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Розділ І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД 

Завдання 1.1. Ранній доступ та інклюзивність 

Захід 1.1.1 Проведення регіональних «круглих» столів з суб’єктами подання інформації з 

метою обговорення питання забезпечення права затриманих осіб на безоплатну правову, у 

т.ч.: 

а) обговорення випадків порушення прав людини на захист та напрямків співпраці щодо 

шляхів вирішення проблемних питань 

23.01.2020 в приміщенні Михайлівського районного сектору з питань пробації на чолі 

начальника сектору Володимира Барахти відбулась робоча зустріч з заступником начальника 

відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяною Мороз, державним виконавцем 

Михайлівського районного відділу ДВС Юлією Солодкіною та за участю співробітників 

підрозділу пробації. В ході зустрічі учасники проаналізували стан спільної роботи за 

минулий рік, обговорили випадки захисту порушених прав клієнтів пробації. Зокрема, 

надання безоплатної правової допомоги клієнтам пробації під час роботи мобільного офісу у 

секторі пробації та стан виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт. Учасники обговорили проблемні питання та шляхи вирішення виконання 

суспільно корисних робіт. З бюро правовою допомоги узгодили графік роботи мобільного 

пункту в підрозділі пробації на І квартал 2020 року. Як позитивну практику відзначили 

спільні виїзди служб до навчальних закладів Михайлівського району 

10.03.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк  провела з начальником та інспектором-черговим ізолятору тимчасового 

тримання №2 Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області робочу 

зустріч,  метою  якої стало обговорення питання забезпечення права затриманих осіб на 

безоплатну правову допомогу, у т.ч. своєчасного повідомлення Регіонального центру про 

факти затримання працівниками поліції та  організації і взаємодії з надання правової 

допомоги за рахунок держави затриманим особам. Під час спілкування було узгоджено 

спільність дій з цього питання та дійшли згоди проведення в подальшому аналогічних 

спільних зустрічей, оскільки вони значно сприяють забезпеченню конституційного права 

громадян  на правовий захист. 

 

Захід 1.1.2  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 



У першому кварталі 2020 року працівників Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги або адвокатів у тематичних «гарячих» телефонних 

лініях не залучали. 

Захід 1.1.3 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 

12.02.2020 в приміщенні ювенальної пробації міста Мелітополя головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег Іваницький  провів 

інформаційно-роз’яснювальний захід на тему: «Офіційне працевлаштування в Україні».  

25.02.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк провела  в приміщенні відділу пробації для його підопічних інформаційно- 

роз’яснювальний захід на тему: «Правове врегулювання прав та обов’язків осіб, що 

проживають у цивільному шлюбі», під час якого розповіла про правовий статус майна, 

набутого за час спільного проживання, поділ майна та спадкування у цивільному шлюбі.  Всі 

учасники заходу отримали інформаційні буклети та індивідуальні консультації. 

27.02.2020 у приміщені Приазовського районного сектору з питань пробації заступник 

начальника відділу «Приазовське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Стефанкова провела 

інформаційний захід на тему «Профілактика та запобігання вчинення повторних 

кримінальних правопорушень» з підобліковими сектору пробації. Представник системи 

роз’яснила причинно-наслідковий зв’язок між правопорушенням і його наслідками, 

розповіла про правові наслідки вчинення повторного кримінального правопорушення та 

надання безоплатної вторинної правової допомоги як за кримінальними провадженнями, так 

і щодо питань, вирішення яких визначено адміністративним та/або цивільним 

законодавством. 

02.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз, для працівників проведено лекцію: «Особливості заповнення декларацій 

про доходи у 2020 році» в Михайлівському районному секторі Філії Державної установи 

“Центр пробації” в Запорізькій області. 

11.03.2020 начальником відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмилою Матвієнко 

проведено інформаційну лекцію клієнтам Кам’янсько-Дніпровського міськрайонного відділу 

філії «Центр пробації» на тему: «Право на безоплатну правову допомогу». Під час зустрічі 

обговорювались нагальні питання в напрямку надання клієнтам пробації правової допомоги. 

Підоблікові мали можливість поставити питання, які їх турбують, отримали на них відповіді. 

Наприкінці зустрічі кожен отримав інформаційні буклети. 

 

13.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз проведено лекцію з метою покращення доступу до правової інформації 



захисту прав та інтересів громадян на базі Михайлівського районного сектору Філії 

Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області. 

 

Захід 1.1.4  Розвиток мережі партнерів центрів та налагодження якісної співпраці з 

існуючими партнерами, в тому числі з регіональною організацією Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих», громадськими 

організаціями, осіб з інвалідністю шляхом поширення інформаційних матеріалів, проведення 

правопросвітницьких та комунікативних заходів. 

05.02.2020 головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олегом Іваницьким проведено робочу зустріч з працівниками 

Мелітопольського місцевого товариства інвалідів, з метою подальшої співпраці та 

узгодження плану роботи на 2020 рік. 

07.02.2020 на базі Якимівського районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Запорізькій області відбулось проведення «круглого» столу з нагоди п’ятиріччя 

прийняття Закону України «Про пробацію» за участю фахівця відділу «Якимівське бюро 

правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Віталія Гречина. Начальник відділу пробації Наталя Перетятко привітала 

усіх присутніх з річницею пробації, та поінформувала присутніх про досягнення служби за 

останні п’ять років. У підсумку зустрічі присутні посадові особи на заході обговорили 

перспективи подальшої співпраці між організаціями у поточному році, розглянули загальні 

питання, які стосуються роботи із правопорушниками. 

14.02.2020 з нагоди п’ятої річниці прийняття Закону України «Про пробацію» заступник 

начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Мороз та головний 

спеціаліст відділу Олександр Істратенков взяли участь у засіданні «круглого столу», що 

відбулося у приміщенні конференц-залу Михайлівської районної державної адміністрації 

Запорізької області.  

20.02.2020 заступником начальника відділу «Приазовське бюро правової  допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Юлією Стефанковою до «Приазовської публічної бібліотеки» передано інформаційні 

матеріали системи безоплатної правової допомоги, які складені шрифтом Брайля - рельєфно-

крапковим шрифтом для написання і читання людьми з порушенням зору. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82


  

Захід 1.1.5 Організація та участь у спільних заходах  за участю представників органів 

виконавчої влади, військових частин Збройних Сил України, місцевого самоврядування, 

установ та організацій, що надають БПД 

03.01.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 

комунікативний правовий захід на тему: «Соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей» для військовослужбовців військової частини, що розташована у м. 

Токмак. Під час заходу роз’ясненні права щодо соціального захисту військовослужбовців, та 

порядок отримання ними пільг і гарантій від держави, а саме: пільги на оплату комунальних 

послуг, пільговий вступ до навчальних закладів учасників АТО та їх дітей, а також порядку 

звільнення від плати судового збору.  

 

13.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз була прийнята участь в планувальній роботі Михайлівської державної 

адміністрації Запорізької області, де було наголошено на взаємну співпрацю між відділом 

бюро та структурними підрозділами керівного апарату адміністрації, начальників установ, 

селищних голів та директорів підприємств. Крім того, заступником начальника відділу 

«Михайлівське бюро правової допомоги» Тетяною Мороз було підняте питання щодо не 

функціонування в Михайлівському районі відділу податкової служби, що є перешкодою в 

отриманні безоплатної вторинної правової допомоги для населення. 

20.01.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною проведено робочу зустріч зі спеціалістами Веселівського районного 

відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у 

Запорізькій області, з метою обговорення спільного плану заходів на 2020 рік. 

05.02.2020 заступник начальника відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» разом з 

спеціалістами Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного центру зайнятості та з 

представниками Токмацького районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» 

в Запорізькій області провели пізнавальний тренінг для учнів Токмацького 

Багатопрофільного ліцею під час якого, розглянули важливі питання професійного 

самовизначення, пошуку роботи, легального працевлаштування та порядку захисту трудових 

та соціальних прав. Також молодь ознайомилась з видами правових послуг, які можна 

отримати в бюро правової допомоги, порядком доступу до безоплатної правової допомоги та 

можливістю отримати кваліфіковану допомогою адвоката/юриста. Учні ліцею завжди 

відзначаються активністю під час таких тренінгів, виявляють щиру зацікавленість, охоче 

сприймають нову інформацію. 



 

12.02.2020 у приміщенні Приазовської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

заступником начальника відділу «Приазовське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлією Стефанковою 

прийнято участь у  засіданні робочої групи з питань громадської безпеки та соціальної 

згуртованості на території Приазовської громади. 

18.02.2020 в залі засідань Якимівської райдержадміністрації відбулося засідання районної 

координаційної ради з питань протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі, в якому прийняв участь відділ «Якимівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

представники структурних підрозділів райдержадмністрації, представники об’єднаних 

територіальних громад, державних установ, організацій та служб Якимівського району, які 

займаються питаннями протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.  

26.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз було проведено робочу зустріч з працівниками Михайлівського районного 

військового комісаріату, спрямовану на обговорення подальшої співпраці щодо роз’яснення 

громадянам, які звертаються до служби, права на безоплатну правову допомогу. 

21.01.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк  взяла участь у черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини, яке 

відбулось під головуванням заступника голови райдержадміністрації, на розгляд якого було 

винесено декілька питань, з них: справи, що стосувались доцільності позбавлення 

батьківських прав батьків відносно малолітніх дітей та щодо надання дозволу на укладення 

договору дарування нерухомого майна на ім’я неповнолітніх дітей.  

 

 

 

Захід 1.1.6 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) 



09.01.2020 на офіційному веб-сайті Василівської районної державної адміністрації 

Запорізької області розміщено інформацію про діяльність відділу «Василівське бюро 

правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

11.01.2020 в суспільно-політичній, рекламно-інформаційній газеті Василівщини «Нова 

Таврія» опубліковано інформаційно-роз’яснювальну статтю відділу «Василівське бюро 

правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги щодо аліментних зобов’язань дітей по утриманню батьків. 

 

11.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз було розміщено на сайті Михайлівської територіальної громади стаття щодо 

актуального питання на Михайлівщини в даний час – алгоритм дії при скороченні штату.  

11.01.2020 в газеті «Михайлівські новини» № 2 та в газеті Наше життя №163 розміщено 

оголошення про роботу відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з метою підвищення 

рівня правової свідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання безоплатної 

правової допомоги. 

15.01.2020  на веб – сайті Пробації України - Запорізької області розміщено інформацію про 

проведення головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною мобільного консультаційного пункту для клієнтів пробації.   

17.01.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Балховітіною Тетяною було розміщено на сайті Чкаловської об’єднаної територіальної 

громади статтю щодо соціальної програми «Муніципальна няня». 

17.01.2020 в газеті «Пульс громади» № 1 розміщено статтю «Як отримати спадщину», а 

також оголошення про роботу відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 

метою підвищення рівня правової свідомості та обізнаності населення щодо можливості 

отримання безоплатної правової допомоги. 

18.01.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Михайлівські 

новини» № 4 розміщено статтю «Перехід права власності на земельну ділянку відбувається 

одночасно з переходом на об’єкт нерухомості». 

18.01.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 

№ 164 з метою посилення рівня правової обізнаності громадян розміщено статтю щодо права 

власності на спадщину. 

20.01.2020 розміщення на офіційному сайті Кирилівської селищної ради публікації «До уваги 

жителів громади» щодо функціонування відділу «Якимівське бюро правової допомоги» 



Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

території Якимівського району.  

 

22.01.2020 на інтернет сторінках газети «Таврія. Газета по-токмацькі» працівниками відділу 

«Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги розміщено статтю «Токмацьке бюро правової 

допомоги роз’яснює щодо порядку спадкування». 

23.01.2020 розміщення на офіційному веб-сайті ДНЗ «Якимівський професійний аграрний 

ліцей» публікації під назвою «Я маю право!» щодо проведення правопросвітницького 

семінару для учнівської молоді закладу.  

25.01.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у газеті «Наше життя» 

№ 165 розміщено статтю «Кожному на замітку! Обізнаний – значить захищений!» щодо 

роз’яснення поняття позовної давності та її строків. 

28.01.2020 на офіційному веб – сайті Кам’янсько-Дніпровської міської ради розміщено 

інформацію під назвою «Легалізація трудових відносин» про проведений начальником 

відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лілією Гуменюк в приміщенні 

пробації правопросвітницького заходу для осіб, покарання яких не пов’язане з позбавленням 

волі.  

28.01.2020 на сторінці у facebook Кам’янсько-Дніпровської міської об’єднаної територіальної 

громади розміщена стаття під назвою «Легалізація трудових відносин», в якій йдеться мова 

про проведений начальником відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілією Гуменюк для осіб, які відбувають покарання не пов’язане з позбавленням волі 

правопросвітницьгого заходу під час якого учасники отримали інформацію про наслідки 

нелегальної зайнятості.  

29.01.2020 на веб – сайті Пробації України - Запорізької області розміщено інформацію про 

проведення  начальником відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілією Гуменюк правопросвітницького заходу для клієнтів пробації 28.01.2020 на тему 

«Легалізація трудових відносин». 

У випуску за січень 2020 року газети Офіційний інформаційний бюлетень Кирилівської 

громади "Кирилівка" була розміщена публікація щодо інформування населення про послуги, 

які надає відділ «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та контактні дані установи.  

01.02.2020 в суспільно-політичній, рекламно-інформаційній газеті Василівщини «Нова 

Таврія» опубліковано інформаційно-роз’яснювальну статтю відділу «Василівське бюро 

правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги щодо застосування працівниками системи безоплатної правової допомоги 

практики pro bono public. 



01.02.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 

№166 розміщено статтю: «Деякі аспекти державної реєстрації права власності на самочинне 

будівництво». 

03.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз було розміщено на сайті Михайлівської територіальної громади статтю 

«Позбавлення батьківських прав».  

04.02.2020 на веб – сайті Кам’янсько-Дніпровської районної філії Запорізького обласного 

центру зайнятості розміщена інформація про участь головного спеціаліста відділу 

«Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмили Антоник  в семінарі з орієнтації 

на службу в Збройних Силах України, який відбувся 31.01.2020 в приміщенні філії.  

05.02.2020  на офіційній сторінці фейсбук Токмацької філії Запорізького обласного центру 

зайнятості працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розмішена інформація 

щодо проведення спільних заходів службою зайнятості, центром пробації та бюро правової 

допомоги. 

05.02.2020 у районній газеті «Приазовская новь» працівниками відділу «Приазовське бюро 

правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги розміщено правову консультацію щодо порядку приватизації земельної 

ділянки під будівництво. 

05.02.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  в газеті 

«Михайлівські новини» № 9 (10742) розміщено статтю «Як боротись з колекторами?». 

05.02.2020 в газеті «Пульс громади» № 2 (68) розміщено статтю «Кожному на замітку! 

Обізнаний – значить захищений! Правова допомога завжди поруч!» 

06.02.2020  на веб – сайті Запорізького обласного центру зайнятості розміщена інформація 

під назвою «Семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України»  про участь 

головного спеціаліста відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмили Антоник в семінарі з орієнтації на службу в Збройних Силах України, який 

проходив в районній філії Запорізького обласного центру зайнятості.  

07.02.2020 на веб – сайті Пробація України - Запорізька область розміщено інформацію під 

назвою «У Великобілозерському підрозділі пробації підбили підсумки роботи за 2019 рік» 

про участь начальника відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Ліліії Гуменюк в засіданні «круглого столу» в Великобілозерському районному секторі 

пробації.  

07.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  



Тетяною Мороз було розміщено на сайті Михайлівської територіальної громади статтю 

«Кабмін спростив реєстрацію земельних ділянок». 

08.02.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 

№ 167 розміщено статтю «Кажуть, що розписка дуже часто нічого не значить. Чи це так?» 

Поради юриста безоплатної правової допомоги»». 

10.02.2020 розміщення на офіційній сторінці у мережі facebook «Пробація України-

Запорізька область» публікації щодо проведення «круглого столу» на базі Якимівського 

районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області з нагоди 

п’ятиріччя прийняття Закону України «Про пробацію», в якому приймали участь працівники 

відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

11.02.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на сайті Михайлівської 

територіальної громади розміщено статтю: «Спільний захід «Ризики нелегальної трудової 

міграції»». 

12.02.2020 у газеті «Михайлівські новини» № 11 (10744) розміщено статтю – оголошення про 

роботу відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» з метою інформування громадян 

про можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

15.02.2020 у газеті «Михайлівські новини» № 12 (10745) розміщено статтю – оголошення про 

роботу відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» з метою інформування громадян 

про можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

19.02.2020 у газеті «Михайлівські новини» № 13 (10746) розміщено статтю «Подякували 

партнерам пробації» та статтю – оголошення про роботу відділу «Михайлівське бюро 

правової допомоги» з метою інформування громадян про можливість отримання безоплатної 

правової допомоги. 

19.02.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на сайті Михайлівської 

територіальної громади розміщено статтю: «Держгеокадастр виправлятиме помилки у 

земельному кадастрі за заявками з Державного аграрного реєстру». 

22.02.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у газеті «Наше життя» 

№ 169 розміщено статтю «За паління у громадських місцях – штраф…як це відбувається!» 

29.02.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у газеті «Наше життя» 

№ 170 розміщено статтю «Як виправити помилки у правовстановлюючих документах?» 

03.03.2020 на веб-сайті Комунального закладу «Кам’янсько-Дніпровської районної гімназії 

«Скіфія» Кам’янсько-Дніпровської міської ради надруковано статтю про проведений 

начальником відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лілією Гуменюк для 

http://mihajlivska.gromada.org.ua/news/1582096821/
http://mihajlivska.gromada.org.ua/news/1582096821/


учнів 6 класу гімназії просвітницький захід на тему : «Зупинимо булінг у школі. Права та 

відповідальність неповнолітніх».  

 

04.03.2020 на офіційному сайті  Енергодарської міської ради в розділі новини розміщено 

інформаційний матеріал з метою покращення доступу громадян міста до отримання якісної 

первинної правової допомоги у виконавчому комітеті Енергодарської міської ради 

щокварталу проводитимуться виїзні консультативні прийоми громадян спеціалістами 

«Енергодарське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

05.03.2020 розміщення на офіційному інтернет-порталі Кирилівської селищної ради 

оголошення щодо проведення мобільної точки доступу на базі Кирилівської селищної ради 

Якимівського району Запорізької області. 

07.03.2020 в газеті «Наше життя» №171 розміщено статтю – оголошення про роботу відділу 

«Михайлівське бюро правової допомоги» з метою інформування громадян про можливість 

отримання безоплатної правової допомоги. 

13.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз було розміщено на сайті Михайлівської територіальної громади статтю 

«Інформація про результати розгляду заяв про державну реєстрацію земельних ділянок 

відтепер буде оприлюднюватися». 

13.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз було розміщено на сайті Михайлівської територіальної громади статтю 

«Оголошення». 

14.03.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 

№172 розміщено статтю: «Місячник кар’єри молоді триває: міні-ярмарок вакансій за 

професією «військовослужбовець» для молоді». 

18.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз було розміщено на сайті Михайлівської територіальної громади статтю 

«Оголошення!». 

21.03.2020 працівниками відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 

№173 розміщено статтю – оголошення про роботу відділу «Михайлівське бюро правової 

допомоги» з метою інформування громадян про можливість отримання безоплатної правової 

допомоги. 

23.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз було розміщено на сайті Михайлівської територіальної громади статтю 

«Оголошення!» 



23.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз було розміщено на сайті Михайлівської територіальної громади статтю 

«Оголошення!» 

23.03.2020 на офіційному сайті Токмацької районної ради Запорізької області оприлюднена 

інформацію щодо режиму роботи відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» під час 

карантину. 

24.03.2020  на офіційному веб-сайті Василівської районної державної адміністрації 

Запорізької області розміщено інформацію про дистанційне надання безоплатної правової 

допомоги  відділом «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на час запровадженого 

карантину.  

 

24.03.2020 на офіційному веб-сайті Василівської міської ради Запорізької області розміщено 

інформацію про діяльність відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги в умовах запровадженого 

карантину.  

 

24.03.2020 на фейсбук сторінці «Наше місто – Токмак» розміщена інформація щодо режиму 

роботи відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» під час карантину та способи 

отримання безоплатної правової допомоги. 

25.03.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на сайті «Суботній 

Токмак. Токмак.ua» оприлюднена інформацію щодо режиму роботи відділу «Токмацьке 

бюро правової допомоги» під час карантину. 

26.03.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на сторінках газети 

«Таврія. Газета по-токмацькі» розміщена інформація щодо можливості отримати безоплатну 

правову допомогу під час карантину в відділі «Токмацьке бюро правової допомоги». 

Захід 1.1.7 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. 

13.01.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було проведене «вуличне» інформування мешканців міста Енергодар для підвищення 

правової свідомості, культури та освіченості населення щодо захисту їх прав. Надано 

інформаційні матеріали та буклети 

07.02.2020  з метою розширення правових можливостей мешканців територіальної громади 

та надання їм інформації про функціонування системи безоплатної правової допомоги, 

головний спеціаліст відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела під час урочистих заходів до пам’ятної дати- 76-ої річниці 



визволення Кам’янсько-Дніпровського району від нацистських загарбників «вуличне» 

інформування. 

03.02.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною було здійснено «вуличне» інформування мешканців смт Веселе про 

види правових послуг які надає Бюро.  

04.02.2020 відділ «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів «вуличне» інформування серед 

населення шляхом вручення актуальних буклетів з метою масового розповсюдження 

інформації щодо гарантованого Конституцією України права на безоплатну правову 

допомогу.  

05.02.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було проведене «вуличне» інформування мешканців міста Енергодар з метою поширення 

інформаційних роздаткових матеріалів та інформування про роботу мобільних, дистанційних 

пунктів доступу до безоплатної правової допомоги. 

 

10.02.2019 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги»Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  проведено «вуличне» 

інформування жителів міста Токмака, щодо порядку доступу до безоплатної правової 

допомоги. 

13.02.2020 відділ «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів «вуличне» інформування 

громадян шляхом вручення актуальних буклетів з метою масового розповсюдження 

інформації щодо гарантованого Конституцією України права на безоплатну правову 

допомогу. 

 

 
 

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

сільських, селищних рад 

03.01.2020 головним спеціалістом відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександром Істратенковим було проведено роботу мобільного пункту на базі Пришибської 

селищної ради Михайлівського району Запорізької області, де було надано правову 

консультацію 4 особам. 



12.02.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною здійснено виїзний прийом громадян в Чкаловській сільській раді. Під 

час прийому звернулися громадяни, яким надано консультації та роз’яснення  зі спадкових, 

земельних, соціальних та інших питань.  

 

12.02.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник  провела прийом громадян в мобільному пункті доступу, розташованому 

в селі Велика Знам’янка. 13 мешканців Кам’янсько-Дніпровської об’єднаної територіальної 

громади, які проживають в  селі, отримали консультації з питань реєстрації в службі 

зайнятості як безробітних, порядку призначення та виплати допомоги по безробіттю, 

стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей та повнолітніх на період навчання, 

призначення субсидії, кредитних правовідносин, пільг багатодітним сім’ям та призначення 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, визнання особи такою, що втратила право 

користування житловим приміщенням. 

 

 

Захід 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 

14.01.2020 головний спеціаліст відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

завітала до клубу «Ветеран», що працює при Територіальному центрі соціального 

обслуговування Токмацької міської ради для проведення інформаційної роботи серед 

пенсіонерів та осіб з інвалідністю щодо роз’яснення норм нормативно правових актів, 

які почали діяти з 1 січня 2020 року. 

 

15.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено тематичну лекцію для працівників Михайлівського районного 

управління соціального захисту населення щодо актуальних питань у земельному 

законодавстві. 

20.01.2020 працівниками  відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

базі відділення денного перебування територіального центру соціального обслуговування 

управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради «Конвалія» 

проведено лекцію для пенсіонерів на тему: «Отримання безоплатної первинної правової 



допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги». На завершення заходу всі присутні 

отримали інформаційні буклети. 

24.01.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела для малозабезпечених громадян, які перебувають на обліку в 

районній філії Запорізького обласного центру зайнятості  інформаційно-роз’яснювальний 

захід на тему: «Нові правила отримання житлової субсидії». Під час заходу присутні 

дізналися про оновлені правила призначення і новий порядок переоформлення субсидій у 

2020 році. 

31.01.2020 працівниками відділами «Василівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

базі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

проведено правопросвітницький захід щодо забезпечення особам гарантованого 

Конституцією України права на безоплатну правову допомогу. 

17.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено комунікативний захід з метою роз’яснення умов виходу на пенсію 

на пільгових умовах для клієнтів Михайлівського відділу обслуговування громадян 

(сервісний центр управління Пенсійного фонду в Запорізькій області). 

20.02.2020 в міській бібліотеці імені М. Горького головний спеціаліст відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної  правової допомоги Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олег Іваницький провів лекцію 

на тему: «Зміни в чинному законодавстві» для осіб похилого віку.  

25.02.2020 на базі ГО «Товариство ветеранів АТО Якимівка» відділом «Якимівське бюро 

правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги був проведений правопросвітницький захід на тему сімейних 

правовідносин (порядок реєстрації шлюбу в Україні та процедура розірвання шлюбу).  

 

26.02.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

базі Енергодарського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді прочитано 

інформаційну лекцію на тему: «Захист людей з інвалідністю», метою  заходу є надання 

безоплатної правової допомоги особам з інвалідністю.  

 

Захід 1.1.10 Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів: 



10.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз було проведено роботу мобільного пункту на базі Михайлівського центру 

служби зайнятості, де правову консультацію отримали 6 осіб. 

13.01.2020 головний спеціаліст відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяна Балховітіна, провела мобільний консультаційний пункт в приміщенні Веселівського 

районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області. Під час 

прийому звернулось чотири громадянина, яким надано консультації та роз’яснення з 

житлових, кримінальних та інших правових питань. 

13.01.2020  працівниками відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було організовано 

роботу мобільного консультаційного пункту в Василівському відділі обслуговування 

громадян (сервісному центрі) Управління обслуговування громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області. За консультацією звернулось 3 особи. 

16.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз було проведено роботу мобільного пункту на базі Михайлівського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр управління Пенсійного фонду в Запорізькій 

області). Консультації отримали 7 осіб. 

17.01.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організували 

дистанційний пункт надання безоплатної правової допомоги в приміщенні Токмацької 

міськрайонної філією Запорізького обласного центру зайнятості. Заступник начальника 

відділу провела прийом громадян та надала консультації 5 особам, яких цікавили питання 

спадкового, цивільного та земельного законодавства. 

20.01.2019 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організовано мобільний пункт надання безоплатної первинної правової допомоги на  базі 

відділення денного перебування територіального центру соціального обслуговування 

управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради «Конвалія». 

20.01.2020 працівниками відділу «Приазовське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечено роботу 

дистанційного пункту  у приміщені Приазовського районного сектору з питань пробації. 

Надано консультації 5 особам. 

22.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Мороз Тетяною було проведено роботу мобільного пункту на базі Михайлівського 

районного управління соціального захисту населення. Консультації отримали 6 осіб. 

27.01.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк провела прийом громадян в приміщенні служби у справах дітей Кам’янсько – 

Дніпровської райдержадміністрації. Під час роботи мобільного пункту було здійснено 



консультування двох осіб з питань порядку припинення стягнення аліментів, призначення 

соціальної державної допомоги одиноким матерям та пільги для цієї категорії громадян. 

28.01. та 04.02.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк в приміщенні відділу пробації та телефонним зв’язком провела прийом 

громадян, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Під час роботи мобільних 

пунктів було здійснено консультування чотирьох осіб з отримання паспорта громадянина 

України замість втраченого, розірвання шлюбу та стягнення аліментів, реєстрації місця 

проживання та визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням. 

06.02.2020 головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олегом Іваницьким на базі Мелітопольського центру соціальних служб 

для сім`ї дітей та молоді була проведена мобільна точка доступу до безоплатної правової 

допомоги.  

07.02.2020 в приміщенні Державної установи «Мелітопольської виховної колонії №144» 

головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олегом Іваницьким було здійснено особовий прийом громадян в даній установі. 

07.02.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організовано мобільний пункт надання безоплатної первинної правової допомоги на  базі 

Енергодарського сектору обслуговування громадян (сервісного центру) обслуговування 

громадян Головного УПФУ в Запорізькій області. 

11.02. та 03.03. 2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олег Іваницький провів мобільні точки доступу в приміщенні 

Мелітопольського товариства людей з обмеженими можливостями. 

14.02.2020 заступником начальника відділу «Приазовське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Юлією Стефанковою забезпечено роботу мобільного пункту у службі у справах дітей 

Приазовської районної державної адміністрації. За отриманням консультацій звернулись 2 

особи. 

17.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз було проведено роботу мобільного пункту на базі Михайлівського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр управління Пенсійного фонду в Запорізькій 

області). Консультації отримали 5 осіб. 

17.02.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організовано мобільний пункт надання безоплатної первинної правової допомоги на  базі 

Енергодарської  міської філії Запорізького обласного центру зайнятості. 

19.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 



Мороз Тетяною було проведено роботу мобільного пункту на базі Михайлівського 

районного управління соціального захисту населення. Консультації отримали 6 осіб. 

20.02.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк  в приміщенні районної організації інвалідів війни, збройних сил та учасників 

бойових дій провела прийом відвідувачів. Консультації отримали 5 осіб з питань звільнення 

працівника у зв’язку із призовом на військову строкову службу, зняття з реєстрації місця 

проживання, укладення договору купівлі-продажу будинку, прийняття спадщини за законом, 

отримання дозволу на будівництво будинку.  

20.02.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організовано мобільний пункт надання безоплатної первинної правової допомоги на  базі 

Енергодарської  міської служби у справах дітей. 

 

21.02.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організували 

дистанційний пункт безоплатної вторинної правової допомоги в приміщенні Токмацької 

міськрайонної філії Запорізького обласного центру зайнятості. Під час прийому надана 

правова допомога шістьом клієнтам.   

 

21.02.2020 головним спеціалістом відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександром Істратенковим організовано мобільний пункт надання правової допомоги на 

базі Михайлівської філії Запорізької обласної служби зайнятості. Консультації отримали 6 

осіб. 

 

25.02.2020 фахівець відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів мобільний 

консультативний пункт прийому громадян на базі ГО «Товариство ветеранів АТО 

Якимівка». Під час прийому були розповсюджені інформаційні буклети. 

26.02.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

організовано мобільний пункт надання безоплатної первинної правової допомоги на  базі 

Енергодарського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

26.02.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела прийом громадян в мобільному пункті доступу до правової 

допомоги, який знаходиться в приміщенні комунального некоменційного підприємства 

Кам'янсько-Дніпровська центральна районна  лікарня Кам'янсько-Дніпровської районної 

ради Запорізької області. Консультації отримали 4 особи з питань спадкового та житлового 

права. 

28.02.2020 відділ «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів мобільний пункт прийому 

громадян для людей з інвалідністю Якимівського районного товариства Запорізького 

обласного об'єднання союзу організацій інвалідів України на базі Територіального 

центру  соціального обслуговування Якимівської селищної ради. 



02.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз було проведено роботу мобільного пункту на базі Михайлівського 

районного сектору Філії Державної установи “Центр пробації” в Запорізькій області.  

02.03.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олег Іваницький провів особистий прийом громадян в приміщенні 

Мелітопольського міськрайонного центру пробації. 

03.03.2020 працівниками відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було організовано 

роботу мобільного консультаційного пункту в Василівській районній філії Запорізького 

обласного центру зайнятості.  

10.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Мороз Тетяною було проведено роботу мобільного пункту на базі Михайлівського 

районного управління соціального захисту населення. Консультації отримали 6 осіб. 

11.03.2020 начальником відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організовано 

мобільний пункт надання безоплатної первинної правової допомоги на  базі Кам’янсько-

Дніпровського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації». 

 

 

 

 

 

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

підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам БПД 

02.01.2020 працівниками відділу «Василівське бюро правової допомоги»  Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено виїзд 

до місця проживання особи, яка через фізичний стан свого здоров’я не може прибути до 

бюро, для надання їй доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

03.01.2020 відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено виїзний прийом 

до людини з обмеженими фізичними можливостями. Громадянці була надана адресна 

правова допомога стосовно складення відповідних заяв правового характеру до установ 

Якимівського району. 

13.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз здійснено виїзд до осіб, які потребували безоплатної правової допомоги та 

не мали можливості самостійно прибути до Бюро. 

 
 

Завдання 1.2 Розвиток довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

Захід 1.2.1 Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку для 

наповнення до довідково-інформаційної платформи правових  консультацій «WikiLegalAid». 

Правова консультація на тему: «Встановлення меж земельної ділянки». 

Захід 1.2.2 Перегляд, редагування та підтримання в актуальному стані правових 

консультацій, розміщених довідково-інформаційної платформи правових  консультацій 

«WikiLegalAid». 

Всі розміщенні консультації знаходяться в актуальному стані. 

Захід 1.2.3 Популяризація довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«WikiLegalAid» 

02.03.2020 головним спеціалістом відділу правопросвітництва на надання безоплатної 

правової допомоги для працівників Мелітопольського міськрайонного відділу пробації 

проведено ознайомчу презентацію на тему: «WikiLegalAid».  



 

Завдання 1.3 БПД он-лайн 

Захід 1.3.1 Оновлення та підтримка в актуальному стані бази даних стейкхолдерів 

База даних стейкхолдерів знаходиться в актуальному стані. 

Завдання 1.4. Механізм переправлення 

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

перенаправлення клієнтів для отримання комплексної допомоги 

Протягом 1 кварталу було укладено 4  угоди про співпрацю. 

Захід 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 

17.03.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк  провела робочу зустріч з колективом районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді під час якої обговорила з директором Кам’янсько - Дніпровського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Людмилою Куницькою 

питання налагодження якісної співпраці та перенаправлення клієнтів для отримання 

безоплатної правової допомоги.  За підсумками заходу було розроблено подальшу стратегію 

співпраці та взаємодопомоги у питаннях підвищення правової свідомості та доступу до 

правової допомоги представників сімей, які опинилися в складних обставинах. 

 

Розділ ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД. 

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

системи БПД 

Захід 2.1.1 Проведення регулярних робочих зустрічей з адвокатами, які надають БВПД з 

метою аналізу практики надання БВПД, обміну досвідом та обговорення проблемних питань 

співпраці 

Відділом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її 

надавачами Місцевого центру було проведено робочу зустріч з адвокатами системи 

безоплатної правової допомоги м. Мелітополь та Мелітопольського району, де роз’яснено 



положення постанови Кабінету міністрів України № 8  від 11 січня 2012 року Про 

затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі. 

Захід 2.1.2 Здійснення інтерв’ювання та анкетування клієнтів РЦ та МЦ щодо якості 

отриманих послуг 

12.03.2020 начальником відділу Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілією Гуменюк проведено анкетування стосовно обізнаності своїх прав та якості отриманих 

послуг серед медичного персоналу  комунального некомерційного підприємства Кам'янсько-

Дніпровської центральної районної  лікарні Кам'янсько-Дніпровської районної ради 

Запорізької області. Анкетуванням охоплено 15 осіб. 

Захід 2.1.3 Підготовка та висвітлювання інформації щодо кращих практик захисту  

Було підготовлено та направлено 3 інформації щодо кращих практик захисту.   

Захід 2.1.4 Проведення перевірок дотримання процедури та якості надання правової 

допомоги (первинної і вторинної) працівниками місцевих центрів, підготовка висновків та 

рекомендацій за результатами моніторингу щодо запобігання виявлення недоліків. 

Протягом 1 – го кварталу 2020 року відбулись перевірки двох відділ «Бюро правової 

допомоги»: «Приазовське бюро правової допомоги» та «Якимівське бюро правової 

допомоги».  

Захід 2.1.5 Проведення моніторингу діяльності відділ «Бюро правової допомоги» силами 

центрального офісу МЦ  

Протягом 1- го кварталу 2020 року було здійснено моніторинг діяльності відділу 

«Василівське бюро правової допомоги».  

Завдання 2.2. Strategic Litigation   

Захід 2.2.1 Виявлення актуальних проблем «масового характеру», підготовка та розробка 

заходів врегулювання  

В березня 2020 року у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом та веденням надзвичайної 

ситуації було здійснено ряд заходів на поширення в засобах масової інформації роз’яснень 

стосовно нагальних тем. 

Розділ ІІІ. Люди у територіальних громадах мають можливості для реалізації своїх прав 

Завдання 3.1. Відновне правосуддя. Забезпечення доступу до медіації 

Захід 3.1.1 Надання пропозицій щодо залучення осіб до навчання навичкам медіації 

Пропозицій не виникало. 

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

переправлення клієнтів. 

Не виникало потреби. 

Завдання 3.2 Незалежні провайдери  



Захід 3.2.1. Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування щодо 

створення ними спеціалізованих установ з надання БПД або прийняття відповідних місцевих 

програм 

13.03.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  разом з керівниками 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій і 

Запорізькій областях провели зустріч з керівництвом Василівської міської ради  Запорізької 

області на предмет взаємодії з надання первинної правової допомоги в умовах 

адміністративно-територіальної реформи та подання програми. 

10.01.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною, розроблено та направлено на розгляд Чкаловської об’єднаної 

територіальної громади проект «Програми надання безоплатної правової допомоги 

населенню Чкаловської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

    

30.01.2020 працівником відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяною Балховітіною 

було розроблено методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади щодо порядку надання безоплатної первинної правової допомоги, та 

направлено до Чкаловської об’єднаної територіальної громади для ознайомлення та 

врахуванні в роботі. 

17.03.2019 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» розповсюджена 

серед партнерських організацій, органів влади, органів місцевого самоврядування 

розроблені методичні рекомендації «Встановлення факту народження та смерті особи на 

тимчасово окупованій території України». 

23.03.2020 відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги були розроблені методичні 

рекомендації для органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щодо 

порядку використання довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

WikiLegalaid. 

 

Відділом «Кам`янсько – Дніпровське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розроблено та направлено до 

Водянської об’єднаної територіальної громади програму надання безоплатної правової 

допомоги на відповідній території. 

 

29.03.2020 начальником відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було розроблено методичний матеріал на тему:  «Порядок надання безоплатної правової 

допомоги». 

 

Працівниками Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в першому кварталі були розроблені методичні рекомендації на теми: «Процедура 



перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи», «Право на 

судовий захист», «Право на належні умови професійної діяльності».  

     

Захід 3.2.2 Проведення робочих зустрічей та нарад із партнерами по обговоренню 

результатів роботи та напрацюванню нових підходів для надання БПД. Налагодження 

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

захисту цільових груп 

04.02.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на виконання 

домовленостей Меморандуму про партнерство між Державною установою «Центр пробації» 

та Координаційним центром з надання правової допомоги, з нагоди п’ятої річниці Закону 

України «Про пробацію» провели робочу зустріч з працівниками Токмацького районного 

відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області. Під час зустрічі 

спеціалістам пробації надана інформація щодо порядку доступу до безоплатної правової 

допомоги згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та обговорили питання 

клієнтів та ситуації, які спільними зусиллями пробації та бюро вирішено. Найбільш 

поширені питання, на які давали відповіді працівники бюро, стосуються порядку отримання 

паспорту, прийняття спадщини, порядку реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, 

порядку безоплатного отримання земельної ділянки. Служба пробації та працівники бюро 

допомогли своїм клієнтам повернутися до нормального життя у суспільстві. В ході зустрічі 

було обговорено проблемні питання та налагодження нових стратегій щодо спільної роботи. 

06.02.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк  взяла участь в засіданні «круглого столу», який відбувся в приміщені 

Великобілозерського районного сектору пробації. В заході взяли участь представники 

районної філії Запорізького обласного центру зайнятості, районного сектору міграційної 

служби, сектору реагування патрульної поліції. В ході зустрічі були визначені напрямки 

подальшої співпраці, обговорено спільний алгоритм дій, та інші загальні питання. 

  
 

Захід 3.2.3 Проведення інформаційно – роз’яснювальних та комунікативних заходів для 

категорій осіб, які мають право на БВПД 

https://legalaid.gov.ua/images/memorandum/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B7_%D0%94%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_17.09.2018.pdf
https://legalaid.gov.ua/images/memorandum/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B7_%D0%94%D0%9A%D0%92%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_17.09.2018.pdf


16.01.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела для мешканців села Велика Знам’янка  Кам’янсько – 

Дніпровської територіальної громади правопросвітницький захід, на тему: «Нюанси виходу 

на пенсію в 2020 році» під час якого розповіла про умови призначення пенсії за віком. Крім 

того учасники прослухали  лекцію на тему: "Безоплатна правова допомога та її роль у 

вирішенні правових питань громадян», отримавши повну інформацію про задачі і функції 

системи безоплатної правової допомоги та про порядок отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Додатково було поінформовано про підвищення мінімальної заробітної 

плати. Також відбулись консультування з правових питань.  

28.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Мороз Тетяною на базі Михайлівської районної Державної адміністрації Запорізької області 

було проведено семінар на тему «Ключові аспекти запуску земельного ринку в Україні». 

Також у ході заходу було обговорено ініціативу складення колективного звернення до 

Кабінету міністрів України з приводу правомірності нарахування плати за транспортування 

природного газу. У заході взяло участь 50 осіб. 

18.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Мороз Тетяною було проведено семінар на тему сімейних правовідносин на базі Громадської 

організації «Прикордонники Михайлівщини». 

04.03.2020 працівниками  відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

базі відділення денного перебування територіального центру соціального обслуговування 

управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради «Конвалія» 

проведено лекцію для пенсіонерів на тему: «Права пенсіонерів і порядок звернення до 

Пенсійного Фонду». На завершення заходу всі присутні отримали інформаційні буклети. 

 

Захід 3.2.4 Проведення право просвітницьких заходів, спрямованих на запобігання випадкам 

домашнього насильства 

 

09.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено лекцію: «Що таке домашнє насильство. Який захист гарантовано 

постраждалим. Де і як отримати допомогу» для старших учнів Комунального закладу 



«Любимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Роздольської сільської ради 

Михайлівського району Запорізької області. 

06.02.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела для працівників фермерського господарства «Чакан» 

розташованого в селі Велика Знам’янка  семінар на тему « Що треба знати про домашнє 

насильство», в ході якого присутніх поінформовано про: "5 фактів, які треба знати про 

домашнє насильство", а саме: поза законом усе, що принижує честь та гідність; 

кривдником може бути не лише чоловік; діти страждають найбільше; виправдань немає і не 

може бути; правова допомога поруч. Крім того доведено про функціонування системи 

правової допомоги. Після завершення заходу учасники мали змогу отримати відповіді на 

питання та інформаційні буклети системи безоплатної правової допомоги. 

07.02.2020 у приміщенні Приазовського районного сектору з питань пробації за участі 

заступника начальника відділу «Приазовське бюро правової допомоги» Юлії Стефанкової 

відбувся  «круглий стіл» щодо планування заходів на 2020 рік з питань профілактики 

вчинення домашнього насильства, під час якого розроблено спільний план заходів з 

органами пробації, службою зайнятості населення та службою у справах дітей. 

 

13.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено лекцію: «Як розпізнати домашнє насильство. Запобігання його 

випадкам» для учнів Комунального закладу "Мар'янівський навчально-виховний комплекс І-

ІІ ступенів "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" 

Плодородненської сільської ради Михайлівського району Запорізької області. 

02.03.2020 на базі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Якимівської селищної ради Якимівського району відділом «Якимівське бюро 

правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги був проведений семінар з відвідувачами даної установи на тему: 

«Запобігання та протидія гендерному та домашньому насильству». Під час заходу 

обговорювалось визначення термінів "домашнє насильство", "гендерне насильство", їх 

форми та заходи протидії. 

 

02.03.2020 головним спеціалістом відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Оксаною Вьодрушкіною на базі Центральної бібліотеки Енергодарської міської ради 

прочитано інформаційну лекцію на тему: «Запобігання та протидія гендерному та 

домашньому насильству». 

 

10.03.2020 для клієнтів Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного центру 

зайнятості працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели інформаційно 

правову лекції на тему: «Домашне насилля: поняття, види та заходи протидії». Під час лекції 

обговорили питання видів домашнього насилля: економічне, психологічне, сексуальне, 

фізичне, ознаки кожного виду, за якими їх розрізняють.  

https://zp.isuo.org/schools/view/id/1136
https://zp.isuo.org/schools/view/id/1136
https://zp.isuo.org/schools/view/id/1136


 

 

 
 

Захід 3.2.5 Проведення інформаційно – просвітницьких заходів спрямованих на запобігання 

злочинності  

24.01.2019  головним спеціалістом відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Оксаною Вьодрушкіною на базі Енергодарської міської філії Запорізького обласного центру 

зайнятості проведено семінар спрямований на запобігання злочинності. На завершення 

семінару всі присутні отримали інформаційні буклети. 

24.01.2020 з метою розвитку в учнів почуття відповідальності за свої вчинки та 

ознайомлення з основами правомірної поведінки, начальник відділу правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Інна Єлісеєва провела для учнів 8-х та 9-х класів 

Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Мелітопольської міської ради 

Запорізької області дві виховні години на тему: «Юридична відповідальність 

неповнолітніх».  

05.02.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олег Іваницький  провів лекцію на тему: «Відповідальність неповнолітніх» в 

приміщенні інтернату «Гармонія». 

25.02.2020 заступником начальника відділу «Приазовське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Юлією Стефанковою проведено класну годину у 9 класі опорного навчального закладу 

«Приазовська загальноосвітня школа I-III ступенів «Азимут». Темою заходу стала 

відповідальність неповнолітніх за вчинення кримінальних та адміністративних 

правопорушень, а також особливості цивільної відповідальності неповнолітніх. 

02.03.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк провела спільно з заступником начальника Кам’янсько-Дніпровського 

міськрайонного відділу з питань пробації правопросвітницький урок на тему: «Зупинимо 

булінг в школі. Права та відповідальність неповнолітніх». Учасники заходу дізналися про 

поняття  «булінг», проаналізували що стоїть за насильством у школі і що можна зробити, аби 

зупинити його, дізналися про відповідальність за булінг та куди звертатись, якщо зазнали 

насильство. Наприкінці заходу діти отримали інформаційні листівки з роз'ясненням 

основних прав дитини, буклети про систему безоплатної правової допомоги та мали згоду 

отримати відповіді на запитання та поспілкуватися з представниками служб. 



  

Захід 3.2.6 Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 

безробіттю  

10.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено лекцію, спрямовану на запобігання безробіттю для клієнтів 

Михайлівської філії Запорізької обласної служби зайнятості. 

28.01.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк провела спільно зі спеціалістами міськрайонного відділу Філії Державної 

установи «Центр пробації» в Запорізькій області правопросвітницький  захід для осіб, 

покарання яких не пов’язане з позбавленням волі, під час якого присутніх було ознайомлено 

з перевагами легального працевлаштування. Крім того спеціаліст бюро розповіла про 

функціонування безоплатної правової допомоги та роздала інформаційні матеріали.   

10.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено семінар: «Ризики нелегальної трудової міграції» для клієнтів 

Михайлівської філії Запорізької обласної служби зайнятості. 

27.02.2020 на базі Якимівської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості 

відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги був проведений правопросвітницький 

захід з громадянами, які перебувають на обліку як безробітні на тему: «Запобігання 

безробіттю» з метою висвітлення проблеми безробіття в молодіжному середовищі та заходів 

його подолання. 

 

27.02.2020 фахівці Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги провели лекцію для студентів Державного агротехнологічного 

університету на тему: «Офіційне працевлаштування в Україні». 

 

03.03.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олег Іваницький провів лекцію для осіб, які перебувають на обліку в 

Мелітопольському міськрайонному центрі зайнятості на тему: «Вирішення трудових спорів». 

 

11.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено лекцію: «Негативні та позитивні наслідки трудової міграції 



українців» для клієнтів Михайлівської районної філії Запорізької обласної служби 

зайнятості. 

11.03.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною в приміщенні Веселівської районної філії Запорізького обласного 

центру зайнятості проведено лекцію з метою запобігання безробіттю та порушення прав під 

час працевлаштування, також роз’яснено основні гарантії та норми, які передбачені 

трудовим законодавством. 

 

13.03.2020 працівниками відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги на базі Василівської районної 

філії Запорізького обласного центру зайнятості проведено правопросвітницький захід на 

тему «Офіційне працевлаштування в Україні». 

 

Захід 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, Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства», Дню захисту прав людини та ін.) 

22.01.2020 виховна година у 5 класі Приазовської філії I-II ступенів ОНЗ Приазовська СШ I-

III ступенів «Азимут», проведена фахівчинями відділу «Приазовське бюро правової 

допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, присвячена Дню Соборності України. Діти дізналися про походження свята, а 

саме про те, що 22 січня 1919 року в Києві було урочисто проголошено Універсал 

соборності, в якому йшлося про єднання століттями відірваних одна від одної частини єдиної 

України, Західної та Східної. Розібрали значення слова «соборність» та що воно у себе 

включає. Активну участь учні прийняли у вікторині, підготовленій правницями, на тему 

української символіки. 

 

28.01 - 29.01.2020 головний спеціаліст відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

базі Енергодарського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  прийняла участь в 



2 денному семінарі для преставників  мульти дисциплінарної групи у сфері протидії торгівлі 

людьми, метою проведення заходу є підвищення кваліфікації фахівців щодо взаємодії у 

сфері протидії торгівлі людьми, виявлення, перенаправлення, надання послуг та 

забезпечення прав постраждалих від торгівлі людьми. Крім того присутні отримали 

сертифікати. 

18.02.2020 головний спеціаліст відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяна Балховітіна взяла участь у «круглому» столі з працівниками Веселівської районної 

державної адміністрації, з метою обговорення особливостей подачі декларацій у 2020 році.  

 

20.02.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник  провела для працівників ТОВ «Конвеєр» правопросвітницький захід, а 

саме, лекцію на тему: «Здоров’я і безпека людини на виробництві – найважливіші складові 

соціальної справедливості», присвячений Всесвітньому дню соціальної справедливості. Під 

час заходу висвітлені питання охорони праці на підприємстві, гарантії і пільги працівникам, 

зайнятим на роботах з небезпечними і шкідливими умовами праці та доплати за умови праці. 

Присутні дізналися про функціонування системи безоплатної правової допомоги, отримали 

інформаційні буклети правового характеру та відповіді на поставлені запитання.  

21.02.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною в приміщенні Веселівської районної філії обласного центру 

зайнятості проведено тематичну лекцію до Міжнародного дня рідної мови для безробітніх.  

02.03.2020  працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Василівському 

відділенні денного перебування Комунального закладу  «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соц. послуг)» Василівської районної ради Запорізької області, 

провели лекцію на тему: «Протидія торгівлі людьми». 

05.03.2020 для працівників Токмацької міськрайонного відділу ДВС працівники відділу 

«Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги провели правову бесіду з питання декларування в 

2020 році. Оговорили новації декларування 2020 року, наголосили на тому, хто саме повинен 

подавати декларації, основні вимоги до її заповнення та відповідальність за несвоєчасне 

подання та укривання доходів та майнового стану посадових осіб. 

10.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз проведено лекцію: «Особливості заповнення декларацій про доходи у 2020 

році» на базі Михайлівського районного відділу Державної виконавчої служби. 

 



 
 

 

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

позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти 

21.02.2020 фахівці відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели семінар для 

учнівської молоді ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей» на тему: «Актуальність 

системи безоплатної правової допомоги. Порядок отримання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги». Крім того, усіх присутніх було ознайомлено із 

законодавчими новаціями, що почали діяти із січня 2020 року. Всі учасники заходу отримали 

корисні інформаційні матеріали. 

27.02.2020 для учнів Центру ПТО багатопрофільної освіти фахівці відділу «Токмацьке бюро 

правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги провели інформаційно-правову лекції на тему: «Електронні сервіси. 

Право на податкову знижку», на якій молодь проінформували про деякі права, встановлені 

Податковим кодексом України, якими вони можуть скористатись вже зараз. Спочатку 

майбутніх платників ознайомили з основними податками, які сплачуються працюючим 

кожним громадянином України, а також повідомили про те, що оподаткування, крім 

обов’язку сплати податків, передбачає реалізацію права платників податку на доходи 

фізичних осіб на податкову знижку, зокрема права на податкову знижку за навчання. Для 

реалізації права на отримання податкової знижки необхідно подати податкову декларацію 

про майновий стан до територіального відділення Державної фіскальної служби.  

04.03.2020 головний спеціаліст відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною проведено тематичний урок для учнів 5-7 класів КЗ «Чкаловської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів», метою якого є розширення знань дітей щодо «Запобігання булінгу у 

шкільному середовищі». 

11.03.2020 начальником відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмилою Матвієнко 

на базі Енергодарської  багатопрофільної гімназії «Гармонія» для учнів 9-11класів проведено 



інформаційну лекцію на тему: «Захист прав дітей». Також діти  ознайомилися з можливістю 

отримати безоплатну первинну правову допомогу та безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

Захід 3.2.9  Проведення інформаційних заходів в закладах Державної служби зайнятості 

14.01.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олег Іваницький провів лекцію на тему: «Ризики нелегальної праці» в приміщенні 

Мелітопольського міськрайонного центру зайнятості. 

17.01.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» провели інформаційно-

правовий захід для клієнтів Токмацької міскрайонної філії Запорізького обласного центру 

зайнятості на тему: «Право на безоплатну правову допомоги особам, які отримали статус 

безробітного та потребують додаткового соціального захисту». Заступник начальника бюро 

розповіла, як саме скористатись правом на отримання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги згідно Закону України «про безоплатну правову допомогу» можуть 

особи, які потребують додаткового захисту, якими документами необхідно підтвердити 

соціальний статус, рівень доход (довідки про доходи, заключення МСЕК та інше).  

29.01.2020  працівниками  відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на базі Василівської 

районної філії Запорізького обласного центру зайнятості проведено правопросвітницький 

захід щодо забезпечення  особам гарантованого Конституцією України права на безоплатну 

правову допомогу. 

31.01.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела для клієнтів Кам’янсько – Дніпровської філії Запорізького 

обласного центру зайнятості  разом з представником районного військового комісаріату 

інформаційний захід, під час якого поінформувала присутніх про систему безоплатної 

правової допомоги, ознайомила з видами правової допомоги та категоріями громадян, які 

мають право на вторинну правову допомогу. Крім того розповіла про особливості укладання 

контракту та переваги служби в Збройних Силах України. 

03.02.2020 працівниками відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на виконання 

доручення Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Донецькій та Запорізькій областях від 21.01.2020  № 162/05, на базі Василівської районної 

філії Запорізького обласного центру зайнятості проведено правопросвітницький захід на 

тему сімейних правовідносин. 



17.02.2020 головним спеціалістом відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

проведено  правопросвітицький захід на тему: «Розірвання шлюбу: як правильно оформити 

розлучення» на базі Енергодарської  міської філії Запорізького обласного центру зайнятості. 

Захід відбувся у формі відкритого діалогу, під час якого спеціаліст розповіла, що існує кілька 

підходів до розлучення, або як правильно казати з юридичної точки зору – розірвання 

шлюбу. 

05.03.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено лекцію: «Соціальні гарантії особам, які працевлаштовуються в 

сільській місцевості» для клієнтів Михайлівської районної філії Запорізької обласної служби 

зайнятості. 

11.03.2020 фахівцем відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в приміщенні 

Веселівської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості, розміщено 

інформаційні буклети системи «Бюро правової допомоги», та присутнім були роздані 

буклети.  

 

 
 

Захід 3.2.10 Проведення інформаційних заходів в територіальних органах управління 

Пенсійного фонду України 

21.01.2020 головним спеціалістом відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Істратенковим Олександром було взято участь у робочій зустрічі з працівниками 

Михайлівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр управління Пенсійного 

фонду в Запорізькій області). В ході зустрічі учасники проаналізували стан спільної роботи 

за минулий рік. Зокрема, надання безоплатної правової допомоги клієнтам та їх 

перенаправлення між установами за необхідністю.  



03.03.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела для спеціалістів Камянсько-Дніпровського відділу 

Енергодарського об’єднаного управління Пенсійного фонду в Запорізькій області 

правопросвітницький захід на тему «Особливості декларування у 2020 році». Присутнім 

надано інформацію про зміни у вимогах до е-декларування з 1 січня 2020 року, про 

відповідальність за неподання(несвоєчасне подання) декларації та роз’яснення щодо 

заповнення декларацій, які  можна отримати на офіційному сайті національного агентства з 

питань запобігання корупції.      

04.03.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели захід в 

приміщенні Токмацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій 

області на тему «Спадкування за законом та за заповітом». Досить часто до Бюро 

звертаються клієнти з питаннями спадкування, прийняття спадщини та питаннями, які 

виникають в процесі оформлення права власності на спадкове майно. Працівники Бюро 

надали інформацію щодо основних моментів, які треба передбачати при необхідності 

прийнятті спадщини: строку подання заяви на прийняття спадщини, кто з спадкоємцім може 

прийняти спадшину фактично, порядок спадкування за заповітом. Також актуальним стало 

питання щодо черговості спадкування та прийняттям спадщини за правонаступництвом. 

04.02.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною в приміщенні Веселівського сектору обслуговування громадян 

(сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області  

було проведено інформування громадян та здійснено мобільний пункт. 

 

  
 

Захід 3.2.11 Проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціального захисту 

населення 

08.01.2020 в приміщенні Управління соціального захисту населення Токмацької районної 

державної адміністрації спеціалістами відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було проведено лекцію на тему: «Порядок призначення пільг та субсидій у зв’язку з 

переглядом прожиткового мінімуму». Роз’яснено порядок отримання пільг та субсидій у 

грошовій формі та порядок перерахування пільг на рахунки організацій – надавачів послуг. 

Наголошено на тому, що після закінчення опалювального періоду особі яка отримувала 

субсидію, але має права на отримання пільг на комунальні послугу необхідно написати заяву 



до управління соціального захисту населення для нарахування відповідних пільг в літній 

період.  

 

10.01.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олег Іваницький провів лекцію на тему: «Комунальні платежі» для відвідувачів 

Територіального центру соціального обслуговування Управління соціального захисту 

населення м. Мелітополя. 

28.01.2020 головним спеціалістом відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександром Істратенковим проведено лекцію з метою роз’яснення прав громадян у сфері 

земельних відносин та їх захисту на базі Михайлівського районного управління соціального 

захисту населення. 

05.02.2020 працівницями відділу «Приазовське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги із залученням 

громадської організації «Простір підтримки» у приміщенні Управління соціального захисту 

населення Приазовської районної державної адміністрації для соціальних працівників району 

організовано і проведено семінар на тему сімейних правовідносин. Під час заходу 

представницями бюро були роз’яснені правові аспекти, якими регулюються шлюбні 

відносини, порядок та наслідки розірвання шлюбу. Представниками громадської організації 

«Простір підтримки» для учасників проведено міні-тренінг на тему «Шляхи вирішення 

сімейних конфліктів».     

20.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено лекцію на тему сімейних правовідносин на базі Комунальної 

установи Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області. 

27.02.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник провела для спеціалістів відділу прийому громадян управління 

соціального захисту населення Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації 

інформаційну сесію на тему: «Охорона материнства та сім’ї». В ході заходу додатково 

роз’яснений порядок надання декретної відпустки, додаткової відпустки для матері, батька 

тощо. Учасники дізналися, що таке система безоплатної правової допомоги та у чому полягає 

відмінність первинної та вторинної правової допомоги тощо. 

Після заходу працював мобільний пункт, в якому 6 відвідувачів установи  отримали 

консультації з правових стосовно спадкового, житлового права та соціального забезпечення. 

 

Захід 3.2.12 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 

18.02.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник взяла участь в сходці мешканців Кам’янко-Дніпровської об’єднаної 

територіальної громади, що проживають в багатоповерхових будинках та обслуговуються 

міським комунальним підприємством «Карат» під час якої головний інженер підприємства 

ознайомив присутніх з калькуляцією вартості вивезення та захоронення побутових відходів 

для населення на 2020 рік. Спеціаліст бюро розповіла присутнім як захистити свої права 

споживача житлово-комунальних послуг у випадку якщо протікає дах або затопили сусіди. 

Крім того ознайомила присутніх з системою безоплатної правової допомоги, відповіла на 

запитання та роздала інформаційні буклети правового характеру. 

14.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено лекцію з метою роз’яснення прав громадян у сфері земельних 

відносин та їх захисту на базі Комунальної установи Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Михайлівської селищної ради Михайлівського 

району Запорізької області. 

 

04.02.2020 працівниками відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на виконання 

доручення Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Донецькій та Запорізькій областях від 21.01.2020  № 162/05, на базі Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проведено правопросвітницький 

захід на тему сімейних правовідносин. 

12.02.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною проведено «круглий» стіл з метою роз’яснення прав громадян у сфері 

сімейних відносин та їх захисту на базі Чкаловської об’єднаної територіальної громади. 

19.02.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги для клієнтів Токмацької 

міськрайонної філії центру зайнятості провели лекцію на тему: «Розірвання шлюбних 

відносин: підстави, порядок, необхідні документи». Згідно законодавства шлюб 

припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя або одного з них, а 

також за спільною заявою подружжя або за позовом одного з подружжя на підставі рішення 

суду. Подружжя, яке не має дітей, має право подати до державного органу реєстрації актів 

цивільного стану заяву про розірвання шлюбу. У разі, якщо один із подружжя через поважну 

причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до державного органу 

реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, 

від його імені може подати другий з подружжя.  

03.03.2020 працівниками відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, на виконання 

доручення Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 



Донецькій та Запорізькій областях від 26.02.2020 № 505/05, на базі Василівської районної 

філії Запорізького обласного центру зайнятості проведено правопросвітницький захід на 

тему «Запобігання та протидія гендерному та сімейному насильству».  

04.03.2020 головним спеціалістом відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Олександром Істратенковим проведено лекцію: «Безоплатна передача земельних ділянок у 

власність» на базі Комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Михайлівської селищної ради Михайлівського району 

Запорізької області. 

 

06.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено лекцію з метою роз’яснення прав громадян у сфері земельних 

відносин та їх захисту на базі Бурчацької сільської ради Михайлівського району Запорізької 

області. 

13.03.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для працівників 

Токмацького міськрайонного ДРАЦ провели лекцію на тему: «Особливості декларування 

2020», під час якої розповіли зміни та новації щодо подачі декларацій суб’єктами, які 

підпадають під дію Закону України «Про запобігання корупції». Розглянули зміни, що 

стосуються кола родичів, яких повинен зазначати декларант в декларації, новації що 

стосуються  зазначення банківських рахунків декларанта та членів його родини та інших 

важливих змін, які враховуються під час подачі декларації у 2020 року. Нагадано про 

адміністративну відповідальність за не подання, та за зазначення не точних, або укриття 

відповідних відомостей. 

За головування очільника Приазовської районної державної адміністрації Сергія Селевича у 

залі засідань, заступником начальника відділу «Приазовське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Юлією Стефанковою прийнято участь у засіданні комісії з питань захисту прав дитини. 

Члени комісії розглянули ряд питань, зокрема про розгляд ухвали Приазовського районного 

суду про надання висновку щодо доцільності позбавлення батьківських прав батька відносно 

його малолітнього сина; про розгляд заяви матері щодо доцільності повернення її дітей в 

родину; про факти сімейного насилля в родині та захист прав малолітньої дитини та інші. В 

ході розгляду питань, брались до уваги здійснення батьками належного догляду за дітьми, 

ставлення батьків, опікунів до виконання батьківських обов`язків, створення умови 

проживання для дітей, відвідування батьками дітей, які перебувають в державному закладі, 

прагнення батьків повернути дітей в сім`ю, характеристики сільських рад та навчальних 

закладів, інформації фахівців центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Після 

детального вивчення документів, членами комісії прийнято відповідні рішення суто в 

інтересах дітей. 

 



 

 

Захід 3.2.13. Проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів в лікувальних закладах 

22.01.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено лекцію, спрямовану на роз’яснення способів вирішення межових 

спорів на базі Комунального некомерційного підприємства «Михайлівська багатопрофільна 

лікарня» Михайлівської районної ради Запорізької області. 

22.01.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 

роз’яснювальні бесіди з відвідувачами поліклінічного відділення та відділення жіночої 

консультації Комунальної установи «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного 

лікування». Пацієнтам доведені новації законодавства, а саме право на індивідуальний підхід 

до лікування. При призначенні лікування, діагностики, реабілітації чи профілактики лікар 

враховує як медичну історію пацієнта, так і стандарти, протоколи медичної допомоги. На 

сьогодні вже почала працювати електронна медична картка пацієнта - всі дані про здоров’я 

будуть зберігатися у надійно захищеній системі.   

12.02.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Мороз проведено семінар на тему: «Правові механізми захисту професійних прав 

медичних працівників» на базі Комунального некомерційного підприємства «Михайлівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Михайлівської селищної ради Запорізької 

області. Протягом семінару було обговорено актуальні питання законодавчого забезпечення 

професійної медичної діяльності, правові механізми захисту професійних прав медичних 

працівників, можливості системи безоплатної правової допомоги у вказаному контексті. 

25.02.2020 заступником начальника відділу «Приазовське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Юлією Стефанковою для медичного персоналу Приазовського районного центру сімейної 

медицини проведено інформаційно-роз’яснювальний захід на тему: «Звільнення, у зв’язку із 

скороченням штату».    



  

3.2.14 Створення незалежного провайдера ні рівні територіальних громад 

Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Донецькій та Запорізькій областях  Павло Наливайко, директор Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Олександр Булгаков  та 

начальник відділу «Василівське бюро правової допомоги» Валентин Лопухов провели 

робочу зустріч з керівництвом Василівської районної державної адміністрації щодо 

створення провайдера надання БПД у м. Дніпрорудне.  

 

Завдання 3.3 Визначення правових потреб громадян 

Захід 3.3.1 Визначення конкретних 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 межі їх територіальної юрисдикції 

(підтримка в актуальному стані «картки правових потреб»)  

Фахівцями Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та підпорядкованими відділами «Бюро правової допомоги» була оновлена картка 

правових потреб не території обслуговування за підсумками І кварталу 2020 року. 

Завдання 3.4 Спеціалізовані центри з надання БПД 

Захід 3.4.1. Проведення аналізу щодо визначення потреб в спеціалізації центрів з надання 

БПД  

В першому кварталі 2020 року було проведено аналіз щодо визначення потреби в 

спеціалізації Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та прийнято рішення, що в  окремій спеціалізації потреби не має. 

Розділ IV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, 

ефективною 

Завдання 4.1. Вдосконалення управління системою БПД 

Захід 4.1.1 Виявлення потреби у проведенні внутрішніх навчань працівників центрів, 

формування графіку його проведення, тем тощо 



17.01.2020    проведено робочу нараду з  працівниками Мелітопольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги,  під час якої обговорювалися  питання з 

потреби у проведенні внутрішніх навчань працівників центру,  та обговорені актуальні  теми.  

Захід  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, IT, комунікації)  

05.02.2020 за допомогою скап – зв’язку проведено робочу зустріч з працівниками 

Мелітопольського  місцевого центру  та  підпорядкованих відділів Бюро. У  ході  роботи 

розглянуто  лист  Координаційного центру з надання  правової допомоги  №0175-20-3 від 

29.01.2020  «Щодо забезпечення надання безоплатної правової допомоги  викривачам у 

зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією 

правопорушення».   Працівниками  відділу  правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги  доведено до відома присутніх  про  набрання чинності з 01 січня 2020 

року  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» 

щодо викривачів корупції», яким, зокрема, були внесені зміни до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» в частині внесення до суб’єктів права на безоплатну  

вторинну  правову  допомогу викривачів, у зв’язку з повідомленням ними інформації про 

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.  Оговорено,  що Законом України    

«Про запобігання корупції»  визначається   правовий статус викривачів, встановлюються  

права, гарантії та механізм захисту таких осіб.  

 

25.02.2020 розглянуто рекомендаційний лист із додатками за №0315-20-24  від  18.02.2020, 

надісланий  Координаційним центром з надання правової допомоги, а саме відділом 

запобігання корупції  яким повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання 

корупції  надало  Роз’яснення  щодо застосування окремих положень Закону України «Про 

запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю. На підставі вищезазначеного 

документу, спеціалістами відділу організації БВПД та роботи з її надавачами проведено за 

допомогою скап – зв’язку внутрішнє навчання працівників Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У ході роботи було уважно  

розглянуто Роз’яснення,  та доведено до відома присутніх, що вищезазначений документ слід 

використовувати при заповненні електронних декларацій.  

 

Захід 4.1.3  Забезпечення належного облаштування приміщень місцевого центру з надання 

БВПД у тому числі відділів «Бюро правової допомоги»  

 

Мелітопольський місцевий центр та відділи «Бюро правової допомоги» забезпеченні 

засобами телефонного зв’язку, у тому числі ІР телефонами. З метою забезпечення доступу 

для осіб з інвалідністю в будівлях, де розташовуються Бюро та Місцевий центр, встановлені 

кнопки виклику та інформаційні таблички кнопки виклику працівника. Мелітопольський 

місцевий центр облаштований охоронною сигналізацією.  Інформаційні стенди та стійки, на 

яких розміщено інформацію щодо графіку прийому громадян керівництвом, зразки заяв на 

надання правової допомоги, інформацію про «гарячу лінію» та телефон довіри, а також іншу 

інформацію, що стосується роботи безоплатної правової допомоги, є в наявності та 

оформлені належним чином. Облаштовані зони очікування для клієнтів. Проаналізувавши 

стан приміщень щодо необхідності проведення ремонту повідомляємо, що поточного 



ремонту потребують приміщення, де знаходяться відділи «Приазовське бюро правової 

допомоги» (адреса: смт Приазовське, вул. Горького 70) та «Михайлівське бюро правової 

допомоги» (адреса: смт. Михайлівка,  вул., Святопокровська 4б). За об’єктом «Михайлівське 

бюро правової допомоги» складено Дефектний акт за формою № 8 з підрядником ПП 

«Токмак-міськбуд». 

 

Завдання 4.2. Оптимізовані витрати 

 

Захід 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 

 

Облік та узагальнення щопонеділка.   

 

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

безоплатної вторинної правової допомоги та скарг на адвокатів 

 

Постійно. 

 

Захід 4.2.3 Участь в опрацюванні проектів нормативно – правових актів з питань безоплатної 

вторинної правової допомоги в межах компетенції  

 

Пропозицій не надходило. 

 

Захід 4.2.4 Аналіз кількості прийнятих, звітованих, перевірених актів за виданими 

дорученнями та виплачених коштів адвоката  

 

Оплата послуг адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, здійснюється 

за КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги». 

Мелітопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги за І 

квартал 2020 року було профінансовано на 161270,00 грн. фактичні видатки склали 

148296,10 грн. 

Щомісяця здійснюється аналіз виплачених коштів адвокатам. Таким чином протягом І 

кварталу 2020 року було зареєстровано в органах ДКСУ 54 акта надання БВПД: в січні 6 

актів на суму 33211,60 грн; в лютому – 28 актів на суму 72361,35 грн; в березні – 20 актів на 

суму 42723,15 грн. 

Протягом І кварталу 2020 року було оплачено 54 акта надання БВПД на суму 148296,10 грн: 

в січні на суму 33211,60  грн.; в лютому на суму 72361,35 грн; в березні на суму 42723,15 

грн. 

Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець І кварталу відсутня. 

 

Захід 4.2.5 Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та підпорядкованих 

йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ 

 

08.01.2020 фахівці відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь у нараді з 

першим заступником Василівської районної державної адміністрації Запорізької області 



Холошею Андрієм Івановичем, на якій розглянули питання про результати роботи 

Василівського бюро правової допомоги. 

 

27.02.2020 для студентів Таврійського державного агротехнологічного університету та 

партнерів з Мелітопольського міськрайонного відділу пробації, фахівцями Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги була проведена 

презентація діяльності Місцевого центру за 2019 рік та зміни, які відбулись на початку 2020 

року.  

 

   
Захід 4.2.6 Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ процесуальних документів   

Постійно. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.01.2020 по 31.03.2020  (звітний квартал) Мелітопольським місцевим центром 

з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 4288 звернень клієнтів, 4135 особам було надано правову 

консультацію, 153 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 

правопросвітницт

ва та надання 

безоплатної 

правової 

допомоги 

705 640 65 

2 Відділ 

«Василівське 

бюро правової 

допомоги» 

276 270 6 



3 Відділ 

«Веселівське 

бюро правової 

допомоги» 

204 191 13 

4 Відділ 

«Енергодарське 

бюро правової 

допомоги»  

639 627 12 

5 Відділ 

«Кам’янсько - 

Дніпровське бюро 

правової 

допомоги» 

747 742 5 

6 Відділ 

«Михайлівське 

бюро правової 

допомоги» 

486 468 18 

7 Відділ 

«Приазовське 

бюро правової 

допомоги» 

213 207 6 

8 Відділ 

«Токмацьке бюро 

правової 

допомоги»  

725 707 18 

9 Відділ 

«Якимівське бюро 

правової 

допомоги» 

293 283 10 

РАЗОМ ПО МЦ 4288 4135 153 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 150 рішень про 

надання БВПД та надано 57 доручень адвокатам та 96 штатним працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів): 

- Мелітопольський МЦ – 34; 

- Василівське бюро – 5; 

- Веселівське бюро -13; 

- Енергодарське бюро -10; 

- Кам’янсько-Дніпровське бюро -4; 

- Михайлівське бюро – 7; 

- Приазовське бюро -4; 



- Токмацьке бюро -15; 

- Якимівське бюро -4. 

 По 7 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.  

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з цивільного права 622 

(14,51%), з сімейного права 606 (14,13%), з інших питань 605 (14,12%), з житлового права 

441 (10,28%), з спадкового права 364 (8,49%), з адміністративного права  305 (7,11%), з 

соціального забезпечення 282 (6,58%), з цивільного процесу 211 (4,92%), земельного права 

187 (4,36%), з трудового права 157 (3,66%), з виконання судових рішень 157 (3,66%), з 

пенсійного права  149 (3,47%), з кримінального процесу 75 (1,75%), з кримінального права 60 

(1,4%), з податкового права 36 (0,84%),  з адміністративного правопорушення 31 (0,72%).  

Діаграма 2. Кругова діаграма щодо розподілу клієнтів за звітний квартал за категорією 

питань.  

 

 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 
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Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 

 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше позитивних рішень 

було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній 

середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму 104 (69,33%), 

внутрішньо переміщеним особам 18 (12 %), особи з інвалідністю 13 (8,67%), ветеранам війни 

12 (8%), діти 3 (2%). 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 
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Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги у І кварталі 2020 було: 

 Здійснено 37 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність _22  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 241 особа в тому 

числі 162 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 79 особа до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

 сім’ї, дітей та молоді, Василівський районний центр зайнятості, Василівська районна надано 

методичну допомогу 32 органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам БПД 

(Якимівська районна державна адміністрація, Якимівський районний центр зайнятості, Якимівський 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Приазовська районна рада, Приазовський 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Приазовський районний центр 

зайнятості, Михайлівська районна державна адміністрація, Териториальне  медичне об’єднання 

Михайлівського району, Михайлівський районний центр зайнятості, Михайлівське відділення 

пенсійного фонду України, Василівський районний центр соціальних служб для державна 

адміністрація, Токмацька міська рада, Токмацький районний центр зайнятості, Токмацький 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,, Великобілозерська районна державна 

адміністрація, Великобілозерський районний центр зайнятості, Великобілозерський районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Веселівський районний центр зайнятості, Управління 

праці та соціального захисту населення в Веселівському районі, Управління пенсійного фонду 

України в Веселівському районі, Кам’янка-Дніпровська районна державна адміністрація, Кам’янка-

Дніпровський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кам’янка-Дніпровський 

районний центр зайнятості, Енергодарська міська рада, Енергодарський центр зайнятості, 

Енергодарський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Мелітопольський міський  центр 

зайнятості, Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Мелітопольська районна державна адміністрація, Мелітопольський міський та районний центр 

зайнятості, Територіальний центр соціального обслуговування м. Мелітополя Мелітопольської 

міської ради, з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

 опрацьовано 54 актів надання БВПД, що були подані адвокатами. 
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Особи з інвалідністю Малозабезпечені Ветерани війни ВПО Діти
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http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1057.JS8DQvt44yyTkDEnAnEUQFSuHbClRghqxhFj-l-ZgkrYjOpFMANksni1-3Ifw9u66JAQ-seriTnSFzoiD3MFa2QSCG1nJtclH4P149j5w8niPGsCjq53bgGBDtZvY2Gx.09f7b7b2dd7b951f7b7d63d379140ef1edc523ab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFpHcmJlYnlZaDh3NFpZbVFRU2hmejM1V1IyRVFhdlVQV0FQWUZsWXFZY3lHSDl4MWxWLTJvdGhXVHFZYnpvVDJxWmxuZ0xPUjluZHpLQVpxcHlGUVgwQmhkenBQRW5iUQ&b64e=2&sign=4d8d319a9bb258e017f92e2bef892707&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxhfdRkdWFco7FefdpB-pditpJIRav9n8fQ-7o7mJWolqomNSjEiroji93hQOxgcb4hiFy3rLsv8ccR6q5JUw_8BFEljgHW3PzjS4zG_A-_Ep4tTsML8XHPmcvqTm6M_rWO5QLo0YSAtF6_pobd290CNJ8111vC8qzbmqp1u9hv4dkx-8ZtyA-R6L32z6rGPnx5R8e3jo-x&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVsRkzRfGGYRUAFNeepaAwzEW185hz7SGu9oFz3H-9WAKbaJrULCJlFNNyTzD6sCQh6iPsO2vMMMrk7Y8ATMPuXGlYa-8H9GUwGlkiOdqfXRXzFVw3txlHDEXSLtFd3Jx_SuwuATZkbbwGA2A6_EmgSAaJICpbmbIFUtrbgia3EufwbcktaVQhv7f_wu5oWg6JfAqTVhLAKVzMraF8BX284JuJgVVOKuUyRH1XV5656rQwF-nfkt8aF6eqTsJWtryWsfh8tkUHMT52sRTgOywKHBy9EvarkHOEydPNsUyIupENsn9zhGJte2et7eV6asW0DDZH9C6txi8lm1JKP7VMIZJhePkkdC_C9JQ_rBAvRdriuP5zEEH7bDgy0fBC8-lgGCe4nupmZgpm1QX-ey_C1WK6K6QBmSa4gqxqr-cA2ZdyFKwYGKeh68idegx9-vC3xUD0x3SDjhiocPRauUAo_gcvVpEfmkWLGaCLzA18HJj-3sqVxYqN1e-tNhc-t-G1HaKR-1jJ5yOl5BOvtFI6w-eoahpTJjJT1amPHpWu8KGW8VQO0hEIFYvd5jg-D9XDQndbUJaIWUvqz8dzH4lASD0YL_GrmisDOGETzH2EI1P4bl9h7KmL7pB5n_pSCYKXXa8PYPeImBVwrkEMNy6DE1HjxOMZrs0rb82EoUOO6OGIp2sjT9wog56rcwqKTv0x&l10n=ru&cts=1463489083042&mc=5.1991018040275785
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1057.JS8DQvt44yyTkDEnAnEUQFSuHbClRghqxhFj-l-ZgkrYjOpFMANksni1-3Ifw9u66JAQ-seriTnSFzoiD3MFa2QSCG1nJtclH4P149j5w8niPGsCjq53bgGBDtZvY2Gx.09f7b7b2dd7b951f7b7d63d379140ef1edc523ab&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFpHcmJlYnlZaDh3NFpZbVFRU2hmejM1V1IyRVFhdlVQV0FQWUZsWXFZY3lHSDl4MWxWLTJvdGhXVHFZYnpvVDJxWmxuZ0xPUjluZHpLQVpxcHlGUVgwQmhkenBQRW5iUQ&b64e=2&sign=4d8d319a9bb258e017f92e2bef892707&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxhfdRkdWFco7FefdpB-pditpJIRav9n8fQ-7o7mJWolqomNSjEiroji93hQOxgcb4hiFy3rLsv8ccR6q5JUw_8BFEljgHW3PzjS4zG_A-_Ep4tTsML8XHPmcvqTm6M_rWO5QLo0YSAtF6_pobd290CNJ8111vC8qzbmqp1u9hv4dkx-8ZtyA-R6L32z6rGPnx5R8e3jo-x&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVsRkzRfGGYRUAFNeepaAwzEW185hz7SGu9oFz3H-9WAKbaJrULCJlFNNyTzD6sCQh6iPsO2vMMMrk7Y8ATMPuXGlYa-8H9GUwGlkiOdqfXRXzFVw3txlHDEXSLtFd3Jx_SuwuATZkbbwGA2A6_EmgSAaJICpbmbIFUtrbgia3EufwbcktaVQhv7f_wu5oWg6JfAqTVhLAKVzMraF8BX284JuJgVVOKuUyRH1XV5656rQwF-nfkt8aF6eqTsJWtryWsfh8tkUHMT52sRTgOywKHBy9EvarkHOEydPNsUyIupENsn9zhGJte2et7eV6asW0DDZH9C6txi8lm1JKP7VMIZJhePkkdC_C9JQ_rBAvRdriuP5zEEH7bDgy0fBC8-lgGCe4nupmZgpm1QX-ey_C1WK6K6QBmSa4gqxqr-cA2ZdyFKwYGKeh68idegx9-vC3xUD0x3SDjhiocPRauUAo_gcvVpEfmkWLGaCLzA18HJj-3sqVxYqN1e-tNhc-t-G1HaKR-1jJ5yOl5BOvtFI6w-eoahpTJjJT1amPHpWu8KGW8VQO0hEIFYvd5jg-D9XDQndbUJaIWUvqz8dzH4lASD0YL_GrmisDOGETzH2EI1P4bl9h7KmL7pB5n_pSCYKXXa8PYPeImBVwrkEMNy6DE1HjxOMZrs0rb82EoUOO6OGIp2sjT9wog56rcwqKTv0x&l10n=ru&cts=1463489083042&mc=5.1991018040275785


 проведено 96 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 54  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано _338  клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

  

№ 

з/

п 

Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 

здійснених 

виїздів 

мобільних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

діючих 

дистанційних 

пунктів/осіб, 

що отримали 

правову 

допомогу 

Кількість 

ОМС та 

установ - 

провайдері

в БПД, 

яким 

надано 

методичну 

допомогу 

Кількість 

проведених 

право-

просвітницьк

их заходів                                          

Кількість 

клієнтів, яким 

надано 

доступ до 

електронних 

сервісів 

МЮУ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 

37/162 особи 
22/79 осіб 

10 96 338 

2 Мелітопольський 

місцевий центр 

 

5/17осіб 
8/0 

4 10 66 

3 Енергодарське 

бюро правової 

допомоги 

7/26 осіб 2/58 осіб 1 8 108 

4 Василівське бюро 

правової допомоги 

2/6 осіб 
1/0 

- 10 19 

5 Веселівське бюро 

правової допомоги 

 3 /10 осіб 2/0 1 5 22 

6 Токмацьке бюро 

правової допомоги 1/4 особи 

 

 

3/13осіб 1 13 36 

7 Михайлівське 

бюро правової 

допомоги 
9/49 осіб 

 

3/0 1 22 13 

8 Приазовське бюро 

правової допомоги 

1/2 особи 1/5 осіб - 10 12 

9 Кам’янко - 

Дніпровське бюро 

правової допомоги 
7/42 особи 

 

 

2/3особи 1 12 25 



10 Якимівське бюро 

правової допомоги 

2/6 осіб 0 1 6 37 

 

 

 

 


