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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 

24.06.2020 заступник начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяна Мороз взяла участь у робочій зустрічі на базі Михайлівського районного відділу 

Державної виконавчої служби, в ході якої було обговорено питання, пов’язані з виконанням 

постанов суду щодо притягнення осіб до адміністративного стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт та дійшли згоди щодо більш плідної подальшої співпраці у цьому напрямку а 

також надання безоплатної правової допомоги клієнтам та їх перенаправлення між 

установами за необхідністю.  

28.05.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  Олег Іваницький через Zoom- зв’язок проведено робочу зустріч з відділом 

пробації з метою обговорення основних напрямків діяльності спрямованих на захист прав 

людини.  

  

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 другому 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 

02.06.2020 з нагоди Всесвітнього Дня захисту дітей фахівці відділу «Токмацьке бюро 

правової допомоги» провели інформаційну лекцію для підлітків, які опинились в складних 

життєвих обставинах та перебувають на обліку в секторі пробації на теми: «Твої права – твій 

надійний захист». Під час заходу малолітнім клієнтам пробації роз’яснено їх права та 



обов’язки при досягненні 14 та 16 років, роз’яснений порядок притягнення до 

відповідальності за вчинення правопорушень та відповідальність яка підлягає за їх вчинення. 

Підліткам роз’яснений порядок доступу до безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу».  

15.06.2020 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 пробації 

міста Мелітополя на тему: «Доступ до безоплатної правової допомоги під час карантину». 

16.06.2020  через Zoom – зв’язок відбулись 2 відеоконференції, в яких приймали участь 

представники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Донецькій та Запорізькій областях, Місцевого центру, сектора ювенальної пробації м. 

Мелітополя та Мелітопольського міськрайонного відділу пробації. З кожним відділом було 

окремо обговорено питання надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги 

малозахищеним верствам населення, підобліковим особам, неповнолітнім тощо. Була 

порушена тема відновного правосуддя та плідної співпраці. 

 

    
 

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. 

29.05.2020 головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олег Іваницький провів робочу зустріч з керівником юридичної клініки 

Мелітопольського державного педагогічного університету Віктором Гапотієм метою зустрічі 

було  обговорення співпраці між Місцевим центром та юридичною клінікою. 

02.06.2020 директор Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Булгаков через Zoom- зв’язок прийняв участь у конференції , в 

якості експерта, з обговорення освітньо-професійної програми «Право» Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Освітня програма 

призначена для підготовки здобувача вищої освіти з фундаментальними знаннями про 

теоретичні основи права і держави, природу і зміст правових інститутів базових галузей 

права, що здатен розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

права. 

Протягом другого кварталу працівниками Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснено поширення інформаційних матеріалів 



серед партнерів, а саме: Мелітопольське міське товариство людей з інвалідністю, Управління 

соціального захисту населення Мелітопольської міської ради, Державна виконавча служба. 

  

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 

12.06.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» для 

військовослужбовців військової частини, що розташована у м. Токмак та працівників 

військкомату проведена інформаційна лекція «Захист прав військовослужбовців». 

Працівники бюро розповіли про права, які згідно законодавства України мають 

військовослужбовці та члени їх родин. Звернули увагу на те, що трапляються випадки коли 

порушуються права військовослужбовців, особливо при укладанні контракту на 

проходження військової служби. Так роботодавці, ігнорують вимогу щодо збереження місця 

роботу за особою яка уклала контракт на проходження військової служби, також 

непоодинокими є випадки, коли працедавці не нараховують та не виплачують середню 

заробітну плату військовослужбовцю за місцем роботу. Під час лекції роз’яснено порядок 

отримання БПД та БВПД. 

 

18.06.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною проведено робочу зустріч із начальником Веселівського районного 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції ( м. Дніпро) з метою обговорення спільного плану заходів 

на друге півріччя 2020 року. 

22.06.2020 в приміщенні Енергодарського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді провідним фахівцем із соціальної роботи Іриною Шапкіною проведено 

інформаційну зустріч з начальником відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги Людмилою 

Матвієнко з пропагування та створення сім’ї патронатного вихователя. Під час зустрічі були 

висвітлені питання створення, влаштування та перебування дитини в сім’ї патронатного 

вихователя, оплати послуг патронату та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в 

сім’ї патронатного вихователя. Під час зустрічі надано інформаційно-просвітницькі 

матеріали з даної тематики. 

 

24.06.2020 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: надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, 

визнання місця проживання дітей з матір’ю. 

 

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) 

23.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  опублікували статтю 

на веб сайті Василівської районної державної адміністрації на тему: «Хто контролює режим 

карантинтиних заходів, куди звертатися при виявленні порушень В разі порушення 

карантину: стихійні ринки «наливайки», кафе, скупчення людей – куди телефонувати?». 

29.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  опублікували статтю 

на веб сайті Василівської районної державної адміністрації на тему: «Щодо реєстрації місця 

проживання та отримання довідок в центрах адміністративних послуг під час карантину». 

30.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  опублікували статтю 

на веб сайті Василівської районної державної адміністрації на тему: «Щодо правомірності 

подобової здачі квартир в період карантину». 

04.05.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті 

Михайлівської громади розміщено роз’яснення щодо дій під час карантину. 

09.05.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

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

опубліковано  інформації на тему: «Безоплатна правова допомога завжди поруч». 

09.05.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

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

опубліковано  інформації на тему: «У період карантину знаходитися на вулицях без 

документів, що посвідчують особу, заборонено!» 

13.05.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

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

громади» опубліковано  інформації на тему: «У період карантину знаходитися на вулицях 

без документів, що посвідчують особу, заборонено!» 



14.05.2020 працівники відділу «Кам’янсько – Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

веб сайті Кам’янсько – Дніпровської міської ради опублікували статтю на тему «Консультує 

відділу «Кам’янсько – Дніпровське бюро правової допомоги» Сімейне право. Визнання 

батьківства». 

16.05.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

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

опубліковано  інформацію на тему: «Безоплатна правова допомога завжди поруч». 

16.05.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

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

новини» опубліковано  інформацію на тему: «Безоплатна правова допомога завжди поруч». 

21.05.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті 

Михайлівської громади розміщено стаття на тему «Відділ «Михайлівске бюро правової 

допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги 

інформує». 

29.05.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги опублікували статтю 

на офіційному сайті на тему: «Токмацьке бюро правової допомоги інформує». 

05.06.2020 працівники відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги опублікували статтю 

на офіційному сайті Якимівської районної ради на тему: «Безоплатна правова допомога». 

05.06.2020 працівники відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги опублікували статтю 

на офіційному сайті Якимівської ОТГ на тему: «Інформація відділу Якимівське бюро 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги». 

06.06.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

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

опубліковано  інформацію на тему: «Безоплатна правова допомога завжди поруч». 

09.06.2020 на офіційній сторінці Кам’янсько – Дніпровської об’єднаної територіальної 

громади у facebook опубліковано статтю на тему: Консультує відділу «Кам’янсько – 

Дніпровське бюро правової допомоги». 

11.06.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті 

Михайлівської громади розміщено стаття на тему «Інформація відділу «Михайлівське бюро 

правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 



13.06.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

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

опубліковано  інформації на тему: «Безоплатна правова допомога завжди поруч». 

19.06.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

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

Громади» опубліковано  оголошення щодо безоплатної правової допомоги. 

20.06.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

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

опубліковано  інформації на тему: «Безоплатна правова допомога завжди поруч». 

23.06.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті 

Михайлівської громади розміщено стаття на тему: «Інформація відділу «Увага! Нове щодо 

карантину! 

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 матеріалів 

 

17.06.2020 відділом «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено «вуличне» 

інформування мешканців смт Веселе про види правових послуг, які надає Бюро.  

17.06 та 30.06.2020 працівники Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провели «вуличне» інформування громадян м. Мелітополя з 

метою ознайомлення з системою безоплатної правової допомоги.   

25.06.2020 працівники відділу «Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

провели «вуличне» інформування громадян шляхом вручення інформаційних буклетів.   

26.06.2020 відділ «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів «вуличне» інформування 

громадян шляхом вручення актуальних буклетів з метою розповсюдження інформації щодо 

гарантованого Конституцією України права на безоплатну правову допомогу.  

30.06.2020 фахівці відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» провели «вуличне» 

інформування для жителів Молочанська Токмацького району. Була надана інформація 

стосовно доступу громадян до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

Громадянам роздано буклети «Бюро правової допомоги». 



 

Захід 1.1.8 Інформаційно – роз’яснювальні виступи та участь у постійно – діючих 

правових програмах, рубриках на ТБ, радіо 

05.04.2020 директор Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Булгаков виступив на Мелітопольському телевізійному каналі 

з роз’ясненнями про безоплатну правову допомогу під час карантину. 

07.04.2020  директор Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Булгаков виступив на Мелітопольському телевізійному каналі 

з роз’ясненнями, що таке надзвичайний стан та надзвичайна ситуація.  

 

Захід 1.1.9 Організація та участь у виїзних  прийомах громадян в приміщеннях міських, 

сільських, селищних рад 

23.06.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною здійснено виїзний прийом громадян в Таврійській селищній раді ( 

Новоуспенівська ОТГ). Під час прийому звернулися громадяни, яким надано консультації та 

роз’яснення  зі сімейних, виконання судових рішень та інших питань.  

 

  

 

Захід 1.1.10  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 

21.04.2020  на сторінці facebook Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги був опублікований інформаційно-роз’яснювальний виступ – 

офлайн відеоролик начальника відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Яни 

Стреляєвої на тему: «Обмеження на період карантину для людей від 60 років». 



30.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 

комунікативний захід для малозахищених верст населення, шляхом публікації статті на веб 

сайті Василівської районної державної адміністрації на тему: «За чий рахунок проводиться 

лікування від короновірусу?» 

15.05.2020 на сторінці facebook Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги з приводу відзначення Міжнародного дня сім’ї був 

опублікований інформаційно-роз’яснювальний виступ – офлайн відеоролик начальника 

відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Яни Стреляєвої на тему: «Обов'язок 

повнолітніх дітей утримувати своїх непрацездатних батьків». 

09.06.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 

комунікативний захід , шляхом публікації статті на офіційному сайті Токмацької районної 

ради на тему: «Порядок призначення та нарахування державної соціальної допомоги». 

11.06.2020 працівники відділу «Кам'янсько – Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

провели комунікативний захід для осіб похилого віку, шляхом публікації статті в газеті 

«Новини дня»  на тему: «Консультує відділ «Кам’янсько – Дніпровське бюро правової 

допомоги» що краще: подарувати чи заповісти майно?» 

23.06.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олег Іваницький провів комунікативний захід в Мелітопольському міському 

товаристві інвалідів на тему: «Санаторно-курортне лікування». 
 

  

 

Захід 1.1.11 Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів: 

26.05 та 15.06.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк телефонним зв’язком провела прийом громадян, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. Під час роботи дистанційного пункту було здійснено 

консультування чотирьох осіб з питань реєстрації в службі зайнятості як безробітного, 

призначення виплати допомоги по безробіттю, спадкування за законом, поновлення строку 

на прийняття спадщини, представництво інтересів підозрюваного у кримінальному 

провадженні та стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини. 

14.05.2020 працювала дистанційна точка доступу через скайп зв’язок з Державної установою 

Мелітопольської виховної колонії № 144, в ході якої фахівці Мелітопольського місцевого 



центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надали консультації та 

роз’яснення особам, які відбувають покарання. 

02.06.2020 в приміщенні поліклінічного відділення  Комунальної установи «Токмацька 

багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування фахівці відділу «Токмацьке бюро правової 

допомоги» організували роботу мобільного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги. Під час роботи мобільно пункту правову допомоги отримали 4 особи. 

05.06.2020 фахівчиня відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» відновила роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги в приміщенні Токмацької 

районної філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області продовжив свою 

роботу дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги. Звернення суб’єктів 

пробації стосувались кримінального, адміністративного житлового права та соціального 

забезпечення. Особливо актуальне питання з яким часто стикаються суб’єкти пробації 

стосується порядку оскарження постанов про адміністративне правопорушення. Під час 

роботи дистанційного пункту отримали  правову допомогу 8 клієнтів пробації.  

 

15.06.2020  головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної  правової 

допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провів  мобільну точку доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Мелітопольського міськрайонного центру пробації. 

16.06.2020 та 23.06.2020 головним спеціалістом відділу правопросвітництва та надання 

безоплатної правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олег Іваницький провів мобільну точку доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі Мелітопольського міського товариства людей з 

інвалідністю.  

18.06.2020 в приміщенні служби в справах дітей Токмацької районної державної 

адміністрації фахівці відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» організували роботу 

мобільного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Під час роботи мобільно 

пункту правову допомоги отримали 4 особи. 

18.06.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник  провела для спеціалістів управління соціального захисту населення 

Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації семінар  на тему: «Правове 

врегулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі». Після заходу 

працював мобільний пункт, в якому 2 відвідувачів установи  отримали консультації з питань 

оформлення допомоги при народженні дитини, оформлення субсидії на фактично 

проживаючих осіб та визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням. 

19.06.2020 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. 



22.06.2020 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 вісім громадян, яким надано консультації та роз’яснення з житлових, 

кримінальних та інших правових питань.  

24.06.2020 фахівець відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів мобільний 

консультативний пункт прийому громадян на базі Якимівського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації».  

 

25.06.2020 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 з питання реєстрації місця проживання без згоди батька. 

Кількість проведених виїзних прийомів складає 14 (заплановано 30), так як введенні 

карантинні обмеження, державні установи та організації зупинили прийом громадян, 

працюють навіть на теперішній час дистанційно.   

     

Захід 1.1.12 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 

24.06.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» відвідали мешканку 

міста Токмака, яка зателефонувала до відділу та попросила надати їй правову допомогу. Так 

як жінка є особою з інвалідністю першої групи та не може самостійно пересуватись 

необхідно було здійснити відвідування за місцем перебування. Працівники відділу надали 

консультації громадянці з питань сімейного цивільного права та соціального забезпечення.  

26.06.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Тетяною Мороз організовано виїзд до громадянки, яка потребувала БПД та не мала 

можливості самостійно прибути до Бюро. 



 

Захід 1.1.13 Розробка, виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів 

22.06.2020 відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги була розроблена Пам’ятка до 

відзначення державного свята – Дня Конституції України.  

25.06.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

розроблено буклет з нагоди відзначення Дня Конституції  України «Конституція України – 

Основний Закон держави». 

До міжнародного Дня захисту дітей працівниками Мелітопольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги був розроблений інформаційний буклет.  

Працівниками Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги до Дня медичних працівників розроблено пам’ятку «Права медичних працівників».  

 

Захід 1.1.14 Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин, шляхом 

проведення правопросвітницьких заходів та виїзного консультування    

23.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  опублікували статтю 

на веб сайті Василівської районної державної адміністрації на тему: «Не гаємо час на 

карантині. Дистанційна правова освіта для власників й користувачів земельних ділянок». 

23.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  опублікували статтю 

на веб сайті Василівської районної ради на тему: «Не гаємо час на карантині. Дистанційна 

правова освіта для власників й користувачів земельних ділянок». 

26.05.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

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

громади» опубліковали інформацію на тему: «Поняття та способи захисту права власності на 

землю». 

25.06.2020 відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги була надана письмова 

консультація клієнту Краснокутському Євгенію Володимировичу по земельному питанню, а 

саме – порядок укладення договору оренди земельної ділянки. 



30.06.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 

допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Олег Іваницький провів лекцію в приміщенні Мелітопольського товариства з 

людей з інвалідністю на тему: «Земельна реформа в Україні». 

30.06.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» за численними 

проханнями мешканців міста Молочанська Токмацького району організували роботу 

мобільного пункту з надання безоплатної правової допомоги в приміщенні Молочанської 

міської ради. Під час роботи мобільного пункту громадяни отримали консультації з 

земельних питань.  

 

 

 План заходу 1.1.14 не виконано в повному обсязі, у зв’язку з карантинними обмеженнями.   

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: «Порядок проведення медичного обстеження постраждалих 

від домашнього насильства». 

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» 

15.06.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної  правової 

допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги провів бесіду серед працівників Мелітопольського міськрайонного відділу 

пробації  стосовно довідково-інформаційної платформи правових консультацій 

«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 2 кварталу 2020 року необхідності в укладанні додаткових угод не виникало.  

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 

17.06.2020 заступник начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Мороз Тетяна провела робочу зустріч з працівниками Михайлівської державної нотаріальної 

контори. В ході зустрічі учасники проаналізували стан спільної роботи щодо надання 

безоплатної правової допомоги клієнтам та їх перенаправлення між установами за 

необхідністю.  

 

 

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 

22.06.2020 директор Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Булгаков та фахівець відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами Інна Горшкова провели робочу 

зустрів  через Zoom-зв’язок з адвокатами системи безоплатної правової допомоги віддалених 

районів обслуговування, з мето  ю обговорення проблемних питань.  

 

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

отриманих послуг 

Протягом другого кварталу 2020 року було здійснення анкетування 8 клієнтів МЦ. 

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 2 – го кварталу 2020 року відбулись дистанційні перевірки (по скан - копіям) двох 

відділ «Бюро правової допомоги»: «Веселівське бюро правової допомоги» та «Енергодарське 

бюро правової допомоги».  

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

центрального офісу МЦ  

Протягом 2- го кварталу 2020 року було здійснено дистанційних моніторинг діяльності 

відділу «Якимівське бюро правової допомоги».  

Завдання 2.2. Strategic Litigation   

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

заходів врегулювання  

Потреби не виникало. 

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. 

Захід 3.1.3 Інформаційна кампанія з пошуку та залучення медіаторів, зацікавлених осіб 

Публікація на сайтах партнерів інформації про медіацію. 

Захід 3.1.4 Проведення інформаційно – роз'яснювальних заходів для цільової аудиторії 

стосовно можливості врегулювання питання в досудовому порядку   

П’ять фахівців Мелітопольського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та відділів  «»Бюро правової допомоги» проходять онлайн курс навчання 

«Альтернативні позасудові способи вирішення спорів».   

Не проводилось у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

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 

26.05.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк розробила методичні рекомендації для керівників державних підприємств, 

установ,  організацій, працівників юридичних служб державних підприємств, установ, 

організацій та для громадян на тему:  Передача нерухомого майна: договір дарування чи 

заповіт. 

09.06.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» розроблені 

методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування, державних органів, установ 



та громадян на тему «Порядок призначення та нарахування державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям».  

23.06.2020 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 змісту 

Конституційного права людини і громадянина на судовий захист.  

23.06.2020 начальником відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

було розроблено методичний матеріал «Правовий статус біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту». 

30.06.2020 працівником відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було розроблено 

методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади 

щодо правового захисту дітей від насилля, та направлено до Новоуспенівської об’єднаної 

територіальної громади для ознайомлення та врахуванні в роботі.      

Протягом другого кварталу працівниками Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги для врахування в роботі розроблені наступні 

методичні рекомендації: «Щодо залучення міжнародних грантів з метою отримання 

фінансової підтримки надавачів БПД»; «Деякі нюанси немайнових прав та обов’язків батьків 

та дітей»; «Проведення оцінки майна»; «Безоплатна правова допомога»; «Прийняття 

спадщини» 

  

   

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 

16.06.2020 директор Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Булгаков спільно з керівництвом Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях 

зустрілись з головою Мелітопольської районної ради Мордиком Олександром 

Миколайовичем та головою Мелітопольської районної державної адміністрації Цапом 



Володимиром Дмитровичем. Обговорили  результати співпраця. Павло Наливайко 

подякував, за сприяння у вирішенні питання, щодо більш зручного розміщення 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

будівлі районної ради, що полегшить мешканцям міста та району можливість звернення до 

центру правової допомоги. 

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

категорій осіб, які мають право на БВПД 

16.04.2020 начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Інна 

Єлісеєва в прямому ефірі  на facebook розповіла громадян про кредитні зобов'язання під час 

карантину. 

23.04.2020 начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Інна 

Єлісеєва розповіла користувачам мережі facebook Порядок перетину території карантинної 

зони.  

28.05.2020 начальник відділу «Кам’янсько – Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк роз’яснила, що таке договір дарування та заповіт. 

03.06.2020 головний спеціаліст відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяна Балховітіна відповідала на питання, що стосуються особливостей та порядку 

встановлення факту родинних відносин. 

 

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

самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм  надання БПД, 

залучення у якості їх виконавців як найширшого кола громадських організацій відповідного 

профілю    

 

30.06.2020  направлено на затвердження до Василівської міської ради Запорізької області 

проект Програми надання безоплатної правової допомоги на території Василівської міської 

ради Запорізької області на 2020 рік, розвитку матеріально-технічної бази відділу – 

Василівське бюро правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Захід 3.2.5 Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання випадкам 

домашнього насильства 

 



18.06.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною проведено робочу зустріч зі спеціалістами Веселівського РВДВС 

Південно-Східного МУМЮ (м. Дніпро) щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

 

18.06.2020 працівниками Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги через Zoom- зв’язок проведено робочу зустріч з працівниками 

Мелітопольського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по 

визначенню основних пріоритетних напрямків по запобіганню домашнього насильства. 

 

19.06.2020 на базі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Якимівської селищної ради Якимівського району для людей з інвалідністю 

Якимівського районного товариства Запорізького обласного об'єднання союзу організацій 

інвалідів України відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги був проведений 

семінар на тему: «Запобігання та протидія домашньому насильству». Під час заходу 

обговорювалось поняття терміну «домашнє насильство»,  його види та інформація де і як 

можна отримати допомогу.  

 

23.06.2020 фахівчинею Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Інною Єлісеєвою проведено інформаційний захід щодо запобіганню 

випадкам домашнього насильства в Територіальному центрі соціального обслуговування.  

 

29.06.2020 головним спеціалістом відділу «Кам'янсько - Дніпровське бюро правової 

допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Людмилою Антоник для спеціалістів відділу культури та туризму Кам’янсько-

Дніпровської об’єднаної територіальної громади проведено інформаційний захід 

запобіганню домашньому насильству. 

 

30.06.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною в с. Менчикури проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи для 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою запобігання випадкам 

домашнього насильства.   

   

\   

 

 

Захід 3.2.6 Проведення інформаційно – просвітницьких заходів спрямованих на запобігання 

злочинності  



28.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги задля запобіганню 

злочинності під час карантинну  здійснили комунікативний захід шляхом публікації статті на 

веб - сайті Василівської районної державної адміністрації на тему: «Що входить до 

повноважень патрульної полії під час карантину?». 

28.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги задля запобіганню 

злочинності під час карантинну  здійснили комунікативний захід шляхом публікації статті на 

веб сайті Василівської районної ради на тему: «Що входить до повноважень патрульної полії 

під час карантину?». 

14.05.2020 щоб вберегтись від шахраїв, начальник відділу "Василівське бюро правової 

допомоги"  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Валентин Анатолійович Лопухов надає відповіді у відео на тему: «На вас 

оформили кредит. Що робити». 

11.06.2020 начальником відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги надано роз’яснення на тему: 

«Шахрайство». 

15.06.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної  правової 

допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги задля запобігання злочинності провів індивідуальні бесіди з особами, які 

перебувають на обліку в Мелітопольському міськрайонному відділу пробації.    

24.06.2020 на базі Якимівського районного відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» з співробітниками установи відділом «Якимівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги був 

проведений правопросвітницький захід на тему, яка стосувалася запобігання злочинності. 

Обговорювалось питання проведення семінарів та лекцій для клієнтів пробації у ІІІ кварталі, 

які б мали вплив та соціально-виховну мету для засуджених аби запобігти вчиненню ними 

повторних кримінальних правопорушень.  

 

 
 

Захід 3.2.7 Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 

безробіттю  

30.04.2020 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Микола Шмідт розповів користувачам мережі facebook про компенсацію 

за невикористану відпустку. 



30.04.2020 в газеті «Нова таврія» Василівського району працівниками відділу «Василівське 

бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено комунікативний захід з метою захисту трудових 

прав шляхом публікації статті на тему: «Карантин і Закон». 

06.05.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті 

Михайлівської громади розміщено  інформацію щодо порядку надання допомоги по 

частковому безробіттю на період карантину. 

 08.05.2020 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 

правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Микола Шмідт розповів користувачам мережі facebook про гарантії для 

працівників призваних на військову службу. 

10.06.2020 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 ювенальній 

пробації міста Мелітополя на тему: «Офіційне працевлаштування молоді». 

30.06.2020 заступник начальника відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Анастасія 

Антипенко прийняла участь у нараді з керівним складом Молочанської міської ради з 

питання запобігання безробіттю. Під час наради обговорені питання розробки місцевих 

програм, за допомогою яких органи місцевого самоврядування через Служби зайнятості 

можуть брати на громадські роботи осіб які перебувають на обліку в Службі зайнятості. За 

допомогою такою програми безробітні особи офіційно можуть працювати та отримувати 

дохід від служби зайнятості та роботодавця за договором. Такі програми користі як для 

шукачів роботи так і для органів місцевого самоврядування. Органи місцевого 

самоврядування за допомогою таких програм мають можливість брати працівників для 

вирішення нагальних проблем громади (прибирання місць громадського значення, робота 

комунальних служб, тощо). Працівники бюро готові надати допомогу в розробці та 

підготовці відповідних програм для затвердження. 

 

 

Захід 3.2.8 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.) 

12.06.2020 до Всесвітнього дня донора,  начальником відділу «Енергодарське бюро правової 

допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги 



надано роз’яснення на тему: «Права гарантії та пільги, які надаються донорам крові та її 

компонентів!» 

15.06.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник з нагоди відзначення Всесвітнього дня поширення інформації щодо 

зловживань стосовно літніх людей провела для спеціалістів Територіального центру 

соціального обслуговування об’єднаної територіальної громади правопросвітницький захід 

на тему: «Що краще: подарувати чи заповісти майно?».  

 15.06.2020 працівники відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на офіційному сайті 

Михайлівської громади розміщено стаття на тему: «Всесвітній день донора крові». 

17.06.2020 начальником відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги надано роз’яснення на тему: 

«Права біженців».  

18.06.2020 заступником начальника відділу «Приазовське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Юлією Стефанковою проведено ZOOM конференцію за участі спеціалістів Приазовської 

філії Запорізької служби зайнятості населення та безробітних осіб, що перебувають на обліку 

в службі на тему: «Захист конституційних прав та свобод людини і громадянина».  

    22.06.2020 головний спеціаліст відділу «Веселівське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною спільно з завідувачем Веселівського сервісного центру Головного 

управління Пенсійного фонду в Запорізькій області Тимофієм Михайловим проведено 

тематичну зустріч, присвячену до Дня Конституції України.  

      

24.06.2020 фахівці відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели тематичну 

зустріч для клієнтів пробації Якимівського районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» на базі даної установи, приурочену до Дня Конституції України на тему: 

«Захист конституційних прав і свобод людини і громадянина». Було зазначено про основні 

права людини - комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, 

обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві та права громадянина –  

права члена державно-організованого громадянського суспільства. Також розглянули 

порядок захисту прав людини, гарантований ст. 55 Конституції України, яка передбачає 

право кожного будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи 

від порушень і протиправних посягань.  

Всі учасники заходу дізнались про можливість отримати безоплатну правову допомогу від 

держави та одержали корисні інформаційні матеріали - Пам’ятки до відзначення державного 

свята Дня Конституції України, розроблені відділом «Якимівське бюро правової допомоги».  

26.06.2020 відділ «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги провів «вуличне» інформування 

громадян шляхом вручення актуальних буклетів з метою розповсюдження інформації щодо 

гарантованого Конституцією України права на безоплатну правову допомогу.  



 

 
 

Захід 3.2.9 Проведення тематичних семінарів, лекцій у навчальних закладах, закладах 

позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти 

28.05.2020 головний спеціаліст відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

прийняла участь у «Телефонній гарячій лінії» в приміщенні Енергодарського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 14.00 до 16.00  

з прав та пільг дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

04.05.2020  на сторінці Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в мережі Фейсбук розміщено відеоролик від Василівського бюро правової 

допомоги на тему «Булінг у сучасному суспільстві». 

  

01.06.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» провели 

правопросвітнецький захід з нагоди Міжнародного дня захисту дітей для дітей та батьків – 

відвідувачів Токмацького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Під 

час заходи надана інформація щодо захисту прав малолітніх та неповнолітніх дітей 

законодавством України та міжнародними договорами. Конвенція про права дитини 

базується на тому, що діти мають право на особливе піклування і допомогу.  Держава 

Україна вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм 

дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи 

переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї. Також 

акцентовано на правах та обов’язків батьків.  

 

 

 



 

 

Захід 3.2.10  Проведення інформаційних заходів в закладах Державної служби зайнятості 
 

15.06.2020 та 30.06.2020 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». 

 

23.06.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Лілія Гуменюк  взяла участь в робочій зустрічі, яка відбулася в приміщені Кам’янсько - 

Дніпровського міжрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Запорізькій області. В заході взяли участь представники районної філії Запорізького 

обласного центру зайнятості, районного сектору міграційної служби, сектору реагування 

патрульної поліції, районної виконавчої служби, центру соціальних служб для дітей, сім’ї та 

молоді. В ході зустрічі були визначені напрямки подальшої співпраці, обговорено спільний 

алгоритм дій, та інші загальні питання.     

 

24.06.2020 відділ «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги оновив інформаційний матеріал в 

Якимівському районному центрі зайнятості.  

 

26.06.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник з нагоди відзначення Дня Конституції України провела для спеціалістів 

районної філії Запорізького обласного центру зайнятості лекцію на тему: «Захист 

конституційних прав та свобод людини і громадянина».  

29.06.2020 працівниками відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

розміщено інформаційні буклети системи «Бюро правової допомоги». 

17.06.2020 та 30.06.2020 працівниками Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги розміщено на інформаційних стендах 

Мелітопольського міськрайонного центру зайнятості оновлені буклети системи безоплатної 

правової допомоги. 



  

 

Захід 3.2.11 Проведення інформаційних заходів в територіальних органах управління 

Пенсійного фонду України 

15.06.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» для відвідувачів 

сервісного центру Токмацького відділення Управління Пенсійного фонду в Запорізькій 

області провели інформаційний захід на тему «Особливості укладання договору дарування та 

заповіту». Головною відмінністю даних договорів є момент переходу права власності за 

відповідними правочинами. Так, відповідно законодавства право власності на майно, яке 

передає Даритель Обдарованому за договором дарування виникає у Обдарованого з моменту 

нотаріального посвідчення відповідного договору та його державної реєстрації. Заповіт – це 

правочин, за яким власник майна передає своє майно у спадок Спадкоємцеві після його 

смерті.  Спадкоємець буде вважатися власником відповідного майна лиже з добровільної 

згоди прийняти спадок та після отримання свідоцтва на право власності на спадкове майно в 

нотаріальній конторі. Також виникло питання. Яка вартість послуг щодо посвідчення 

договору дарування та заповіту. Відмінністю відповідних правочинів є і те, що за договором 

дарування Обдарований повинен надати обов’язково згоду на прийняття дарунку, а заповіт 

може мути складено Спадкодавцем і без згоди Спадкодавця. 

22.06.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною в приміщенні Веселівського сервісного центру  Головного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області  було проведено інформування громадян. 

 

23.06.2020 відділ «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги оновив інформаційний матеріал в 

Якимівському відділення Управління Пенсійного фонду.  

 

30.09.2020 головний спеціаліст  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Олег Іваницький розмістив буклети на актуальні теми в 



Мелітопольському відділі обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління 

Пенсійного фонду України в Запорізькій області. 

 

 

  
 

Захід 3.2.12 Проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціального захисту 

населення 

18.06.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник  провела для спеціалістів управління соціального захисту населення 

Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації семінар  на тему: «Правове 

врегулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі». Після заходу 

працював мобільний пункт, в якому 2 відвідувачів установи  отримали консультації з питань 

оформлення допомоги при народженні дитини, оформлення субсидії на фактично 

проживаючих осіб та визнання особи такою, що втратила право користування житловим 

приміщенням. 

18.06.2020 головний спеціаліст відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяна Балховітіна взяла участь у робочій зустрічі з працівниками Служби у справах дітей 

Веселівської райдержадміністрації, з метою налагодження питань співпраці.  

22.06.2020 начальник відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняла участь у 

«Телефонній гарячій лінії» в приміщенні Енергодарського міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді з 10.00 до 12.00 «Права внутрішньо переміщених осіб та правова 

допомога в їх реалізації». 

23.06.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Людмила Антоник  в управлінні соціального захисту населення Кам’янсько-Дніпровської 

районної державної адміністрації оновила інформаційні буклети системи безоплатної 

правової допомоги. 

29.06.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Тетяною Балховітіною в приміщенні Управління соціального захисту населення Веселівської 

районної державної адміністрації оновлено інформаційні стенди для населення, з метою 

забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги.   



Протягом другого кварталу працівниками Мелітопольського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги здійснено поширення інформаційних матеріалів 

серед партнерів, а саме: Мелітопольське міське товариство людей з інвалідністю, 

Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради, Державна 

виконавча служба 

 

 

    

Захід 3.2.13 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 

28.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено 

комунікативний захід шляхом публікації статті на веб сайті Василівської районної ради на 

тему: «Хто контролює режим карантинтиних заходів, куди звертатися при виявленні 

порушень В разі порушення карантину: стихійні ринки «наливайки», кафе, скупчення людей 

– куди телефонувати?». 

29.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  проведено 

комунікативний захід шляхом публікації статті на веб сайті Василівської районної державної 

адміністрації на тему: «Хто регулює політику під час карантину в магазинах та куди 

звертатися?». 

21.05.2020 заступник начальника відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» 

Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

Анастасія Антипенко роз’яснила порядок оскарження виконавчого напису нотаріуса? 

18.06.2020 фахівець відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Ірина Сердюк прийняла 

участь засіданні комісії з питань захисту прав дитини Токмацької районної державної 



адміністрації, на якому було розглянуто ряд питань: щодо визначення способу участі у 

вихованні та спілкуванні малолітньої дитини, з батьком; про неналежне виконання 

батьківських обов'язків громадянами по відношенню до 5 малолітніх дітей; затвердження 

звітів про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомних сім'ях. 

Комісією було надано дозвіл на перебування дитини в родині бабусі (після закінчення 

карантину); встановлено дні та години спілкування батька з дитиною; надано термін 

громадянам для наведення ладу в будинку та створення необхідних умов для проживання, 

виховання та розвитку малолітніх дітей; затверджено звіти про стан виховання, утримання і 

розвитку дітей у прийомних сім'ях. 

 

 

Захід 3.2.14. Проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів в лікувальних закладах 

30.04.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 

комунікативний захід для малозахищених верст населення, шляхом публікації статті на веб 

сайті Василівської районної державної адміністрації на тему: «За чий рахунок проводиться 

лікування від короновірусу?» 

18.06.2020 фахівцем  відділу «Веселівське бюро правової допомоги» було відвідано КНП 

«Веселівський ЦПМСД» Веселівської селищної ради. З метою ознайомити присутніх зі 

змістом  основних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу», пояснила, 

які правові послуги включає безоплатна первинна та вторинна правова допомога, хто є 

суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, та який порядок звернення. 

Протягом другого кварталу 2020 року працівники Мелітопольського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги тричі розміщали в плаката про карантинні 

обмеження та систему безоплатної правової допомоги у Територіальному медичному 

об'єднанні "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної 

допомоги" Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

 

 

3.2.15. Створення незалежного провайдера ні рівні територіальних громад 



Начальник відділу «Василівське бюро правової допомоги» Валентин Лопухов провів робочу 

зустріч з керівництвом Василівської районної державної адміністрації щодо створення 

провайдера надання БПД у м. Дніпрорудне.  

Завдання 3.3. Мережа волонтерів/Амбасадорів  

Захід 3.3.1 Проведення робочих зустрічей з метою розбудови мережі доступу до БПД. 

Проведення інформаційної кампанії щодо залучення та виявлення авторитетних осіб з 

неповною юридичною або вищою освітою на території громад, міст, селищ, сіл для 

залучення їх у якості волонтерів/амбасадорів 

02.06.2020 директор Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Олександр Булгаков через Zoom- зв’язок прийняв участь у конференції , в 

якості експерта, з обговорення освітньо-професійної програми «Право» Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Освітня програма 

призначена для підготовки здобувача вищої освіти з фундаментальними знаннями про 

теоретичні основи права і держави, природу і зміст правових інститутів базових галузей 

права, що здатен розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

права. 

 

Завдання 3.4  Визначення правових потреб громадян 

Захід 3.4.1 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 ІІ кварталу 2020 року. 

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 

12.04.2020   проведено робочу нараду через Zoom- зв’язок 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)  

05.04.2020 за допомогою скап – зв’язку проведено робочу зустріч з працівниками 

Мелітопольського  місцевого центру  та  підпорядкованих відділів Бюро. У  ході  роботи 

спеціалістами відділу організації БВПД та роботи з її надавачами доведено до відома та 

розглянуто низку законодавчих нововведень, зокрема, у трудовому законодавстві, які  18 

березня 2020 року та 30 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Законом № 530-

IX та Закон № 540-IX.  Обговорювалися особливості організації праці під час карантину у 

фокусі законодавчих нововведень.  особливості оплати праці працівників, врегулювання 

питання гнучкого режиму робочого часу. 

 

25.05.2020  розглянуто рекомендаційний лист  за   № 24-04-24/735      від  19.05.2020,   

надісланий  Координаційним   центром  з  надання   правової допомоги,  а саме відділом 

запобігання корупції,  у якому зазначено, відповідно до вимог статті 22 Закону  України 

«Про запобігання корупції»  посадовим особам юридичних осіб публічного права 

забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані 

з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому 

числі використовувати будь яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних 

інтересах. Також, згідно з статтею 23 Закону  України «Про запобігання корупції»  

посадовим особам  юридичних осіб публічного права  забороняється безпосередньо або 

через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від 

юридичних або фізичних осіб. 

На підставі вищезазначеного документу, спеціалістами відділу   правопросвітництва та 

надання безоплатної правової допомоги  проведено за допомогою скап – зв’язку внутрішнє 

навчання працівників  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, у  ході роботи було уважно  розглянуто та прийнято до відома  щодо 

врахування зазначеної інформації під час здійснення службової діяльності у системі 

безоплатної правової допомоги. 

 

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 

півріччя 2020 року було профінансовано на 290830,00 грн. фактичні видатки склали 

224583,26 грн. 

Щомісяця здійснюється аналіз виплачених коштів адвокатам. Таким чином протягом І 

півріччя 2020 року було зареєстровано в органах ДКСУ 86 актів 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, в квітні – 17 актів на суму 37268,46 грн, в травні – 12 актів на суму 

32712,70 грн, в червні – 3 акта на суму 6306,00 грн. 

Протягом І півріччя 2020 року було оплачено 86 актів надання БВПД на суму 224583,26 грн: 

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

грн, в квітні на суму 12973,90  грн.; в травні на суму 57007,26 грн; в червні на суму 6306,00 

грн. 

Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець ІІ кварталу відсутня. 

 

Захід 4.2.5 Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та підпорядкованих 

йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ 

 

25.06.2020 для в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги  

Олександра Баранова та директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях Павла Наливайка фахівці 

Мелітопольського місцевого центру презентували свої результати роботи за перше півріччя. 

Карантинні обмеження трохи вплинули на показники діяльності, проте співробітники центру 

знайшли нові підходи та механізми для покращення якості правових послуг та полегшення 

комунікації з клієнтами. 

 

З нагоди 5 річниці відкриття місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги працівники Мелітопольського місцевого центру підготували відео візитівку про 

Центр, де презентували основні досягнення та результати діяльності за 5 років. 

 

  
 

Захід 4.2.6 Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ процесуальних документів   

Постійно. 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.04.2020 по 30.06.2020  (звітний квартал) Мелітопольським місцевим центром 

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

підрозділами, було зареєстровано 2926 звернень клієнтів, 2848 особам було надано правову 

консультацію, 78 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 

465 442 23 

2 Відділ 

«Василівське 

бюро правової 

допомоги» 

206 205 1 

3 Відділ 

«Веселівське 

бюро правової 

допомоги» 

141 128 13 

4 Відділ 

«Енергодарське 

бюро правової 

допомоги»  

381 373 8 

5 Відділ 

«Кам’янсько - 

Дніпровське бюро 

правової 

допомоги» 

525 522 3 

6 Відділ 

«Михайлівське 

бюро правової 

допомоги» 

405 394 11 



7 Відділ 

«Приазовське 

бюро правової 

допомоги» 

100 97 3 

8 Відділ 

«Токмацьке бюро 

правової 

допомоги»  

476 460 16 

9 Відділ 

«Якимівське бюро 

правової 

допомоги» 

227 227 0 

РАЗОМ ПО МЦ 2926 2848 78 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 76 рішень про 

надання БВПД та надано 30 доручень адвокатам та 48 штатним працівниками 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів): 

- Мелітопольський МЦ – 10; 

- Василівське бюро – 1; 

- Веселівське бюро -8; 

- Енергодарське бюро -7; 

- Кам’янсько-Дніпровське бюро -1; 

- Михайлівське бюро – 6; 

- Приазовське бюро -2; 

- Токмацьке бюро -13; 

- Якимівське бюро -0. 

 По 2 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.  

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з цивільного права 442 

(15,1%), з інших питань 416 (14,22%), з  сімейного права 385 (13,16%), з спадкового права 

292 (9,98%), з адміністративного права  226 (7,72%), з житлового права 213 (7,28%), з 

цивільного процесу 209 (7,14%), з соціального забезпечення 174 (5,95%), з трудового права 

115 (3,93%), з пенсійного права  115 (3,93%), з виконання судових рішень 90 (3,08%), з 

адміністративного правопорушення 61 (2,08%), з кримінального процесу 55 (1,88%), з 

податкового права 55 (1,88%),  з земельного права 41 (1,4%), з кримінального права 37 

(1,27%),  

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

питань.  

 



 

 

Діаграма 3 щодо розподілу клієнтів за статтю 

 

 

Діаграма 4 щодо розподілу клієнтів за віком 
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РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МІСЦЕВОГО 
ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 

ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА …

Чоловіки (675 осіб)

Жінки (1196 осіб)



 

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 52(68,42%), 

особи з інвалідністю 11 (14,47%), ветеранам війни 7 (9,21%), діти 3 (3,96%), внутрішньо 

переміщеним особам 2 (2,63 %), особи, які постраждали від домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі 1 (1,31%). 

Діаграма 5 щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги у ІI кварталі 2020 було: 

 Здійснено15 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність _22  дистанційних пунктів 
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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 108 осіб в тому числі 

52 особи звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 56 осібдо 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 32 акта надання БВПД, що були подані адвокатами. 

 проведено 44 правопросвітницьких заходів. 

 розміщено у ЗМІ 23 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 

 надано _124  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: 

15/52 особи 
 

  22/56 осіб 

10 44 124 

2 Мелітопольський 

місцевий центр 

 

5/17осіб 
 

8/0 

5 12 20 
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3 Веселівське бюро 

правової допомоги 

  2/10 осіб 2/0 1 5 3 

4 Енергодарське бюро 

правової допомоги 
0/0 2/43 1 

 

2 

 

25 

5 
Михайлівське бюро 

правової допомоги 
0/0 3/0 0 2 7  

6 
Кам’янсько-

Дніпровське бюро 

правової допомоги 

3/5осіб 2/4 1 7 14 

7 Приазовське бюро 

правової допомоги 

0/0 1/0 0 1 4 

8 
Токмацьке бюро 

правової допомоги 

 

3/15осіб 

 

3/9 1 7  21 

9 Василівське бюро 

правової допомоги 
0/0 

 

 

1/0 0 3 17 

10 
Якимівське бюро 

правової допомоги 
2/5 осіб  0 1 5 13 

 

 

 

 


