 
 

 здійснено  17 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 20 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 138  осіб, в 
тому числі  74  осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 
мобільних консультаційних пунктів  та  64  осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

Малозабезпечені 
особи
60,2%

Особи з інвалідністю
13,61%

Ветерани війни, 
особи на яких 

поширюється дія ЗУ 
"Про статус 

ветеранів війни, 
гарантії їх 

соціального захисту"
14,29%

Особи, засуджені до 
покарання у вигляді 

позбавлення волі, 
тримання в 

дисциплінарному 
батальйоні або 

обмеження волі
2,04%

ВПО
4,08%

Особи, постраждалі 
від домашнього 

насильства
4,76%

Діти, які не 
належать до 

окремих категорій
0,68%Особи, реабілітовані 

відповідно до 
законодавства 

України
0,34%
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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  46  правопросвітницьких заходів. 
 розміщено у ЗМІ  12  інформаційних матеріалів з питань надання БПД. 
 надано 3 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: 

17/74 20/64 3 46 3 12 

2 

Білозерське 
бюро 

правової 
допомоги 

3/16 8/28 1 12 1 7 

3 
Олешківське 

бюро 
правової 

4/25 3/14 2 16 1 5 

 


