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

Протягом I кварталу 2020 року (02.01.2020 – 31.03.2020) працівники центрального офісу 

Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі 

Місцевий центр) спільно з фахівцями Бюро правової допомоги, що є відокремленими 

підрозділами Місцевого центру,  активно виконували покладені на них обов`язки та 

завдання. 

За звітний період працівниками Місцевого центру було проведено ряд 

правопросвітницьких та інформаційних заходів, забезпечено роботу дистанційних та 

мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, здійснено вуличне 

інформування населення, розміщено інформацію про діяльність Місцевого центру в 

засобах масової інформації, прийнято участь в робочих зустріч, семінарах та круглих 

столах. 

Так, на виконанні квартального плану діяльності Бердянського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги на I квартал 2020 року та відповідно 

пріоритетним напрямкам діяльності були проведені наступні заходи. 

[1.1] Суб`єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

1.1. Ранній доступ та інклюзивність 

1.1.1. Організація  та участь з залученням адвокатів  місцевих центрів  з надання БВПД та 

фахівців різних галузей права у тематичних «гарячих» телефонних лініях на базі 

організації партнера – КУ «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної 

ради задля надання правової інформації і консультацій мешканцям територіальних громад 

з нагальних правових питань з метою допомоги в реалізації та захисті їх прав та свобод 

29 січня 2020 року директор Регіонального центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях (далі Регіональний центр) Павло 

Наливайко з робочим візитом завітав до Місцевого центру та спільно з начальником 

відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги (далі відділ 

надання правової допомоги) Місцевого центру Мариною Златєвою провели зустріч з 

адвокатами, що вже співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги. Окрім 

зазначеного, було проведено зустріч з адвокатами, які планують прийняти участь у 

конкурсі та долучитись до співпраці.  
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1.1.2. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів в установах 

виконання покарань, в органах пробації, в слідчих ізоляторах, з актуальних правових 

питань та питань, пов’язаних з наданням БВПД 

З нагоди п’ятої річниці прийняття закону України «Про пробацію», 6 лютого 2020 року 

головного спеціаліста відділу надання правової допомоги Вікторію Донцову було 

запрошено до Бердянського міськрайонного відділу з питань пробації для нагородження 

подякою за плідну співпрацю , проведення правопросвітницьких заходів та надання 

правових консультацій суб`єктам пробації, які перебувають на обліку Бердянського 

міськрайонний відділ з питань пробації. 

 
4 березня 2020 року головним спеціалістом відділу «Більмацьке бюро правової допомоги» 

Місцевого центру (далі Більмацьке бюро) Катериною Половинкіною  проведено 

інформаційну бесіду в Більмацькому районному секторі філії державної установи «Центр 

пробації» у Запорізькій області на тему: «Особливості декларування у 2020 році» 

 
5 лютого 2020 року в п’яту річницю прийняття Закону України «Про пробацію» відбулася 

робоча зустріч з працівниками  Гуляйпільського районного сектору з питань пробації. 
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28 січня 2020 року працівниками відділу «Пологівське бюро правової допомоги» 

Місцевого центру (далі Пологівське бюро) прийняли участь у робочій зустрічі спільно з 

працівниками Пологівського районного відділу Південно-Східного Міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції 

України на тему: «Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому». 

 
28 лютого та 10 березня 2020 року на базі Приморського районного відділу Філії 

Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області головний спеціаліст відділу 

«Приморське бюро правової допомоги» Місцевого центру (далі Приморське бюро)  

Тетяна Дем`янова провела лекцію на тему: «Запобігання та протидія випадкам повторного 

вчинення злочину». 

 
 

1.1.3. Розвиток мережі партнерів центрів та налагодження якісної співпраці з існуючими 

партнерами, в тому числі з регіональною організацію Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Українське товариство глухих», громадськими організаціями осіб з 

інвалідністю шляхом поширення інформаційних матеріалів, проведення 

правопросвітницьких та комунікативних  заходів 

Завдяки плідній співпраці з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Горєніє» було 

розроблено відео-інтерв'ю щодо процедур відновлення документів для ВПО.  

 
3 березня 2020 року начальником Пологівського бюро Наталією Дерменжи проведено 

робочу зустріч з представниками Всеукраїнської громадської організації інвалідів 

«Українське товариство глухих» на тему: «Безоплатна правова допомога» 
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17 січня 2020 року на базі Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури 

головним спеціалістом Приморського бюро Тетяною Дем’яновою проведено робочу 

зустріч з ювенальним прокурором району з обговорення питань особливостей 

кримінального провадження неповнолітніх осіб та особливостей надання правової 

допомоги неповнолітнім під час їх затримання та проведення досудового розслідування. 

1.1.4 Організація та участь у спільних заходах за участю представників органів виконавчої 

влади, військових частин Збройних Сил України, місцевого самоврядування, установ та 

організацій, які надають БПД 

10 лютого 2020 року начальником Пологівського бюро Наталією Дерменжи для сімей які 

знаходяться в складних життєвих обставинах та неналежним чином виконують свої 

батьківські обов’язки було проведено спеціальний захід-діалог спільно фахівцем 

Територіального центру соціального обслуговування громадян Пологівської міської ради. 

 
28 лютого 2020 року головним спеціалістом Приморського бюро Тетяною Дем’яновою 

було прийнято участь у спільних заходах з представниками Приморської районної філія 

Запорізького обласного центру зайнятості в загально інформаційному семінарі з загальних 

питань зайнятості та порядку отримання БВПД. 

 
1.1.5. Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та засобах масової 

інформації: друкована преса, Інтернет-видання, зовнішня реклама (соціальна реклама) 

міського типу, та актуальної правової інформації (у т.ч. правові консультації, статті, 

витяги з законодавчої бази тощо) на інформаційних сайтах партнерів (органів державної 

влади, ОМС, неурядових організацій) 

03.01.2020 – Газета «Бердянские ведомости» №1 (936) «Пешеходы"-виновники ДТП - 

должны компенсировать причиненный ими ущерб; 

09.01.2020- Газета «ЮГ-Інформ» №2» Відмова власника землі від поновлення договору 

оренди. Актуальні питання припинення договору оренди землі»; 

13.01.2020 – веб-сайт Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій 

області «Круглий стіл» з юристами Чернігівки»; 

16.01.2020 – Газета «ЮГ-інформ» №3 «НБУ Заборонив ФОП витрачати кошти з 

підприємницьких рахунків на власні потреби»; 
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23.01.2020 – Газета «ЮГ-інформ» №4 «Зміни в земельному законодавстві. Новий закон 

про протидію рейдерству»; 

24.01.2020 – інформаційний портал Бердянськ 24 «Шелтер для жертв домашнього насилля 

переповнений. За січень вже видано 30 заборонних приписів»; 

31.01.2020 – сторінка «Терцентр Брд» у Facebook; 

31.01.2020 -  сторінка «Гуляйпільський Рф Запорізького Оцз» у Facebook; 

03.02.2020 – веб-сайт Гуляйпільська районна державна адміністрація Запорізької області 

«Семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України»; 

03.02.2020 – веб-сайт ТВ-Бердянськ «29-01-20 Прямий ефір - Про семейные 

правоотношения»; 

06.02.2020 – сторінка «Бердянський міськрайонний центр зайнятості» у Facebook «Роль 

сім` у працевлаштуванні»; 

06.02.2020 - сторінка «Пробація України – Запорізька область» у Facebook «З нагоди 5-ї 

річниці Закону України «Про пробацію» начальник Гуляйпільського підрозділу пробації 

привітав соціальних партнерів за плідну співпрацю»; 

07.02.2020 - сторінка «Пробація України – Запорізька область» у Facebook «У 

Бердянському підрозділі пробації відбувся круглий стіл з партнерами»; 

11.02.2020 – веб-сайт  ТРК-ЮГ «БЕРДЯНСЬК 2020 КОРУПЦІЯ» 

13.02.2020 – сторінка «Більмацький опорний ЗЗСО (учительсько-учнівсько-батьківська 

спільнота)» у Facebook; 

22.02.2020 – Розівська районна газета «Роз-інформ» №8 (1282) «Коротко про різне»; 

27.02.2020 – сторінка «Чернігівска районна філія Запорізького обласного центру 

зайнятості» у Facebook; 

10.03.2020 – Суспільно-політична газета «Нива» №20 (10584) «Загальні питання 

прийняття спадщини. Визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття 

спадщини» 

11.03.2020 – Газета «Ваша судьба» №11 «Майже 70 000 грн. допомоги при звільненні зі 

служби отримала медик за сприяння кваліфікованого юриста»; 

11.03.2020- веб-сайт Бердянський університету менеджменту та бізнесу Семінар «Як 

побудувати успішне професійне майбутнє?»; 

11.03.2020 – інформаційний портал Mista.ua «У Більмацькому підрозділі пробації 

підоблікових консультували з правових питань»; 

12.03.2020 – сторінка Управління соціального захисту населення Приморської міської 

ради у Facebook «Запобігання вчинення повторних злочинів, правові та соціальні норми 

успішної ресоціалізації»; 

12.03.2020 – сторінка «Гуляйпільська міська територіальна громада» у Facebook; 

12.03.2020 – сторінка «Чернігівська районна філія Запорізького обласного центру 

зайнятості» у Facebook; 

12.03.2020 – сторінка «Бердянського міськрайонного центру зайнятості» у Facebook; 

13.03.2020 – сторінка «Чернігівська районна філія Запорізького обласного центру 

зайнятості» у Facebook; 

17.03.2020 – веб-сайт Гуляйпільська міська рада «Безоплатна правова допомога»; 

18.03.2020 – сторінка «Чернігівська об’єднана територіальна громада» у Facebook; 

18.03.2020 – сторінка «Все про Чернігівську громаду» у Facebook; 

19.03.2020 – інформаційний портал Рro.berdyansk.biz «В Бердянске юристы 

консультируют онлайн и по телефону»; 

20.03.2020 – веб-сайт Бердянська міська рада «Карантинні заходи не позбавляють права на 

звернення та отримання безоплатної правової допомоги»; 

20.03.2020 – Суспільно-політична газета «Нива» №23 (10587) «Відділ "Чернігівське бюро 

правової допомоги" Бердянського МЦ з надання БВПД повідомляє»; 
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23.03.2020 – веб-сайт Бердянська міська рада «Бердянський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги повністю переходить на надання правових 

послуг дистанційно»; 

23.03.2020 – веб-сайт Гуляйпільська міська рада Запорізької області «Система безоплатної 

правової допомоги призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно; 

23.03.2020 – сторінка «Все про Чернігівську громаду» у Facebook; 

23.03.2020 - сторінка «Чернігівка-ОГОЛОШЕННЯ» у Facebook; 

23.03.2020 – сторінка «ЧЕРНІГІВКА» у Facebook; 

24.03.2020 – веб-сайт «Гуляйпільська районна державна адміністрація Запорізької області 

«Система безоплатної правової допомоги переходить на дистанційну роботу»; 

24.03.2020 – веб-сайт Розівська селищна рада «Юридична допомога –дистанційно»; 

24.03.2020 – веб-сайт Більмацька районна державна адміністрація Запорізької області 

«Шановні громадяни!» 

25.03.2020- веб-сайт Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області 

«Трудовий колектив»; 

26.03.2020 – сторінка «Чернігівська об’єднана територіальна громада»  у Facebook; 

26.03.2020 – інформаційний портал  Чернігівська об’єднана територіальна громада 

«Карантин — це не перешкода для отримання правової допомоги від держави»; 

26.03.2020 – веб-сайт Смирновська громада Запорізька область Більмацький район 

«Безоплатна правова допомога»; 

26.03.2020 – сторінка «Бердянський міськрайонний центр зайнятості» у Facebook; 

27.03.2020- сторінка «Більмацька районна філія Запорізького обласного центру 

зайнятості» «Шановні громадяни!»; 

27.03.2020 – інформаційний портал «ПІК: пізнавально, інформативно, корисно 

«Пологівське бюро правової допомоги доводить до відома»; 

29.03.2020 – сторінка «Новости Бердянска» у Facebook «Редакція pro.berdiansk.biz дякує 

Євгену Сухомлину (Євген Сухомлин) та працівникам Бердянського місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги за вичерпну інформацію»; 

29.03.2020 – інформаційний портал Рro.berdiansk.biz «Права та обов’язки громадян під час 

надзвичайної ситуації – думка юристів Бердянська»; 

30.03.2020- веб-сайт Гуляйпільська міська рада Запорізької області «Інформує відділ 

«Гуляйпільського бюро правової Допомоги» Бердянського МЦ»; 

31.03.2020- веб-сайт Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області 

«ВІДДІЛ «ПОЛОГІВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» ІНФОРМУЄ». 

1.1.6. Здійснення «вуличного» інформування населення з питань доступу до безоплатної 

правової допомоги для жителів територіальних громад (до дня дитини, дня міста, дня БПД 

тощо) та поширення інформаційних роздаткових матеріалів. 

За звітний період було проведено «вуличне» інформування громадян з питання доступу до 

безоплатної правової допомоги. 

    
1.1.7. Інформаційно-роз’яснювальні  виступи та участь у постійно діючих  програмах, 

правових програмах,  рубриках на ТБ, радіо 

02.01.2020 – правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

03.01.2020 – правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

16.01.2020 - правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 
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23.01.2020 - правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

30.01.2020 - правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

20-31.01.2020 – ТБ-Бердянськ «Соціальний ролик "Тебе ображаюсь у школі? Вам потрібна 

правова допомога"; 

20-31.01.2020 - ТБ-Бердянськ «Соціальний ролик "Ви переживаєте домашнє насилля? Вам 

терміново потрібна правова дрпомога"; 

20-31.01.2020 - ТБ-Бердянськ «Соціальний ролик "Вам складно самостійно впоратись з 

оформленням юридичних документів? Вам потрібна правова допомога"; 

03-29.02.2020 - ТБ-Бердянськ «Соціальний ролик "Вам складно самостійно впоратись з 

оформленням юридичних документів? Вам потрібна правова допомога"; 

03.02.2020 – ТБ-Бердянськ «29-01-20 Прямий ефір - Про семейные правоотношения»; 

06.02.2020 - правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

11.01.2020 – на ТРК «ЮГ» «Бердянськ 2020 Корупція»; 

12.02.2020 - правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

20.02.2020 - правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

20-29.02.2020 - ТБ-Бердянськ «Соціальний ролик "Тебе ображаюсь у школі? Вам потрібна 

правова допомога"; 

20-29.02.2020 - ТБ-Бердянськ «Соціальний ролик "Ви переживаєте домашнє насилля? Вам 

терміново потрібна правова дрпомога"; 

27.02.2020- правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

01-31.03.2020 – ТБ-Бердянськ «Соціальний ролик "Вам складно самостійно впоратись з 

оформленням юридичних документів? Вам потрібна правова допомога"; 

01-31.03.2020 - ТБ-Бердянськ  «Соціальний ролик "Тебе ображаюсь у школі? Вам потрібна 

правова допомога"; 

01-31.03.2020 - ТБ-Бердянськ «Соціальний ролик "Ви переживаєте домашнє насилля? Вам 

терміново потрібна правова дрпомога"; 

05.03.2020 - правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

12.03.2020- правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

19.03.2020- правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

24.03.2020 – на ТРК «ЮГ» Бердянськ 2020 права человека при карантине; 

26.03.2020  - правова рубрика «Про право» на ТРК «ЮГ»; 

30.03.2020 – на ТБ-Бердянськ «30-03-20 ОСББ: Хто в домі господар? – Провайдери». 

1.1.8. Організація та участь у виїзних прийомах громадян в приміщеннях міських, 

сільських, селищних рад 

13 січня 2020 року головним спеціалістом Більмацького бюро Катериною Половинкіною 

було проведено виїзний  прийом громадян у Смирновській сільській об’єднаній 

територіальній громаді. 

 
1.1.9. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів з правової 

освіти для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, 

осіб з інвалідністю, пенсіонерів 



8 

 

31 січня 2020 року головні спеціалісти відділу правової допомоги Вікторія Донцова та 

Тетяна Туманова провели правопросвітницький семінар для пенсіонерів, що перебувають 

на обліку в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг» Бердянської міської ради на тему: «Нові правила оплати за споживання газу та за 

його розподіл (доставку)». 

 
12 березня 2020 року головним спеціалістом Більмацького бюро Катериною 

Половинкіною прийнято участь у засіданні клубу «Молодість душі» Комунальної 

установи «Центр соціальних послуг» Більмацької селищної ради Запорізької області, 

обговорено питання з спадкового, земельного та цивільного права та здійснено прийом 

громадян. 

 
4 березня 2020 року головним спеціалістом Пологівського бюро Надією Тарановою 

проведено лекцію для пенсіонерів Комунальної установи «Територіального центру 

соціального обслуговування громадян Пологівської міської ради» на тему: «Спадкування 

за законом». 

 
1.1.10. Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів: 

9 січня 2020 року – забезпечено прийом громадян на базі Притулку з тимчасового 

перебування для жінок та дітей, що постраждали від домашнього насильства; 

9 січня 2020 року - здійснено прийом громадян в Більмацькому секторі обслуговування 

громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області; 

9 січня 2020 року – прийом громадян в Чернігівська районна філія Запорізького обласного 

центру зайнятості; 

14 січня 2020 року - здійснено прийом громадян в Більмацькій районній філії обласного 

центру зайнятості; 

15 січня 2020 року -  прийом громадян у Комунальному закладі «Розівська центральна 

районна бібліотека» Розівської районної ради Запорізької області; 
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15 січня 2020 року - проведено виїзний прийом громадян в  Пологівській районній філії 

центру зайнятості; 

16 січня 2020 року - здійснено прийом громадян в Більмацькому секторі обслуговування 

громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області; 

21 січня 2020 - прийом громадян Більмацька районна філія Запорізького обласного центру 

зайнятості; 

23 січня 2020 року – прийом громадян в Чернігівська районна філія Запорізького 

обласного центру зайнятості; 

24 січня 2020 – проведено виїзний прийом громадян в Чернігівський районний сектор 

філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області; 

27 січня 2020 року – проведено прийом громадян в Управлінні праці та соціального 

захисту населення Приморської міської ради; 

28 січня 2020 року - здійснено прийом громадян в Більмацькій районній філії обласного 

центру зайнятості; 

29 січня  2019 року -  проведено виїзний прийом громадян в Територіальному центрі 

соціального обслуговування громадян Пологівської районної ради; 

31 січня 2020 року – забезпечено прийом громадян в Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Бердянської міської ради; 

3 лютого 2020 року  забезпечено прийом громадян у приміщенні  в Гуляйпільському 

районному секторі філії Державної Установи «Центр пробації» в Запорізькій області; 

3 лютого 2020 року – забезпечено прийом громадян на базі Бердянського міськрайонного 

центру зайнятості; 

11 лютого 2020 року - проведено прийом в Комиш-Зорянській сільській об’єднаній 

територіальній громаді; 

13 лютого 2020 року – прийом громадян в Чернігівська районна філія Запорізького 

обласного центру зайнятості; 

13 лютого 2020  здійснено прийом громадян в Більмацькому секторі обслуговування 

громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області 

14 лютого 2020 року – проведено прийом громадян в  Службі у справах дітей Приморської 

районної державної адміністрації; 

17 лютого 2020  року - прийом громадян у Комунальному закладі «Розівська центральна 

районна бібліотека» Розівської районної ради Запорізької області; 

18 лютого 2020  року - прийом громадян прийом громадян у Смирновській сільській 

об’єднаній територіальній громаді;  

18 лютого 2020 року - проведено виїзний прийом громадян в  Центрі соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді; 

20 лютого 2020 року - проведено виїзний прийом громадян в Пологівському районному 

відділу філія Державної установи «Центр пробації»; 

20 лютого 2020 року – проведено прийом громадян в Громадська організації «Спілка 

учасників ветеранів АТО Чернігівського району Запорізької області»; 

21 лютого 2020 року – проведено прийом громадян в Управлінні праці та соціального 

захисту населення Приморської міської ради; 

27 лютого 2020 року – прийом громадян в Чернігівська районна філія Запорізького 

обласного центру зайнятості; 

28 лютого 2020 року – проведено прийом громадян на базі Приморської районної філія 

Запорізького обласного центру зайнятості; 

28 лютого 2020 – проведено виїзний прийом громадян в Чернігівський районний сектор 

філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області; 
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2 березня 2020 року - проведено прийом громадян у Комунальному закладі «Розівська 

районна бібліотека»; 

2 березня 2020 року – забезпечено прийом громадян в Гуляйпільському районному 

секторі філії Державної Установи «Центр пробації» в Запорізькій області; 

4 березня 2020 року  - здійснено прийом громадян в Управлінні соціального захисту 

населення Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області; 

4 березня 2020 року - проведено прийом громадян в Більмацькому районному секторі 

філії державної установи «Центр пробації» у Запорізькій області; 

5 березня 2020 року - здійснено прийом громадян в Більмацькому секторі обслуговування 

громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області; 

6 березня 2020 року - здійснено прийом громадян у службі у справах дітей Більмацької 

районної державної адміністрації Запорізької області; 

10 березня 2020 року забезпечено роботу мобільного пункту доступу в  Приморському 

районному відділі філії Державної установи «Центр пробації»; 

11 березня 2020 року - проведено прийом громадян в Більмацькій районній філії 

Запорізького обласного центру зайнятості; 

11 березня 2020 року - забезпечено прийом громадян Комунальної установи 

"Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 

Гуляйпільської міської ради. 

11 березня 2020 року забезпечено прийом в  Громадської організації «Спілка ветеранів 

АТО»; 

12 березня 2020 року – прийом громадян в Чернігівська районна філія Запорізького 

обласного центру зайнятості; 

13 березня 2020 року – забезпечено прийом громадян на базі Притулку з тимчасового 

перебування для жінок та дітей, що постраждали від домашнього насильства; 

16 березень  2020 року -  прийом громадян у Комунальному закладі «Розівська центральна 

районна бібліотека» Розівської районної ради Запорізької області; 

Окрім зазначеного, функціонує постійнодіючий дистанційний пункт доступу до 

безоплатної правової допомоги за адресою м. Бердянськ, вул. Шмідта, 20. 

1.1.11. Відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними 

можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього 

насильства або насильства за ознакою статті, на базі загальних та спеціальних служб 

підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам БПД 

21 січня 2020 року головний спеціаліст відділу надання правової допомоги Тетяна 

Туманова відвідала особу похилого віку за місцем його проживання.  

27 січня 2020 року  заступник начальника Більмацького бюро Олена Дем`яненко відвідано 

особу похилого віку за місцем його перебування  в Більмацькій центральній районній 

лікарні Більмацької районної ради Запорізької області. 

28 лютого 2020 року начальником відділу «Чернігівське бюро правової допомоги» 

Місцевого центру (далі Чернігівське бюро) Оленою Пушкарь було відвідано пенсіонерку, 

яка перебувала в Комунальному закладі «Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської селищної ради Запорізької області та прийнято звернення про надання 

БВПД. 

1.1.12. Розробка, виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів 

Розроблено інформаційні брошури та поширено під час «вуличного» інформування. 

1.2. Розвиток довідково - інформаційної платформ правових консультацій 

«WikiLegalAid» 
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1.2.1. Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку для 

наповнення до довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid». 

27 березня 2020 року  довідково-інформаційну платформу правових  консультацій 

«WikiLegalAid» було доповнено консультацією на тему: «Пенсійне забезпечення 

пенсіонерів (з числа військовослужбовців) у разі повторного прийняття на службу». 

 
1.2.2. Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані правових консультацій, 

розміщених на довідково-інформаційній платформі правових консультацій 

«WikiLegalAid». 

Здійснюється на постійній основі. 

1.2.3. Популяризація довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

27 лютого 2020 року начальник Чернігівського бюро Олена Пушкарь у Чернігівській 

районній філії Запорізького обласного центру зайнятості провела лекцію на тему: 

«Довідково-інформаційна платформа правових  консультацій «WikiLegalAid». 

 
1.3. БПД он-лайн 

3.1.1 Оновлення та підтримання    в    актуальному стані бази даних стейкхолдерів 

Здійснюється на постійній основі. 

1.4. Механізм перенаправлення 

1.4.1. Укладення  додаткових угод/меморандумів про співпрацю, в частині 

перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги 

Перемовини з керівництвом Бердянського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді щодо переукладення меморандуму про співробітництво. 

1.4.2. Розвиток мережі партнерів Центру та налагодження якісної співпраці з існуючими 

партнерами, в тому числі з метою перенаправлення клієнтів між місцевим центром з 

надання БВПД та партнерами для отримання комплексної допомоги 

14 лютого 2020 року відбулася робоча зустріч з головою Гуляйпільської міської ради 

Запорізької області С. О. Ярмаком та заступником начальника відділу «Гуляйпільське 

бюро правової допомоги» (далі Гуляйпільське бюро) Ольгою Куторницькою, щодо 

розвитку партнерських мереж та плідної співпраці. 
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21 лютого 2020 року начальником Пологівського бюро Наталією Дерменжи разом з 

фахівцями  відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Пологівському та 

Чернігівському  районах Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції України (м.Дніпро) проведено засідання круглого столу на тему: "Реєстрація 

шлюбу в Україні". 

 
[1.2] Клієнти отримують якісні послуги БПД 

2.1. Peer review Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам БПД 

2.1.1.Здійснення інтерв’ювання та анкетування клієнтів РЦ та МЦ щодо якості отриманих 

послуг 

Здійснюється на постійній основі. 

2.1.2. Підготовка та висвітлення інформації щодо кращих практик захисту 

Було підготовлено та направлено позитивні практики до Координаційного центру з 

надання правової допомоги для висвітлення на офіційному сайті на теми: «Бердянський 

адвокат захистив права родини ВПО на заняття підприємницькою діяльністю»,  

«Адвокатка Елла Ліпаткіна відстояла право мешканців Приморського району на 

оформлення земельних ділянок»,  «Юристка Бердянського місцевого центру Юлія 

Кононенко домоглася стягнення майже 70 000 грн. грошової допомоги при звільнені зі 

служби», «Фахівчиня Бюро разом з адвокатом відстояли право громадян на справедливий 

поділ земельної ділянки» 

2.1.3. Проведення перевірок дотримання процедури та якості надання безоплатної  

правової допомоги (первинної і вторинної) працівниками місцевих центрів,  підготовка 

висновків та рекомендацій за результатами моніторингу  щодо запобігання  виявлених 

недоліків 

Проведення перевірок на постійній основі. 

2.1.4. Проведення регулярного моніторингу діяльності Чернігівського бюро правової 

допомоги силами центрального офісу МЦ 

Перевірено роботу Чернігівського бюро та надані відповідні рекомендації щодо 

удосконалення діяльності. 

 
2.2. Strategic Litigation 



13 

 

2.1.Виявлення актуальних правових проблем «масового» характеру, підготовка та 

розробка заходів реагування 

За звітний період було виявлено 1 проблему «масового» характеру, а саме «Регулювання 

відносин ОСББ з провайдерами". Головний спеціаліст відділу надання правової допомоги 

Тетяна Туманова прийняла участь у підготовці матеріалів для телепередачі на місцевому 

телеканалі ТБ-Берлдянськ «ОСББ: Хто в домі господар».  

  
[1.3] Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх 

прав 

3.1. Відновне правосуддя. Забезпечення доступу до медіації 

3.1.1. Надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання навичкам медіації 

За звітний період не було необхідності. 

3.1.2. Налагодження співпраці з установами, які надають послуги з медіації, з метою 

перенаправлення клієнтів 

За звітний період не було необхідності. 

3.2. Незалежні провайдери 

3.2.1. Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню результатів 

роботи та напрацюванню нових підходів до надання БПД. Налагодження механізмів 

співпраці з правовими інституціями, БО та ГО, що опікуються проблематикою захисту 

цільових груп 

На постій основі директор Місцевого центру проводить зустрічі з керівництвом та 

психологами, мед працівниками Притулку з тимчасового перебування для жінок та дітей, 

що постраждали від домашнього насильства (Шелтер). 

3.2.2. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходів для 

категорій осіб, які мають право на БВПД 

3 лютого 2020 року головний спеціаліст відділу надання правової допомоги Вікторія 

Донцова провела правопросвітницький семінар для осіб, що стоять на обліку як безробітні 

в Бердянському міськрайонному центрі зайнятості на тему: «Сімейні правовідносини: 

реєстрація/розірвання шлюбу, правове регулювання фактичних шлюбних відносин» 

 
30 січня 2020 року проведено семінар  у Комунальному закладі «Розівська центральна 

районна бібліотека» Розівської районної ради Запорізької області на тему: «Банківські 

картки як об’єкт  шахрайства. Найпоширеніші види шахрайств з банківськими картками». 
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12 березня 2020 року заступник начальника Гуляйпільського бюро Ольга Куторницька на 

базі Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Гуляйпільської міської ради провела правопросвітницький захід для державних 

службовців: «Застосування окремих положень ЗУ "Про запобігання корупції" стосовно 

фінансового контролю». 

 
15 січня  та 30 січня  2020 року начальником Пологівського бюро Наталією Дерменжи 

проведено семінари  з безробітними Пологівської районної філії Запорізького обласного 

центру зайнятості на тему: «Легальна зайнятість», «Щодо запобігання працевлаштування 

робітників без укладення трудового договору». 

   
29 січня 2019 року начальником  Пологівського бюро Наталією Дерменжи було проведено 

лекцію у Територіальному центрі соціального обслуговування громадян на тему: 

«Спадкування за законом та заповітом». 

 
10 та 14 січня  2020  на базі  Чернігівської районної філії Запорізького обласного центру 

зайнятості начальником Чернігівського бюро Оленою Пушкарь проведено семінари на 

теми: «Резюме: поняття та правила складення», «ЕЦП: поняття та можливість доступу до 

державних електронних сервісів». 
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3.2.3. Організація та проведення робочих зустрічей, «круглих» столів з органами 

місцевого самоврядування, організаціями-партнерами, громадськими об’єднаннями з 

питань взаємодії щодо забезпечення надання безоплатної правової допомоги 

11 березня 2020 року начальник відділу надання правової допомоги Марина Златєва 

прийняла участь у нараді з питань взаємодії суб`єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на базі 

Бердянської міської ради. На зустрічі були присутні керівники центру соціальних служб 

для сім`ї дітей та молоді, працівник Бердянського відділу поліції, суддя Бердянського 

міськрайонного суду, представники громадських організацій та волонтери.  

 
6 березня 2020 року  на базі Більмацької районної державної адміністрації Запорізької 

області заступником начальника Більмацького бюро Оленою Дем’яновою проведено 

«круглий» стіл з працівниками даної служби щодо взаємодії та забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги. 

11 березня 2020 року проведено круглий стіл в Більмацько-Розівському об’єднаному 

районному військовому комісаріаті на тему: «Перспективи та переваги служби та 

ухилення від призову на строкову військову службу» 

 
28 січня 2020 року в приміщенні  Гуляйпільської районної філії Запорізького обласного 

центру зайнятості відбувся круглий стіл  працівників філії з заступником начальника 

відділу Гуляйпільського бюро Ольги Куторницької щодо подальшої співпраці для надання 

правових послуг для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. 
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27 січня 2019 року головним спеціалістом Пологівського бюро Надією Тарановою 

проведено засідання круглого столу  у Пологівському районному центрі соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді»  разом з представниками Воскресенської обєднаної 

територіальної громади на тему: «Декларування в 2020 році». 

 
10 січня 2020 на базі Чернігівського бюро було проведено зустріч з фахівцями 

Чернігівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр), підчас якої 

обговорювали подальшу співпрацю у 2020 році, зміни в пенсійному законодавстві та 

порядку надання громадянам БПД та БВПД. 

 
4 лютого 2020 року начальник Чернігівського бюро Олена Пушкарь взяла участь у заходів 

«День відкритих дверей», що проходив на базі Чернігівського сектору обслуговування 

громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області. 

 
3.2.4. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами місцевого 

самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм надання БПД, 

залучення у якості їх виконавців як найширшого кола громадських організацій 

відповідного профілю 
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18 березня 2020 року рішенням Воздвижівської сільської ради VII скликання на 38 сесії 

була затверджена «Програма надання допомоги зі сплати судового збору 

малозабезпеченим верствам населення об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

3.2.5. Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання випадкам 

домашнього насильства 

17 січня 2020 року Євген Сухомлин завітав до учнів Бердянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №5 Бердянської міської ради та  провів лекцію для учнів 6-7 класів на тему: 

«Правові орієнтири для кожної дитини». 

 
2 березня 2020 року заступником начальника Більмацького бюро Оленою Дем`яненко 

проведено семінар на тему: «Запобігання та протидія гендерному та домашньому 

насильству» на базі Комунального закладу «Розівська центральна районна бібліотека». 

 
21 лютого 2020 року заступником начальника Гуляйпільське бюро Ольгою Куторницькою 

проведено семінар на тему: «Протидія домашнього насильства. Стягнення аліментів. 

Порядок, види, розмір» для осіб, що стоять на обліку як безробітні в Гуляйпільській 

районній філії Запорізького обласного центру зайнятості. 

 
4 березня 2020 року головним спеціалістом Приморського бюро Тетяною Дем`яновою 

було проведено тематичний семінар на базі Комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Новоолексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад» Новоолексіївської сільської ради Приморського району Запорізької області на 

тему: «Запобігання та протидія випадкам гендерного та домашнього насильства». 
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13 березня 2020 начальником Чернігівського бюро Оленою Пушкарь було проведено 

інформаційну зустріч з особами, які знаходяться на обліку в районному секторі з питань 

пробації. Обговорювали питання ґендеру, домашнього насильства, переглядали фільм 

Ролана Бикова «Я більше сюди не повернусь». 

 
3.2.6. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 

злочинності 

24 січня 2020 року Євген Сухомлин завітав до учнів Бердянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №5 Бердянської міської ради та  провів лекції для учнів 8-9 класів на теми: 

«Відповідальність неповнолітніх в Україні» та «Права дитини - права громадянина». 

  
2 березня 2020 року працівниці відділу Гуляйпільського бюро провели лекцію для 

співробітників Гуляйпільського районного сектору філії Державної Установи «Центр 

пробації» в Запорізькій області на тему: «Особливості декларування у 2020 році: декларуй 

відповідально». 

 
26 лютого 2020 року в приміщенні Пологівського бюро начальником відділу Наталією 

Дерменжи проведено лекцію для учнів старших класів Пологівської загальноосвітньої 
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школи І-ІІІ ступенів №4" Пологівської міської ради на тему: «Адміністративна та 

кримінальна відповідальність неповнолітніх». 

 
3.2.7. Проведення тематичних семінарів, лекцій, зустрічей для цільової аудиторії громадян 

(заходи, присвячені Дню Конституції України, Дню протидії торгівлі людьми, Дню знань, 

Дню юриста, Дню захисника України, Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства», 

Дню захисту прав людини та ін.) 

16 січня 2020 року директор Місцевого центру Євген Сухомлин спільно головним 

спеціалістом відділу надання правової допомоги Олексієм Кузьменко завітали до 

пенсіонерів та осіб інвалідністю, що перебувають в Комунальної установи «Бердянський 

геріатричний пансіонат» Запорізької обласної ради та роз’яснили процедуру отримання 

правової допомоги. 

 
10 січня 2020 року  в Комунальному закладі «Більмацька районна центральна бібліотека» 

головним спеціалістом Більмацького бюро Катериною Половинкіною проведено 

«круглий» стіл для людей похилого віку, щодо надання роз’яснень змін у законодавстві у 

сфері пенсійного забезпечення умов та порядку отримання БППД та БВПД. 

 
22 січня 2020 року в День Соборності України, у приміщенні  Гуляйпільського районного 

відділу Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) за ініціативою заступника начальника Гуляйпільського 

бюро Ольги Куторницької відбувся круглий стіл з працівниками Гуляйпільського 

районного відділу Державної виконавчої служби для обговорення теми: «Протокол про 

адміністративне правопорушення за несплату аліментів». 
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20 лютого 2020 року працівниками Пологівського бюро було організщовано «круглий» 

стіл з представники Пологівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді та Комнального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) на тему: «Переваги пробації для держав та як можна 

допомагати в реалізації завдань пробації».  

 
20 лютого 2020 спільно з представниками Чернігівської сільської обжданої територіальної 

громади, Чернігівської районної державної адміністрації, фахівці Чернігівського бюро 

взяли участь у зібранні в честь Дня Героїв Небесної Сотні.   

  
3.2.8. Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах 

позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти 

14 лютого 2020 року на базі платформи Місцевого центру «Просвітницький дім права» 

для студентів юридичного факультету Бердянського державного педагогічного 

університету, директор Місцевого центру Євген Сухомлин спільно з головним 

спеціалістом відділу надання правової допомоги Вікторія Донцова  організували зустріч 

та перегляд зарубіжних й вітчизняних стрічок юридичного спрямування «Правовий 

кінозал». 

 
11 березня 2020 року головний спеціаліст відділу надання правової допомоги Вікторія 

Донцова спільно з працівницею Бердянського міськрайонного центру зайнятості Юлією 

Костенко було організовано та проведено правопросвітницький захід для студентів 

юридичного факультету Бердянського університету менеджменту та бізнесу на тему: 

«Професія юрист: правові аспекти» 



21 

 

 
11 лютого 2020 року до Всесвітнього дня безпечного інтернету в Комунальному закладі  

«Більмацька опорна ЗОШ I-III ступенів» заступником начальника Більмацького бюро 

Оленою Дем`яненко було проведено лекцію: «Безпечний інтернет та безпечне інтернет 

спілкування». 

 
12 лютого 2020 року - заступником начальника Більмацького бюро Оленою Дем’яненко 

проведено лекцію на тему: «Особливості укладення та розірвання шлюбу» у 

Федорівському Центрі професійної освіти (смт. Більмак). 

 
5 березня 2020 року головний спеціаліст Гуляйпільського бюро Дар’я Самарська провела 

лекцію на тему: «Виплата аліментів: порядок, види, особливості, підстави» у 

Гуляйпільському аграрному професійному ліцеї. 

 
19 лютого 2020 року на базі комунального закладу «Приморський регіональний 

українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів» Приморської міської 

ради, головним спеціалістом Приморського бюро Тетяною Дем`яновою  проведено лекцію 

на тему: "Шлюб в Україні: Укладення та розірвання шлюбу. Відмінності між юридичними 

та фактичними шлюбними відносинами.»; 
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28 лютого 2020 року для учнів 9-10 класу Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Чернігівської селищної ради Запорізької області  було проведено правову годину 

на тему: «Цивільна правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Майнові права 

неповнолітніх». 

 
3.2.9. Проведення інформаційних заходів в закладах Державної служби зайнятості 

11 лютого 2020 року головним спеціалістом відділу надання правової допомоги Тетяною 

Тумановою було проведено правопросвітницький захід для осіб, що стоять на обліку яз 

безробітні в Бердянському міськрайонному центру зайнятості на тему: «Інститут сім`ї: 

реєстрація/розірвання шлюбу, правове регулювання фактичних шлюбних відносин»; 

 
4 лютого та 11 березня 2020 року заступником начальника Більмацького бюро Оленою 

Дем’яненко проведено лекції в Більмацькій районній філії Запорізького обласного центру 

зайнятості на теми: «Відповідальність за несплату кредиту. Поручительство в кредитних 

договорах», «Переваги легального працевлаштування» в Більмацькій районній філії 

Запорізького обласного центру зайнятості».  

  
28 січня та 30 січня 2020 року головний спеціаліст Гуляйпільського бюро Дар’я Самарська 

провела семінари в Гуляйпільській районній філії Запорізького обласного центру 
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зайнятості на теми: «Втрата права користування житловим приміщенням», «Стягнення 

аліментів на батьків». 

   
22 січня   2020 року начальником  Пологівського бюро Наталією Дерменжи проведено 

семінар з безробітними Пологівської районної філії Запорізького обласного центру 

зайнятості на тему: «Працевлаштування за кордоном». 

 
12  та 13 березня 2020 року начальник Чернігівського бюро Олена Пушкарь у 

Чернігівській районній філії Запорізького обласного центру зайнятості провела лекції на 

теми: «Ризики нелегальної трудової міграції», «Декларуй доброчесно 2020». 

  
3.2.10. Проведення інформаційних заходів в територіальних органах управління 

Пенсійного фонду України 

23 січня 2020 року заступником начальника Більмацького бюро Оленою Дем’яненко 

прийом громадян у Більмацькому секторі обслуговування громадян (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в 

Запорізькій області. 

11 березня 2020 року у приміщенні Комунальної установи "Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Гуляйпільської міської ради 

головним спеціалістом Гуляйпільського бюро Дар’єю Самарською було проведено 

інформаційний семінар на тему: «Домашнє насильство». Під час лекції присутні дізнались 

про засоби впливу на кривдника, спеціальні заходи протидії, фактор впливу на 

насильство. 
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5 березня 2020 року начальником Пологівського бюро Наталією Дерменжи  проведено 

робочу зустріч з фахівцями  Пологівського відділу обслуговування громадян (сервісний 

центр) на тему: «Виплата пенсій ВПО». 

 
3.2.11. Проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з 

найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних 

послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних ділянок, стягнення 

аліментів, позбавлення батьківських прав, отримання інвалідності, громадської безпеки, 

тощо із залученням партнерів МЦ з числа громадських організацій, державних установ та 

комунальних установ органів державної влади та місцевого самоврядування, та інших 

відповідно до потреби 

Місцевий центр вже багато років співпрацює з місцевим телебаченням ТРК ЮГ. На 

даному телеканалі започатковано програму «Про право». Аудиторія телеканалу тисячі 

громадян Бердянського та Приморського районів. Працівники Місцевого центру на 

постійній основі приймають участь у зйомці правових рубрик та розповідають про останні 

зміни та нововведення в українському законодавстві.  

 
3.2.12.Проведення інформаційних заходів в лікувальних закладах 

12 лютого 2020 року головним спеціалістом Більмацького бюро Катериною 

Половинкіною було проведено інформування та прийом громадян в Вершинському 

Другому ФаПі Смирновського центру первинної медико-санітарної допомоги. 
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6 березня 2020 року головним спеціалістом Пологівського бюро Надією Тарановою 

проведено робочу зустріч в Пологівській центральній районній лікарні на тему: «Суб’єкти 

права на БВПД» 

 
3.2.13. Створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад 

Проведення ряд зустрічей на базі Бердянської об’єднаної міської територіальної громади. 

3.2.14. Налагодження співпраці з юридичними клініками, у тому числі проведення 

навчально-тренінгових заходів для студентів юридичних клінік. 

З 2015 року триває співпраця з Юридичною клінікою Pro bono Бердянському університету 

менеджменту та бізнесу. На базі Місцевого центру студенти юридичного факультету 

проходять учбову та виробничу практику. За звітний період були проведені робочі 

зустрічі з керівництвом клініки та поширено роз даткові матеріали.  

3.3. Визначення правових потреб громадян 

3.3.1. Визначення першочергових спільних правових потреб територіальних громад, 

органів територіальної самоорганізації населення, насамперед, проблемних питань у їх 

взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної юрисдикції 

(формування та підтримка в актуальному стані «карти правових потреб) 

На сьогоднішній день працівники Місцевого центру продовжують допомагати мешканцям 

міста Бердянська відстоювати свої права у спорі з Комунальним підприємством 

«Бердянськводоканал» Бердянської міської ради . 

Нагадаємо, що Комунальне підприємство «Бердянськводоканал» Бердянської міської 

ради, користуючись своїм монопольним становищем, зобов`язує споживачів за власні 

кошти зробити перенос лічильника обліку води з приватного будинку на вулицю в 

колодязь на врізку. При цьому Комунальне підприємство «Бердянськводоканал» 

Бердянської міської ради вимагає, щоб споживач сплатив все облаштування: заміна труби 

до колодязя, залиття арматури, облаштування колодязя, тощо. 

За кожним зверненням громадян з цього питання працівниками Місцевого центру  

складались відповідні заяви та скарги до НКРЕКП та Антимонопольного комітету. 

Окрім зазначеного, було виявлено нову проблему «масового» характеру, а саме 

«Регулювання відносин ОСББ з провайдерами". Головний спеціаліст відділу надання 

правової допомоги Тетяна Туманова прийняла участь у підготовці матеріалів для 

телепередачі на місцевому телеканалі ТБ-Берлдянськ «ОСББ: Хто в домі господар» та 

надала відповідні рекомендації законодавства.  
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3.4. Спеціалізовані центри з надання БПД 

3.4.1. Проведення аналізу щодо визначення потреби в спеціалізації центрів з надання 

БВПД 

Аналіз проводиться. 

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

4.1. Вдосконалене управління системою БПД 

4.1.1. Виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань працівників центрів, 

формування графіку його проведення, тем тощо. 

Здійснювалось своєчасно. Працівники приймали участь у семінарах для підвищення 

кваліфікації. Загальні збори трудового колективу не проводились у зв’язку із Поставою 

КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19".  

4.1.2. Проведення навчань, семінарів, тренінгів  для працівників Регіонального центру та 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (надання БППД та 

БВПД, земельні правовідносини, робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, 

аналіз діяльності, ІТ, комунікації) 

3 лютого 2020 року – начальник та головний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського 

обліку та звітності Галина Митрофанова та Віктор Хлепітько прийняли участь у семінарі 

на тему: «Організація роботи щодо порядку проведення державних закупівель» на базі 

Регіонального центру; 

25 лютого 2020 року – директор Місцевого цитру Євген Сухомлин та заступник 

начальника відділу надання правової допомоги Юлія Кононенко  прийняли участь  у 

«Публічній презентації правопросвітницьких роликів для внутрішньо переміщених осіб» 

та с подальшою публічною дискусією щодо прав внутрішньо переміщених осіб спільно з 

Благодійним Фондом «Горєніє»; 

26 лютого 2020 року – директор Місцевого центру Євген Сухомлин, заступник 

начальника відділу Більмацьке бюро Олена Дем’яненко, головний спеціаліст відділу 

надання правової допомоги Вікторія Донцова, головний спеціаліст Приморського бюро 

Тетяна Дем’янова прийняли участь у семінарі-практикумі на тему: «Особливості 

примусового виконання рішень та окремі питання виконавчого провадження» на базі 

правового клубу PRAVOKATOR Дніпро; 

 
4 березня 2020 року – головні спеціалісти відділу надання правової допомоги Вікторія 

Донцова та Тетяна Туманова прийняли участь у заключному семінарі HELP з курсу з 

питань внутрішнього переміщення для працівників центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській областях 

на тему: «Моделювання судового засідання з прав ВПО», який організовано проектом 
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Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні» розробка тривалих рішень», що 

імплементується в межах Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 спільно з 

Координаційним центром з надання правової допомоги. 

 
12 березня 2020 року – заступник начальника Більмацького бюро Дем’яненко Олена та 

головний спеціаліст Пологівського бюро Надія Таранова прийняли участь у семінарі на 

тему: «Практичні аспекти надання правової допомоги ВПО по постраждалому від 

збройного конфлікту населення», який організований Благодійним фондом «Право на 

захист» 

 
16 березня 2020 року - начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності- 

головний бухгалтер Галина Митрофанова прийняла участь у семінарі на тему: Трудовий 

стаж:переходимо на електронний обліку; Кадрові зміни 2020; Публічні закупівлі 2020»; 

4.1.3. Забезпечення належного облаштування приміщень місцевого центру з надання 

БВПД у тому числі відділів «Бюро правової допомоги» 

У звітному періоді було проаналізовано стан облаштування приміщень Місцевого центру, 

у тому числі відділів «Бюро правової допомоги». За наслідками аналізу було вжито 

необхідних заходів щодо забезпечення належного облаштування приміщень Місцевого 

центру, в тому числі відділів Бюро правової допомоги»: засоби телефонного зв’язку, в 

тому числі IP телефони, кнопки виклику, пожежна безпека, ремонт, тощо. 

Окрім зазначеного, директором Місцевого центру Євгеном Сухомлином спільно з 

головним спеціалістом відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Віктор 

Хлепітько виконано доручення Координаційного центру з надання правової допомоги від 

27.02.2020 №0403-20-6 щодо забезпечення доступу для осіб з інвалідністю до будівель, у 

яких розміщені бюро, а саме: встановлення кнопки виклику, розміщення інформаційної 

таблички  кнопки виклику. 

4.2. Оптимізовані витрати 

4.2.1. Здійснення обліку та узагальнення інформації щодо виданих Регіональним та 

місцевими центрами доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

звітування за отриманими дорученнями адвокатів 

Співробітниками відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

роботи з її надавачами  здійснюється облік та узагальнення інформації щодо виданих 

Місцевим центром доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

звітування за отриманими дорученнями адвокатів.  

4.2.2. Проведення аналізу фактів відмов адвокатів від прийняття доручень для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на адвокатів 
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За результатами проведеного аналізу зазначених фактів відмови не встановлено. 

4.2.3. Участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань безоплатної 

правової допомоги в межах компетенції 

За звітний період пропозиції не надходили  

4.2.4. Аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за виданими адвокатам  

дорученнями та виплачених коштів адвокатам 

Здійснювався своєчасно. 

4.2.5. Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та підпорядкованих 

йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ 

29 січня 2020 року директор Регіонального центру Павло Наливайко, заступник 

начальника відділу надання правової допомоги Юлія Кононенко були запрошені  

прийняти участь у рубриці «Прямий ефір» на місцевого телеканалу ТБ-Бердянськ.  

 
4.2.6. Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ процесуальних документів 

Здійснено своєчасно. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 

За I квартал 2020 року Місцевим центром та Бюро було зареєстровано 3606 звернень 

клієнтів, 3406 особам було надано правову консультацію, 200 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 

Кількість 

перенаправлень 

до інших 

провайдерів 

БПД 

1 Відділ 

правопросвітництва 

та надання БПД 

1691 1570 121 0 

2 Відділ «Більмацьке 

бюро правової 

допомоги» 

 

 

 

482 465 17 0 

3 Відділ 

«Гуляйпільське 

бюро правової 

допомоги» 

418 392 26 0 
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4 
Відділ 

«Пологівське бюро 

правової допомоги» 

 

459 444 15 0 

5 
Відділ 

«Приморське бюро 

правової допомоги» 

295 283 12 0 

6 
Відділ 

«Чернігівське бюро 

правової допомоги» 

261 252 9 0 

 Разом по МЦ 3606 3406 200 0 

 

Протягом звітного періоду винесено 54 наказів щодо припинення надання БВПД 

громадянам, які звернулися до Місцевого центру за допомогою, у зв’язку із повним 

виконанням адвокатами та штатними працівниками Місцевого центру своїх функцій щодо 

надання правової допомоги. 

За звітний період, за результатами розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 

прийнято 210 рішення про надання БВПД та видано 100 доручень, 107 довіреностей 

адвокатам та працівникам Місцевого центру для надання БВПД, скасовано 0 доручень. 

Також видано 118 наказів штатним працівникам (представництво клієнтів в суді або 

оформлення процесуальних документів). По 3 письмовим зверненням було надано 

відмову у наданні БВПД. 

Діограма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний період за категорією 

питань. 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: інші питання 18- %, 

сімейне право 14 –%, житлове право  8- %, цивільне право 12–%, спадкове право 8- %, 

цивільний процес 10 –%, земельне право 3 –  %, трудове право 4- %, пенсійне право 4-  %, 

адміністративне право 5 –  %, виконання судових рішень 3–  %, соціальне забезпечення 4–  

%, адміністративне правопорушення 2 –  %, кримінальне право 1- %, податкове право 1 –  

%, кримінальний процес 1 –  %. 
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Діаграма 2. Розподілу клієнтів за статтю 

В звітному періоді звертались за правовою допомогою переважно жінки - 63 %, чоловіки -

37 %. 

 

 
 

 

Діаграма 3. Розподілу клієнтів за віком 

Спадкове право 
8% 

Сімейне право 
14% 

Соціальне 
забезпечення 

4% 

Трудове право 
4% 

Житлове право 
8% 

Пенсійне право 
4% 

Цивільне право 
12% 

Цивільний процес 
10% 

Земельне право 
3% 

Адміністративне право 
5% 

Адміністративне 
правоп-я 

2% 

Виконання с/р 
3% 

Податкове право 
1% 

Кримінальне право 
1% 

Кримінальний процес 
1% 

Інші питання 
18% 

Жінки 
63% 

Чоловіки 
37% 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО 

МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ 



31 

 

В звітному періоді за правовою допомогою звертались клієнти віком до 18 років – 1 %, 

віком від 18 до 35 років – 22%, віком від 35 до 60 років – 42 %, віком понад 60 років - 35%. 

 

  

 
 

Діаграма 4. Розподілу клієнтів Бердянського місцевого центру з надання безоплатної 

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

БВПД. 

За категорією суб’єктів звернення, за звітний період найбільше було прийнято звернень 

від малозабезпечених осіб, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму 53- %, внутрішньо переміщених осіб –22 %, осіб з 

інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у 

розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - 12%, 

ветеранів війни та осіб на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" 7-%,  жертв домашнього насильства 5 –  %, діти –1 

%. 

До 18 років 
1% 18-35 років 

22% 

35-60 років 
42% 

понад 60 років 
35% 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО 

МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА ВІКОМ  

До 18 років 18-35 років 35-60 років понад 60 років 
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Крім цього, Бердянським місцевим центра з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у тому числі бюро правової допомоги за звітний період було: 

Здійснено 33 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 77 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 483 особи, в 

тому числі 122 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

мобільних консультаційних пунктів та 361 особа до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 104 клієнтам надано доступ до електронних сервісів Мін’юсту;  

у звітному періоді  методична допомога органам місцевого самоврядування не надавалась. 

Опрацьовано 69 актів надання БВПД, що були подані адвокатами.  

Проведено 86 правопросвітницьких заходів; 

розміщено у ЗМІ 77 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

№ 

з/п 

 

Найменуванн

я МЦ та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційн

их 

пунктів/осі

б, що 

отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

складених 

документів 

правового 

характеру 

Кількість 

проведени

й 

правопросв

ітницьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронни

х сервісів 

МЮ 

1 Відділ 

правопросвіт
4/33 50/280 112 18 71 

малозабезпечені 
особи 
53% 

внутрішньо 
переміщенні особи 

22% 

особи з інвалідністю 
12% 

ветерани війни та 
особи на яких 

поширюється ЗУ 
"Про статус  

ветеранів війни…" 
7% 

діти 
1% 

жертви домашнього 
насильства 

5% 

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО 

МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОСІБ, ЯКІ 

МАЮТЬ  ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БВПД 
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ництва та 

надання БПД 

2 Відділ 

«Більмацьке 

бюро 

правової  

допомоги» 

7/22 17/65 19 19 16 

3 Відділ 

«Гуляйпільсь

ке бюро 

правової 

допомоги» 

5/36 0/0 16 13 0 

4 Відділ 

«Пологівське 

бюро 

правової 

допомоги» 

1/4 4/4 11 14 3 

5 Відділ 

«Приморське 

бюро» 

правової 

допомоги» 

4/9 1/3 8 10 2 

6 Відділ 

«Чернігівське 

бюро 

правової 

допомоги» 

12/18 5/9 11 12 12 

7 Разом по МЦ 33/122 77/361 177 86 104 

 

Таблиця 3 . Підсумки роботи відділу організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та роботи з адвокатами: 

Категорії 

роботи  

Кількість за звітний період  (з 02.01.2020 – 31.03.2020 включно) 

Відділ 

організаці

ї надання 

безоплатн

ої 

вторинної 

правової 

допомоги  

та роботи 

з її 

надавача

ми 

Відділ 

«Більмацьке 

бюро 

правової 

допомоги» 

Відділ 

«Гуляйпіль-

ське бюро 

правової 

допомоги» 

Відділ 

«Полог-

івське 

бюро 

правової 

допомоги

» 

Відділ 

«Примор-

ське бюро 

правової 

допомоги

» 

Відділ 

«Черні-

гівське 

бюро 

правової 

допомоги» 

Прийнято 

письмових 

звернень 

про 

надання 

БВПД 

121 16 25 15 8 6 
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Прийнято 

рішень про 

надання 

БВПД 

128 18 26 16 11 11 

Прийнято 

рішень про 

відмову в 

наданні 

БВПД 

2 0 0 0 1 0 

Видано 

доручень 
64 2 17 8 8 1 

Видано 

наказів 

штатним 

працівника

м  

68 18 11 8 2 11 

Видано 

довіреност

і на 

представни

цтво 

інтересів 

осіб, яким 

надається 

БВПД 

65 2 22 8 8 2 

Видано 

наказів про 

заміну 

адвокатів, 

які 

надають 

БВПД 

8 0 0 0 0 0 

Розглянуто 

заяв про 

відмову 

від 

адвокатів 

надання 

БВПД 

0 0 0 0 0 0 

 

Директор                                                                                                         Є.М. Сухомлин 
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