
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо виконання Херсонським місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги річного плану

діяльності на 2020 рік у ІV 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.

З нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку, 01.10.2020
спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна 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 привітала всіх присутніх зі святом та
провела семінар на тему: «Основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні».

Того ж дня з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку,
фахівець Білозерського бюро правової допомоги Нечай Наталія в приміщенні
Білозерської районної бібліотеки провела семінар на тему «Захист прав людей
похилого віку» для осіб, похилого віку.
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01.10.2020 та 02.10.2020 спеціаліст 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 Білозерського відділення поліції Херсонського відділу поліції 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.

05.10.2020 відбулася робоча зустріч надавачів правової допомоги за проектом
«Запровадження системи моніторингу та реагування на порушення прав людини в
Україні».

Від системи безоплатної правової допомоги участь у заході взяли працівники
центру Катерина Ворона та Володимир Куценко. Учасники обговорили досягнення та
труднощі реалізації проекту, досвід регіонального координатора проекту, питання
прав людини та доступу до лікування та профілактики, питання дискримінації та її
ознак, заходи реагування на порушення прав людини, алгоритми реагування та
перенаправлення. Також група відпрацювала практичні завдання внесення даних до
системи REAct та бази даних Wanda.
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Також 05.10.2020 головний спеціаліст Білозерського бюро правої допомоги
Альона Василевич провела семінар для особового складу Білозерського районного
відділу філії ДУ «Центр пробації» в Херсонській області на тему «Зняття арешту з
майна». Присутні дізналися про підстави накладення арешту на майно: для
забезпечення виконання судового рішення, для забезпечення позовних вимог, в
кримінальному провадженні тощо, підстави та механізми зняття арешту, судову
практику з даних питань.

Того ж дня, тобто 05.10.2020 головний спеціаліст Білозерського бюро правої
допомоги Альона Василевич забезпечила роботу дистанційного пункту у
Білозерському районному відділу філії ДУ «Центр пробації» в Херсонській області
для осіб засуджених до кримінального покарання, не пов’язаного із позбавленням
волі на базі. Клієнтам пробації надали консультації з різних правових питань.
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06.10.2020 головний спеціаліст відділу "Олешківське бюро правової допомоги"
Тетяна Бабаскіна провела право просвітницький захід та ознайомила присутніх із
формою виборчого бюлетня, розповіла як покроково та правильно заповнити
виборчий бюлетень, зокрема, звернула увагу через які помилки бюлетень може бути
визнано недійсним та голос не буде враховуватися.

07.10.2020 спеціаліст Центру Ганна Трембач забезпечила роботу мобільного
пункту консультування громадян на базі Олешківського 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.
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08.10.2020 головний спеціаліст відділу "Олешківське бюро правової допомоги"
Ганна Трембач провела для працівників районного сектору філії ДУ «Центр пробації»
інформаційно-просвітницьку лекцію на тему: « Місцеві вибори 2020». Під час даного
заходу спеціаліст ознайомила присутніх із формою виборчого бюлетня, про те, як
покроково та правильно заповнити виборчий бюлетень, зокрема, звернула увагу
через які помилки бюлетень може бути визнано недійсним та голос не буде
враховуватися.

Того ж дня спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна
Бабаскіна 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: «Місцеві вибори 2020». Під час семінару фахівчиня ознайомили
слухачів із формою виборчого бюлетня, про те, як покроково та правильно
заповнити виборчий бюлетень, зокрема, звернула увагу через які помилки бюлетень
може бути визнано недійсним та голос не буде враховуватися.По завершенню
семінару, фахівець бюро забезпечила роботу мобільного пункту доступу до
безоплатної правової допомоги.
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Того ж дня спеціалісти Центру Катерина Ворона та Надія Теленга здійснили
візит за місцем проживання клієнтки, яка внаслідок розладів здоров’я не може
відвідати Центр особисто. Внаслідок візиту прийнято заяву про надання безоплатної
вторинної правової допомоги.

09.10.2020 фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Ганна Трембач
здійснила візит за місцем проживання клієнтки, особи похилого віку, яка внаслідок
хвороби не мала змоги відвідати бюро особисто для надання адресної правової
допомоги.

Також 09.10.2020 спеціаліст Центру Володимир Куценко та регіональний
координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної ради України з
прав людини в Херсонській області Оксана Тропіна провели для працівників
Дніпровського відділення поліції Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській
області інформаційно-просвітницький захід щодо подолання стигми та дискримінації
стосовно секс-працівників з боку працівників правоохоронних органів. Захід
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організовано БО «ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА» за фінансової підтримки Глобального фонду
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках Проекту, що
впроваджується БО «100% ЖИТТЯ».

12.10.2020 з метою розширення доступу мешканців сільської місцевості до
безоплатної правової допомоги, на базі Раденської сільської ради Олешківського
району, головний спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Ганна Трембач
провела виїзний прийом громадян. В ході заходу жителі громади мали змогу
отримати юридичні консультації з будь-яких питань діючого законодавства. Також
клієнтами надавалася практична допомога у складанні заяв до органів державної
влади.

Того ж дня здійснено виїзд за місцем перебування особи. Що постраждала від
домашнього насильства з метою прийняття звернення про надання БВПД.

13.10.2020 створено та розміщено на сторінці Центру у Facebook
відеоконсультацію на тему: "Основні пільги, гарантовані законодавством для
захисників України та порядок їх отримання"

15.10.2020 спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетян Бабаскіна
в приміщенні Новомаячківської селищної ради провела право семінар для
працівників установи на тему: «Порядок безоплатної передачі земельної ділянки
громадянам із земель комунальної власності для ведення особистого селянського
господарства».



9

По завершенні заходу спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетян
Бабаскіна в приміщенні Новомаячківської селищної ради забезпечила роботу
мобільного пункту консультування громадян.

Того ж дня, тобто 15.10.2020, з метою посилення захисту прав громадян у
сфері земельних, відносин, фахівець відділу «Білозерське бюро правової допомоги»
Херсонського МЦ з надання БВПД Наталія Нечай та юрист ГО «Білозерський центр
регіонального розвитку» Вячеслав Лях в приміщенні бібліотеки села Софіївка
Білозерського району забезпечили роботу мобільного пункту доступу до безоплатної
правової допомоги.



10

21.10.2020 року фахівець відділу Білозерське бюро правової допомоги Наталія
Нечай провела виїзне консультування мешканців села Широка Балка Білозерського
району Херсонської області. Отримати консультацію можна було у приміщенні
сільської бібліотеки.

22.10.2020 головний спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона
Василевич провела онлайн зустріч із працівниками Білозерської центральної
районної бібліотеки на тему: «Що потрібно знати, щоб не втратити свій голос на
місцевих виборах – 2020». Під час зустрічі учасникам було роз’яснено основні
нюанси, які можуть виникнути у виборця під час заповнення бюлетенів. А також,
розглянули питання, як не допустити фальсифікації та правильно зорієнтуватись у
довгому виборчому списку.

27.10.2020 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
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інформування мешканців м.Олешки, під час якого розповіла, про те коли запрацює
ринок землі, хто може її купувати та на яких умовах.

27.10.2020 в рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій
у сільське господарство" та з метою підвищення рівня правової поінформованості
жителів сільської місцевості, Наталія Нечай провела правопросвітницький захід в

приміщенні бібліотеки с.Станіслав на тему: "Особливості впровадження ринку землі
в Україні".

По завершенні заходу, фахівець бюро та юрист ГО «Білозерський центр
регіонального розвитку» Вячеслав Лях в приміщенні адміністрації Станіславської
сільської об’єднаної територіальної громади здійснили виїзний прийом громадян у
вигляді мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Під час
консультування було надано правові консультації з питань земельного, спадкового,
житлового права та соціального забезпечення.
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Також 27.10.2020 фахівець Білозерського бюро правової допомоги Наталія
Нечай під час круглого столу, орагізованого спільно з Білозерським МЦРР в
приміщенні Станіславської селищної ради, презентувала результати діяльності бюро
за 9 місяців 2020 року.

31.10.2020 створено та розміщено на сторінці центру у Facebook
відеоконсультацію на тему: Домашнє насильство".

03.11.2020 головний спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона
Василевич взяла участь в онлайн семінарі із загальних питань, який був
організований Білозерською районною філією обласного центру зайнятості для
безробітніх, які перебувають на обліку. Спеціаліст розповіла про поняття «домашнє
насильство», його ознаки та форми прояву, поінформувала учасників про заходи, які
здійснюються державою з метою запобігання та протидії цьому явищу.
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По завершенні заходу, спеціаліст бюро забезпечила роботу дистанційного пункту
доступу до безоплатної правової допомоги. Правові консультації онлайн отримали
клієнти Білозерської районної філії обласного центру зайнятості.

10.11.2020 в рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство», спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна
відвідала КЗ Олешківську центральну районну бібліотеку, де провела
правопросвітницький захід на тему: «Порядок приватизації присадибної ділянки, яка
знаходиться у користуванні доволі тривалий час, однак не була приватизована».
Захід проведений для працівників зазначеної установи.

По завершенні заходу фахівець бюро забезпечила в приміщенні бібліотеки
роботу мобільного пункту доступу до БПД, шляхом надання правових консультацій в
індивідуальному порядку.

11.11.2020 відбулася міжвідомча робоча зустріч: взаємодія центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги Херсонщини та установ виконання
покарань у сфері реалізації права на безоплатну правову допомогу осіб, засуджених
до покарання у вигляді позбавлення волі. Від Центру участь у заході взяв директор –
Милокостий Денис Леонідович.
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12.11.2020 в рамках проекту Програми «Прискорення приватних інвестицій у
сільське господарство», фахівчиня Олешківського бюро правової допомоги Ганна
Чайковська здійснили виїзд до Солонцівської сільської ради, де провела лекцію для
працівників сільської ради на тему: "Порядок отримання безоплатної земельної
ділянки в Україні". По завешенню заходу, Ганна Чайковська забезпечила в
приміщенні сільської ради роботу мобільного пункту доступу до БПД.

Того ж дня спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Ганна
Чайковська провела вуличне інформування жителів с. Солонці щодо земельних
правовідносин. Пересічні громадяни мали змогу поставити питання фахівчині бюро
та отримати відповіді щодо вимог законодавства в сфері земельних правовідносин.
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Того ж дня головний спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги
Василевич Альона Сергіївна провела онлайн-консультування мешканців села
Киселівка.

13.11.2020, з метою підвищення обізнаності громадян з питань земельних
правовідносин, фахівці відділу «Білозерське бюро правової допомоги» Альона
Василевич та Наталія Нечай провели вуличне інформування мешканців
смт.Білозерка на тему: «Земельна реформа в Україні».
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13.11.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко, спільно з
Регіональним координатором взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної
ради України з прав людини в Херсонській області Оксаною Тропіною провели
практичний семінар для учнів 8-9 класів Херсонської школи №34. Семінар
приурочений Міжнародній кампанії "16 днів проти насильства". Під час заходу
учасники обговорили питання видів правопорушень, їх ознак, форм та вимог
законодавства щодо відповідальності за їх вчинення.

17.11.2020 фахівець Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна
відвідала Великопанівську сільську раду, де забезпечила роботу мобільного пункту
консультування громадян та провела правопросвітницьку роботу, спрямовану на
посилення обізнаності громадян щодо їх прав у сфері земельних відносин та інших
правовідносинах.
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Того ж дня фахівець Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна
провела робочу зустріч з заступником голови Великопанівської сільської ради -
Коцар Валентиною Миколаївною, в ході якої обговорили проблемні питання
приватизації земельних ділянок, отримання кадастрового номера на земельну
ділянку.

Також 17.11.2020 фахівець Олешківського бюро правової допомоги Тетяна
Бабаскіна провела лекцію для працівників Великокопанівської сільської ради на
тему: "Процедура присвоєння кадастрового номеру». Відбулося обговорення даної
теми, в ході якого піднімалися питання правильного вибору розробників технічної
документації.

По завешенню заходів, фахівець Олешківського бюро правової допомоги
Тетяна Бабаскіна провела вуличне інформування жителів с. В.Копані, під час якого
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розповідала про новації в сфері земельних правовідносин та змін законодавства в
даній сфері. Пересічні громадяни мали змогу поставити працівникові бюро питання
та отримати відповіді.

18.11.2020 з метою посилення захисту прав громадян у сфері земельних,
відносин фахівець Херсонського МЦ з надання БВПД Володимир Куценко та фахівець
відділу «Білозерське бюро правової допомоги» Наталія Нечай, в приміщенні
адміністрації Микільського старостинського округу Дар’ївської об’єднаної
територіальної громади здійснили виїзний прийом громадян. Під час консультування
громадяни зверталися переважно з питань земельного та сімейного законодавства.
На всі запитання юристи надали вичерпні відповіді.

Того ж дня, 18.11.2020 з метою підвищення рівня правової поінформованості
жителів сільської місцевості, фахівці Центру Наталія Нечай та Володимир Куценко
провели правопросвітницький захід для працівників адміністрації Микільського
старостинського округу Дар’ївської об’єднаної територіальної громади на тему:
"Впровадження ринку землі в Україні".
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19.11.2020 працівники Центру Катерина Ворона та Надія Теленга здійснили
візит за місцем проживання клієнтки, яка через вади здоров’я не може особисто
відвідати Центр. За результатами візиту, надано консультацію з питань чинного
законодавства та прийнято заяву про надання безоплатної вторинної правової
допомоги.

Того ж дня фахівець Білозерського бюро правової допомоги Нечай Наталія в
приміщенні Білозерської районної бібліотеки, для мешканців смт. Білозерка - осіб
похилого віку, провела лекцію на тему: «Заповіт, договір дарування та договір
довічного утримання». Після заходу запрошені учасники мали змогу поставити
правнику питання та отримати вичерпні відповіді на свої питання.

24.11.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко провів лекцію на базі
Херсонського центру обліку бездомних осіб, для громадян похилого віку на тему:
«Земельна реформа в Україні».
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Того ж дня Володимир Куценко провів лекцію на базі Херсонського центру
обліку бездомних осіб, для громадян похилого віку на тему: «Земельна реформа в
Україні». Присутні дізналися про відкриття в Україні ринку земель
сільськогосподарського призначення, про порядок безоплатного отримання
земельних ділянок у власність, про вимоги до договорів оренди землі та визначення
орендної плати за користування земельною ділянкою.

25.11.2020 створено та розміщено на сторінці Центру у Facebook методичні
рекомендації на тему: "Набуття права власності на земельну ділянку під придбаним
будинком".

Також 25.11.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко взяв участь у
правопросвітницькому заході, організованому ГУНП в Херсонській області в рамках
Міжнародної кампанії "16 днів проти насильства". Захід проходив в центрі м.Херсона
та мав на меті інформувати пересічних громадян про систему заходів, що
вживаються державою в сфері протидії та запобіганню випадкам домашнього
насильства, насильства за ознакою статі, шкільного булінгу тощо.
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Того ж дня, на базі Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській
області відбулася робоча зустріч за участі директорки Марини Єлисєєвої, заступниці
директора Олени Іпатенко, директора Херсонського місцевого центру з надання
БВПД Дениса Милокостого, регіонального представника Уповноваженого ВРУ з прав
людини в Херсонській області Миколи Барановського, регіонального координатора
взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини в Херсонській
області Оксани Тропіної та старшого інспектора з особливих доручень Управління
дотримання прав людини Національної поліції України Олесі Полянчевої.

26.11.2020 фахівець відділу «Білозерське бюро правової допомоги»
Херсонського МЦ з надання БВПД Наталія Нечай в приміщенні бібліотеки
с.Олександрівка здійснила виїзний прийом громадян у вигляді мобільного пункту
доступу до безоплатної правової допомоги. Під час консультування громадян
цікавили питання: житлового земельного, спадкового та цивільного законодавства та
ін.
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26.11.2020 в рамках реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних
інвестицій у сільське господарство" та з метою підвищення рівня правової
поінформованості жителів сільської місцевості, фахівець відділу провела
правопросвітницький захід в приміщенні бібліотеки с.Олександрівка на тему: "Ринок
землі".

27.11.2020 створено та розміщено на сторінці Центру у Facebook методичні
рекомендації на теми: «Отримання кадастрового номеру», «Порядок присвоєння
адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна».

02.12.2020 з метою запобігання домашньому насильству, дискримінації,
злочинності та роз'яснення законодавства, спеціаліст Олешківського бюро правової
допомоги Тетяна Бабаскіна провела семінар 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 видів, а також обставин, за яких діти можуть стати його жертвами.
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02.12.2020 в приміщенні Олешківського РВ ДУ "Центр пробації в Херсонській
області" забезпечено роботу мобільного пункту доступу до БПД.

З метою налагодження співпраці, 03.12.2020 фахівець відділу «Білозерське
бюро правової допомоги» Наталія Нечай провела робочу зустріч з нотаріусом
Білозерської державної нотаріальної контори Алпеєвою Таїсією.

03.12.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко взяв участь в
засіданні ІІ круглого столу на тему: «Права людини в Україні: погляд зсередини».



24

04.12.2020 створено та розміщено в мережі Facebook методичні рекомендації
на тему: "Трудові права осіб з інвалідністю".

Того ж дня фахівець Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна,
в приміщенні Олешківського центру зайнятості, провела семінар для зареєстрованих
безробітних громадян на тему: «Безоплатна правова допомога в Україні».

По завершенні заходу, спеціаліст бюро забезпечила роботу мобільного пункту
доступу до БПД, надавши бажаючим правові консультації в індивідуальному порядку.

Також 04.12.2020 з нагоди Міжнародного дня людей з особливими потребами
та з метою підвищення правової обізнаності населення, 04 грудня фахівці Центру
Олександра Орлик та Фелікс Шмиголь провели лекцію в приміщенні Херсонського
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обласного центру зайнятості для осіб, які зареєстровані як безробітні на тему:
«Захист прав осіб з інвалідністю».

По завершенні заходу, фахівці Центру забезпечили роботу мобільного пункту
доступу до БПД.

Також 04.12.2020 спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона
Василевич та спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко провели лекцію для
працівників Дарївської сільської ради Білозерського району Херсонської області на
тему: «Порядок приватизації земельних ділянок».
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По завершенні заходу фахівці Центру забезпечили роботу мобільного пункту
доступу до БПД в приміщенні Дарївської сільської ради Білозерського району
Херсонської області.

07.12.2020 фахівець Олешківського бюро правової допомоги Ганна Чайковська
відвідала Центр надання адміністративних послуг Великокопанівської сільської
ради, де провела лекцію для працівників ЦНАПу на тему: " Порядок встановлення
меж земельної ділянки».

Того ж дня фахівець Центру провела робочу зустріч з Державним
реєстратором відділу ЦНАП Звягінцевою Надією, в ході якої обговорили проблемні
питання які виникають під час оформлення договорів оренди землі та їх реєстрації.
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По завершенні запланованих заходів, Ганна Чайковська забезпечила роботу
мобільного пункту доступу до БПД в приміщенні Центру надання адміністративних
послуг Великокопанівської сільської ради.

По завершенні заходів, фахівець Олешківського бюро правової допомоги Ганна
Чайковська в с.Великі Копані провела вуличне інформування, під час якого
розповідала про новації в сфері земельних правовідносин та змін законодавства в
даній сфері. Пересічні громадяни мали змогу поставити працівникові бюро питання
та отримати відповіді.

07.12.2020 представник Центру, адвокат Володимир Куценко та Регіональний
координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної ради України з
прав людини в Херсонській області Оксана Тропіна забезпечили роботу мобільного
пункту доступу до БПД для мешканців НГО «Орден спасіння».

08.12.2020 року у рамках акції «16 днів проти насильства» співробітники
Корабельного районного відділу пробації спільно із заступником начальника
Херсонського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Володимиром Куценко (Vladimir Kytsenko) та фахівцем із соціальної роботи
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Херсонського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Генріхом
Гутерманом (Генрих Гутерман) провели інформаційно-просвітницький захід для
суб’єктів пробації. Під час заходу правопорушникам презентований соціальний ролик
«Вийди з кола насильства», який записала українська телеведуча та посол ООН Маша
Єфросиніна з українськими знаменитостями. Учасники соціального ролика
закликають розірвати коло насильства, адже жодна людина не повинна стикатися із
ним, жодна дитина не має бути свідком цього.

Також 08.12.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко в приміщенні
Корабельного РВ філії ДУ "Центр пробації в Херсонській області" забезпечив роботу
мобільного пункту доступу до БПД, шляхом надання правових консультацій в
індивідуальному порядку.

Того ж дня в рамках акції «16 днів проти насильства» відбувся круглий стіл в
онлайн режимі на тему: «Запобігання та протидія випадкам домашнього насильства»,
в якому взяли участь представники поліції, органів виконавчої влади, громадських
організацій та кризового центру. Від системи безоплатної правової допомоги участь у
заході взяв спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко.

08.12.2020, в рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство», фахівець відділу «Білозерське бюро правової допомоги» Наталія
Нечай провела лекцію для працівників Білозерського районного відділу ДРАЦС
Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Темою
обговорення стало питання: «Як реалізувати своє право на безоплатне отримання
земельної ділянки».



29

09.12.2020 в рамках програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство», спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна в
приміщенні Олешківського районного центру зайнятості провела лекцію для
зареєстрованих безробітних громадян на тему: «Порядок присвоєння кадастрового
номеру земельній ділянці».

По завершенні заходу спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги
Тетяна Бабаскіна в приміщенні Олешківського районного центру зайнятості
забезпечила роботу мобільного пункту доступу до БПД, надавши правові консультації
в індивідуальному порядку особам, які зареєстровані як безробітні.

09.12.2020 в рамках акції "16 днів проти насильства", в центрі м.Херсона
відбулася тематична виставка «Річ у тім…», присвячена проблемі домашнього
насильства в будь-яких його проявах. Виставка організована Головним управлінням
Національної поліції у Херсонській області.

09.12.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко забезпечив роботу
мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі Корабельного
РВ філії ДУ «Центр пробації в Херсонській області».
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З нагоди відзначення 10.12.2020 Всеукраїнського дня безоплатної правової
допомоги, фахівець відділу «Білозерське бюро правової допомоги» Наталія Нечай,
09.12.2020 відвідала Центр надання адміністративних послуг Білозерської селищної
ради, де провела лекцію на тему: «Безоплатна правова допомога в Україні».

10.12.2020 спеціаліст Центру, адвокат Володимир Куценко взяв участь у
програмі «Радіо День» на обласному радіо «Суспільне Херсон». Програма була
присвячена акції «16 днів проти насильства», яка в свою чергу має на меті
інформувати населення про проблему домашнього насильства та насильства за
ознакою статі, про шляхи її подолання й попередження та про механізми допомоги
постраждалим особам.

10.12.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко взяв участь у лекції
для працівників Управління патрульної поліції в Херсонській області, організованій в
рамках акції «16 днів проти насильства».
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11.12.2020 фахівці Центру Олександра Орлик та Катерина Ворона в приміщенні
Херсонського обласного центру зайнятості населення провели лекцію для осіб, які
офіційно зареєстровані як безробітні громадяни, на тему: «Безоплатна правова
допомога».

11.12.2020 фахівець Центру, адвокат Володимир Куценко в рамках акції «16
днів проти насильства» провів лекцію для працівників Корабельного відділу поліції
ГУНП в Херсонській області на тему: «Попередження випадків домашнього
насильства».
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16.12.2020, в рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство» спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна
відвідала КЗ Олешківську центральну районну бібліотеку, де провела
правопросвітницький захід на тему: «Ринок землі» для працівників зазначеної
установи.

17.12.2020 фахівець Олешківського бюро правової допомоги Ганна Чайковська,
в приміщенні Олешківської райспоживспілки, провела для мешканців громади
м.Олешки лекцію на тему: «Адміністративне затримання, як захід забезпечення
провадження у справах про адміністративне правопорушення».
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З метою надання правової допомоги громадянам віддалених населених пунктів,
17.12.2020 головний спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Василевич
Альона провела консультування мешканців села Киселівка в онлайн режимі, які
завітали до Киселівської бібліотеки, як до дистанційного пункту доступу до БПД.

Також 17.12.2020 фахівцями Центру підготовано та розміщено на сторінці
Центру у Facebook методичні рекомендації на тему: "ЗМІНА ПОСТАЧАЛЬНИКА
ПРИРОДНОГО ГАЗУ".

Того ж дня, тобто 17.12.2020 для працівників Білозерського районного відділу
державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Одеса) проведено семінар на тему: «Ринок землі в Україні».
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18.12.2020 з нагоди відзначення Всеукраїнського дня безоплатної правової
допомоги, фахівець Олешківського бюро правової допомоги Ганна Чайковська
провела робочу зустріч із заступником начальника районного відділу філії Державної
установи «Центр пробації» в Херсонській області, спеціалістом служби у справах
дітей, спеціалістом центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та
інспектором з ювенальної превенції Олешківського ВП.

11.12.2020, в рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство» спеціаліст Білозерського бюро правової допомоги Альона Василевич
відвідала Білозерську районну бібліотеку імені П.Григоренка, де провела лекцію для
відвідувачів на тему: «Приватизація землі».

В рамках укладеного меморандуму про спільну діяльність щодо надання
безоплатної правової допомоги, 23.12.2020 року фахівець Білозерського бюро
правової допомоги Наталія Нечай провела робочу зустріч з фахівцями ГО
«Білозерський центр регіонального розвитку» Вячеславом Лях та Наталією Юшко.
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28.12.2020 створено та розміщено на сторінці Центру у Facebook методичні
рекомендації на тему: "Відшкодування моральної шкоди".

Протягом IV кварталу 2020 року Центром проводилася правопросвітницька робота
в ЗМІ, створювалися та поширювалися через мережу Facebook методичні
рекомендації актуальної правової тематики, зокрема:

Дата
публікаці

ї

Джерело
поширення

Назва ЗМІ
Назва публікації /

виступу
/методичної
рекомендації

Посилання на публікацію

07.10.2020 Веб-сайт
організації

Олешківська
районна
державна

адміністрація

Зняття арешту з майна у
виконавчому провадженні

http://oleshky-rda.gov.ua/pres-
tsentr/novini/znyattya-areshtu-z-majna-

u-vikonavchomu-
provadzhenni/?fbclid=IwAR0RwM0Bx
BR2alq1HFdJx4WG8Z2tdd90tFP0R4i

DdMuS4YDf-RPOkIgmBi0

06.11.2020 Радіо Голос
Громади

Як отримати безоплатну
правову допомогу -

особам, які постраждали
від домашнього
насильства

https://www.facebook.com/golosgroma
duStanislavOTG/posts/4007157179801

57

14.11.2020 Самостійне
інтернет-ЗМІ

Suspilne
Kherson

Проти насильства: у
Херсоні школярам
пояснювали їх права,

обов'язки та
відповідальність за

порушення

https://suspilne.media/79791-proti-
nasilstva-u-hersoni-skolaram-

poasnuvali-ih-prava-obovazki-ta-
vidpovidalnist-za-porusenna/

16.11.2020 Веб-сайт
організації

Олешківська
районна
державна

адміністрація

Порядок отримання
кадастрового номеру для
земельної ділянки, яка

перебуває у власності та її
реєстрація в реєстрі
нерухомого майна

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

kadastrovogo-nomeru-dlya-zemelnoyi-
dilyanki-yaka-perebuvaye-u-vlasnosti-

ta-yiyi-reyestratsiya-v-reyestri-
neruhomogo-

majna/?fbclid=IwAR0DhIyB8yp998lzh
vb2cOo1bWnmsJY9DC67VlI0d72DHJ

8_QiP-WrUAGaQ

23.11.2020 Самостійне
інтернет-ЗМІ Білозерка.info Право громадян на

звернення

https://bilozerka.info/pravo-gromadyan-
na-zvernennya-rozyasnennya-

bilozerskogo-byuro-pravovo%d1%97-
dopomogi/

30.11.2020 Сторінки
парнерів на

"ХЕРСОН-
ІНФО"

Порядок присвоєння
адрес об’єктам

https://www.facebook.com/groups/1681
609698787029/permalink/29523917117
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Facebook будівництва та об’єктам
нерухомого майна

08815/

30.11.2020
Сторінки
парнерів на
Facebook

"ХЕРСОН-
ІНФО"

Отримання кадастрового
номеру

https://www.facebook.com/groups/1681
609698787029/permalink/29523946083

75192/

04.12.2020
Сторінки
парнерів на
Facebook

"ХЕРСОН-
ІНФО"

Трудові права осіб з
інвалідністю

https://www.facebook.com/groups/1681
609698787029/permalink/29560261180

12041/

04.12.2020
Сторінки
парнерів на
Facebook

"ХЕРСОН-
ІНФО"

Захист прав осіб з
інвалідністю

https://www.facebook.com/groups/1681
609698787029/permalink/29560261180

12041/

08.12.2020 Веб-сайт
організації

Олешківська
районна
державна

адміністрація

Що таке обмежувальний
припис і як ним

скористатися у випадку
домашнього насильства.

http://oleshky-rda.gov.ua/pres-
tsentr/novini/shho-take-obmezhuvalnij-

pripis-i-yak-nim-skoristatisya-u-
vipadku-domashnogo-

nasilstva/?fbclid=IwAR3fPp6LBDz2sH
5Aha7TzZTMQNLPpEEw8dcdFOP5S

4KBl-RvPRUEPk3pJBo

10.12.2020 Радіо Українське
радіо Херсон 16 днів проти насильства https://www.facebook.com/1000113785

82688/videos/1530920083963930/

29.12.2020
Сторінки
парнерів на
Facebook

"ХЕРСОН-
ІНФО"

Відшкодування моральної
шкоди

https://www.facebook.com/groups/1681
609698787029/permalink/29783321124

48108/

29.12.2020 Друкована
преса-газета

Газета
територіальн
ої громада

"Музиківськи
й вісник"

"На які види виплат не
звертається стягнення за

виконавчими
документами?"

https://drive.google.com/file/d/1CSDjv
pDDEtFHylN8mWdjB8NBiWGzwNl5/

view

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 ІV 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

Жовтень 2020 «Договір про надання освітніх послуг» «Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів в
Україні»

Листопад
2020

«Право на медичну допомогу не за місцем
реєстрації»

«Адміністративний договір»

Грудень 2020 «Право колишнього члена колгоспу на землю
сільськогосподарського призначення», « Правові
засади планування використання та охорони
земель в Україні», « Приватизація земельних

«Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями та
порядок його розірвання»
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ділянок, які перебувають у користуванні
громадян», «Проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки».

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 1 контракт 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 громадянка І., з наступним питанням:
заявниця була стягувачем у виконавчому провадженні з виконання судового рішення
про стягнення аліментів. У боржника утворилася заборгованість, сума якої не давала
право державному виконавцю звернути стягнення на нерухоме майно боржника, в
зв’язку з чим виконавчий документ був повернений стягувачу в зв’язку з відсутністю
у боржника майна, на яке за законом можливо звернути стягнення.

При зверненні боржника та стягувача до Центру, працівником роз’яснено
право стягувача звернутися до суду за стягненням заборгованості, боржнику
роз’яснено порядок виконання даного рішення та про зміну суми стягнення в зв’язку
з додаванням неустойки.

Оскільки сума до стягнення в подальшому дозволить звертати стягнення на
нерухоме майно боржника, працівником Центру запропоновано сторонам укласти
угоду про передачу квартири боржника стягувачу в рахунок погашення
заборгованості та нотаріально її посвідчити.

Оскільки запропонований варіант влаштував обидві сторони, підстави для
звернення до суду відпали.

3.2 Незалежні провайдери БПД.
З нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку, 01 жовтня

спеціаліст Олешківського бюро правової допомоги Тетяна Бабаскіна 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 привітала всіх присутніх зі святом та
провела семінар на тему: «Основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні». Під час семінару фахівчиня ознайомили
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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’яснили порядок звернення за отриманням безоплатної
первинної та безоплатної вторинної правової допомоги.

12.10.2020 фахівчиня бюро провела право семінар для працівників Раденської
сільської ради лекцію на тему: « Місцеві вибори 2020». Під час даного заходу
спеціаліст ознайомила присутніх із формою виборчого бюлетня, про те, як
покроково та правильно заповнити виборчий бюлетень, зокрема, звернула увагу
через які помилки бюлетень може бути визнано недійсним та голос не буде
враховуватися. В ході заходу також спеціаліст роз’яснювала переваги системи БПД,
надавала інформаційні буклети та листівки, в яких зазначено адресу бюро, контактні
телефони, графік роботи та послуги, що надаються, та пропонувала звертатися до
Олешківського бюро правової допомоги за своєчасним отриманням кваліфікованої
правової допомоги.

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

4.1 Оптимізовані витрати.

16.10.2020 відбулася робоча зустріч керівного складу Херсонського та
Голопристанського місцевих центрів, метою якої був обмін досвідом, вироблення
узгоджених механізмів реалізації окремих пунктів планування діяльності центрів.
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23.11.2020 відбулося онлайн засідання Керівної ради директорів, на якій підвели
підсумки роботи місцевих центрів за III квартал поточного року поточного року та
виконання Регіонального плану надання правової допомоги на 2020 рік та квартальних
планів заходів місцевих центрів на ІІІ квартал.

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності.
За період з 01.10.2020 по 31.12.2020 Херсонським місцевим центром з надання

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними
підрозділами, було зареєстровано1499 звернень клієнтів, 1207 особам було надано
правову консультацію, 292 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

826 589 237

2 Відділ «Білозерське бюро правової
допомоги» 349 314 35

3 Відділ «Олешківське бюро правової
допомоги»

324 304 20

…. Разом по МЦ 1499 1207 292

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 293
рішення про надання БВПД, 1 рішення про відмову у наданні БВПД, видано 261
доручення адвокатам та 33 штатним працівниками (представництво клієнта в суді
або оформлення процесуальних документів).
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В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з питань
іншого цивільного права - 366 (24,42%), з питань сімейного права – 266 (17,75%),
житлового права –197 (13,14%), з питань адміністративного права – 105
(7%), з питань земельного права– 103 (6,87%), з інших питань – 102 (6,8%), з питань
соціального забезпечення – 100 (6,67 %), спадкового права – 87 (5,8%), з питань
виконання судових рішень – 83 (5,54%), трудового права – 72 (4,8%), договірного
права – 13 (0,87%), з неправових питань – 4 (0,27%), з питань медичного права – 1
(0,07%) .

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

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

Із загальної кількості - 794 нових клієнтів – 283 чоловіків (35,64%) та 511 жінок
(64,36%).
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ

Із 794 нових клієнтів – 4 віком до 18 років (0,5%), 210 у віці від 18 до 35 років
(26,45%), 375 клієнтів віком від 35 до 60 років (47,23%) та 205 клієнти віком понад 60
років (25,82%).

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) – 155 (59,39%), по
ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" – 46 (17,62%), по особам з
інвалідністю - 35 (13,41%), по особам, які постраждали від домашнього насильства –
14 (5,36%), по внутрішньо переміщеним особам – 5 (1,92%), по дітям– сиротам – 2
(0,77%), по дітям, які не належать до окремих категорій – 2 (0,77%), по особам,
реабілітованим відповідно до законодавства України – 1 (0,38%), по особам,
засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців або обмеження волі – 1 (0,38%),

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ
ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА
ОТРИМАННЯ БВПД
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за ІV
квартал 2020 було:

 здійснено 21 виїзд 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 135 осіб, в тому числі 88 осіб звернулися за
отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних
консультаційних пунктів та 47 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД;

 надано 6 методичних допомог 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 63 правопросвітницьких заходи.
 розміщено у ЗМІ 13 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
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№
з/п

Найменуванн
я МЦ та Бюро

Кількість
здійснених
виїздів

мобільних
пунктів/осіб,

що
отримали
правову
допомогу

Кількість
діючих

дистанційни
х

пунктів/осіб,
що

отримали
правову
допомогу

Кількість
ОМС та
установ -
провайдері
в БПД,
яким
надано

методичну
допомогу

Кількість
проведених

право-
просвітницьк
их заходів

Кількість
клієнтів,
яким
надано

доступ до
електронн
их сервісів

МЮ

Кількість
інформаційни
х матеріалів,
розміщених у

ЗМІ

1
Разом по
МЦ, в тому
числі:

21/88 20/47 6 63 4 13

2

Білозерське
бюро

правової
допомоги

7/32 8/16 3 17 1 3

3
Олешківське

бюро
правової
допомоги

9/44 3/19 3 25 1 3


