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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 

19.08.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк  провела з тимчасово виконуючим обв’язки начальника та інспекторами-
черговими 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. Під час спілкування були обговорені 
випадки порушення прав людини на захист та співпраці щодо шляхів вирішення проблемних 
питань. 

02.09.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк  провела робочу зустріч з керівником та заступником керівника апарату 
Кам’янсько-Дніпровського районного суду, під час якої обговорила можливість  розгляду та 
вирішення цивільних справ за процедурою врегулювання спору за участю судді. 

11.09.2020 відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги була проведена 
правопросвітницька зустріч з працівниками Якимівської районної організації Українського 
товариства мисливців і рибалок з метою інформування про систему безоплатної правової 
допомоги, розміщення інформаційних матеріалів і буклетів. Фахівцем Бюро було роз’яснено 
дію Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та повідомлено про перелік 
соціально-незахищених категорій населення, які мають право на отримання послуг адвоката 
за рахунок держави. 

 
 

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 

https://declarations.com.ua/office/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%96%20%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://declarations.com.ua/office/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D1%96%20%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA


У третьому 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 

14.07.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено інформаційну лекцію клієнтам Кам’янсько-Дніпровського міськрайонного відділу 
філії «Центр пробації» на тему: «Способи захисту прав та свобод людини і громадянина». 
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. 
23.07.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олег Іваницький провів консультування осіб, які відбувають покарання в 
Мелітопольській виправній колонії №144.  

17.08.2020 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 шість громадян, яким надано консультації та роз’яснення з сімейних, 
кримінальних та інших правових питань.  
 
18.08.2020 головним спеціалістом відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено інформаційну лекцію клієнтам Кам’янсько-Дніпровського міськрайонного відділу 
філії «Центр пробації» на тему: «Конституційні права та свободи людини і громадянина». 
Наприкінці зустрічі кожен отримав інформаційні буклети. 
15.09.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги провів мобільну точку доступу з особами, які відбувають покарання в Державній 
установі «Мелітопольській колонії виконання покарання №144».  
16.09.2020 на базі Якимівського районного відділу філії Державної установи «Центр 
пробації» в Запорізькій області відділом «Якимівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для 
клієнтів пробації був проведений інформаційний захід на тему: «Обмеження, що діють на 
час карантину в Україні та відповідальність за порушення правил карантину при 
коронавірусі». Мета заходу полягала у висвітленні обмежень, які діють на територіях з 
різним рівнем небезпеки (зелена, жовта, помаранчева та червона території),  інформуванні 
присутніх про додаткове посилення обмежувальних заходів у регіонах із «жовтим» рівнем 
епідеміологічної небезпеки та роз’ясненні щодо видів відповідальності за порушення умов 



карантину. Крім того, всі учасники заходу дізнались про можливість отримати безоплатну 
правову допомогу від держави та одержали корисні інформаційні матеріали. 
 

 
 

Захід 1.1.4 Організація та участь у спільних заходах  за участю представників органів 
виконавчої влади, військових частин Збройних Сил України, місцевого самоврядування, 
установ та організацій, що надають БПД 

08.07.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели спільний захід 
з працівниками Токмацького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану на тему: «Порядок встановлення факту родинних відносин». Встановлення факту 
родинних відносин здійснюється судом в порядку окремого провадження. Справи окремого 
провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб. В даній категорії 
справ органи державної реєстрації актів цивільного стану найчастіше виступають 
заінтересованою стороною. Для всебічного розгляду справи органи ДРАЦС на вимогу суду 
надають інформацію і державного реєстру актів цивільного стану, щодо відомостей, які б 
могли підтвердити родинний зв'язок між сторонами. 

09.07.2020 головним спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяною Балховітіною проведено робочу зустріч із секретарем Новоуспенівської об’єднаної 
територіальної громади, з метою обговорення спільного плану заходів на друге півріччя 2020 
року. 

23.07.2020 представник відділу «Токмацьке бюро правової договору» прийняла участь в 
засіданні комісії з питань захисту прав дитини Токмацької районної державної адміністрації. 
На засіданні було розглянуто низку питань, які стосуються захисту прав та інтересів дітей, 
зокрема, надано дозвіл громадянці на продаж будинку, де місце реєстрації мають малолітні 
діти; надано консультацію громадянці щодо подальшого оформлення договору дарування на 
ім'я неповнолітньої дитини; затверджено звіт про стан утримання, виховання і розвитку 
дитини, позбавленої батьківського піклування в прийомній сім'ї. 
 
21.08.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк взяла участь в нараді  працівників відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану по Великобілозерському та Кам’янсько – Дніпровському районах 
Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро). Під час 
заходу розглянуті питання налагодження якісної співпраці щодо отримання громадянами 
правової допомоги. 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83:_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


23.09.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк  провела робочу зустріч з керівником громадської організації  «Кам’янсько - 
Дніпровське районне відділення інвалідів Запорізького обласного конгресу осіб з 
інвалідністю», під час  якої обговорила  питання подальшої співпраці. 

28.09.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяною Мороз взято  участь у комісії з питань захисту прав дитини на базі Михайлівської 
районної державної адміністрації Запорізької області, де вирішувались питання, пов’язані з 
визначенням проживання дітей з одним із батьків, графік побачень з дитиною одного з 
подружжя, влаштування дітей з визначеним статусом до спецзакладів. Під час заходу 
присутні отримали інформаційні матеріали, а також мали можливість отримати професійні 
правові консультації. У заході взяло участь 10 осіб. 

    

 
Захід 1.1.5 Розміщення інформації про роботу центрів у мережі Інтернет та засобах масової 
інформації: друкована преса, Інтернет- видання, зовнішня реклама (соціальна реклама) 
міського типу, та актуальної правової інформації  ( у т.ч. правові  консультації, статті, витяги 
з законодавчої бази, тощо) на інформаційних сайтах партнерів (органів державної влади, 
ОМС, неурядових організацій) 

01.07.2020 в газеті «Пульс громади» № 12 розміщено статтю: «Безоплатна правова допомога 
інформує: Захист прав медичних працівників» та статтю – оголошення про роботу відділу 
«Михайлівське бюро правової допомоги» з метою інформування громадян про можливість 
отримання безоплатної правової допомоги. 

02.07.2020 в Кам’янсько-Дніпровській районній газеті «Новини дня» від 02.07.2020 № 25 під 
назвою «В Кам’янсько-Дніпровському районному міжрайонному відділі відбулось засідання 
«круглого столу»» надрукована стаття про проведений в відділі пробації захід, в якому взяла 
участь начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілією Гуменюк. 

04.07.2020 в газеті «Наше життя» № 188 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової 
допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги розміщено статтю: «Безоплатна правова допомога інформує: Захист прав 
медичних працівників». 



08.07.2020 на офіційному веб – сайті Кам’янсько-Дніпровської міської ради в розділі 
«Безоплатна правова допомога» розміщено інформацію під назвою «Запитання-відповідь. 
Консультує відділ Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги.» розміщено 
консультації з питань житлового права – борги сина та цивільного права - зміна прізвища 
дитині.  

08.07.2020 на сторінці у facebook Кам’янсько-Дніпровської міської об’єднаної територіальної 
громади розміщена стаття під назвою «Запитання-відповідь. Консультує відділ Кам’янсько-
Дніпровське бюро правової допомоги» розміщено консультації з питань житлового права – 
борги сина та цивільного права – зміна прізвища дитині.  

11.07.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  в газеті «Наше життя» 
№ 189 розміщено статтю: «Вирішення межових спорів між сусідами» та статтю – 
оголошення про роботу відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» з метою 
інформування громадян про можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

11.07.2020 в газеті «Знамя труда» від 11.07.2020 № 28 під назвою «Консультує відділ 
Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» розміщено консультації з питань 
житлового права – борги сина та цивільного права - зміна прізвища дитини. 

18.07.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 
№ 190 розміщено статтю: «Порушення правил добросусідства при користуванні землею» та 
статтю – оголошення про роботу відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» з метою 
інформування громадян про можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

25.07.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 
№ 191 розміщено статтю – оголошення про роботу відділу «Михайлівське бюро правової 
допомоги» з метою інформування громадян про можливість отримання безоплатної правової 
допомоги. 

27.07.2020 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 статті 
«Електронній реєстрації місця проживання дітей до 14 років бути» та «18 липня 2020 року  
набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо визнання особою без громадянства»». 

28.07.2020 в газеті «Пульс громади» № 14 розміщено статтю: «Порушення правил 
добросусідства при користуванні землею» та статтю – оголошення про роботу відділу 
«Михайлівське бюро правової допомоги» з метою інформування громадян про можливість 
отримання безоплатної правової допомоги. 



30.07.2020 в інтернет видавництві  Рост інфо опубліковано статтю фахівців відділу 
«Енергодарське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги на тему: «Оформлення постійного догляду за 
особами, які його потребують». 

30.07.2020 на офіційній сторінці у Facebook  Токмацької філії Запорізького обласного центру 
зайнятості розмішена інформація стосовно спільного заходу фахівців відділу «Токмацьке 
бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  та центру зайнятості. 

31.07.2020 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 публікацію 
«Онлайн-сервіси Державного реєстру виборців». 

01.08.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 
№ 192 розміщено статтю: «Зі зростанням прожиткового мінімуму з 1 липня 2020 року 
відбулося автоматичне підвищення розмірів окремих видів державної допомоги!» 

03.08.2020 на офіційній сторінці у Facebook  Токмацької міськрайонної філії Запорізького 
обласного центру зайнятості розміщена інформація щодо організації роботи  дистанційного 
пункту роботи безоплатної первинної правової допомоги фахівцями відділу «Токмацьке 
бюро правової допомоги» спільно з працівниками служби зайнятості для клієнтів Токмацької 
районної філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області. 

03.08.2020 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 публікацію 
«Нові умови поновлення договору оренди землі». 

05.08.2020 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 публікацію 
«Як списати борг з ЄСВ для недіючих ФОПів». 

07.08.2020 на офіційному веб – сайті Кам’янсько-Дніпровської міської ради в розділі 
«Безоплатна правова допомога» розміщено інформацію під назвою «Запитання-відповідь. 
Консультує відділ Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» розміщено 
консультацію з питання виключення з актового запису про народження дитини даних про 
батька дитини .  

07.08.2020 на сторінці у facebook Кам’янсько-Дніпровської міської об’єднаної територіальної 
громади розміщена стаття під назвою «Запитання-відповідь. Консультує відділ Кам’янсько-
Дніпровське бюро правової допомоги» розміщено консультацію з питання виключення з 
актового запису про народження дитини даних про батька дитини.  

12.08.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Михайлівські 
новини» № 55 (10788) розміщено статтю – оголошення про роботу відділу «Михайлівське 



бюро правової допомоги» з метою інформування громадян про можливість отримання 
безоплатної правової допомоги. 

12.08.2020 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 публікацію 
«Стягнення аліментів у судовому порядку». 

14.08.2020 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 публікацію 
«ОГОЛОШЕННЯ». 

15.08.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 
№ 194 розміщено статтю: «Нові умови поновлення договору оренди землі» та статтю – 
оголошення про роботу відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» з метою 
інформування громадян про можливість отримання безоплатної правової допомоги. 

15.08.2020 в газеті «Знамя труда» від 15.08.2020 № 33 під назвою «Консультує відділ 
Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» розміщено консультацію з питання 
«Виключення з актового запису про народження дитини даних про батька дитини». 

27.08.2020  на сторінці у facebook Кам’янсько-Дніпровської міської об’єднаної 
територіальної громади розміщена стаття під назвою «Захід з питань організації роботи з 
дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах», в якій йдеться мова про участь 
начальника відділу Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» Лілії Гуменюк в 
засіданні «круглого столу».  

27.08.2020 на офіційному веб – сайті Кам’янсько-Дніпровської міської ради в розділі 
«Безоплатна правова допомога» розміщено інформацію під назвою «Захід з питань 
організації роботи з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах», в якій йдеться 
мова про участь начальника відділу Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги» Лілії 
Гуменюк в засіданні «круглого столу».  

28.08.2020 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 публікацію 
«Безоплатна правова допомога у смартфоні». 

29.08.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Михайлівські 
новини» № 59 (10792) розміщено статтю – оголошення про роботу відділу «Михайлівське 
бюро правової допомоги» з метою інформування громадян про можливість отримання 
безоплатної правової допомоги. 

29.08.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 
№ 196 розміщено статтю-інтерв’ю: «Четвертий День народження відділів Безоплатної 
правової допомоги». 



02.09.2020 на офіційному сайті Веселівської  районної державної адміністрації була 
розміщена інформація про проведений  «Безвідповідальне батьківство – проблема 
сьогодення» за участю фахівців відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

04.09.2020 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 публікацію 
«Що варто знати про спадковий договір?» 

09.09.2020 на офіційній сторінці  у Facebook  Токмацької міськрайонної філії Запорізького 
обласного центру зайнятості розміщена інформація щодо проведення спільного заходу 
працівників відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та працівниками Токмацької 
районної філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області. 

10.09.2020 на офіційному веб – сайті Кам’янсько-Дніпровської міської ради в розділі 
«Безоплатна правова допомога» розміщена стаття під назвою «Запитання-відповідь. 
Консультує відділ Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги: виконавчий напис 
нотаріуса» в якій йдеться мова про спосіб позасудового стягнення боргу за кредитом через 
виконавчий напис нотаріуса. 

 10.09.2020 на сторінці у facebook Кам’янсько-Дніпровської міської об’єднаної 
територіальної громади розміщена стаття під назвою «Запитання-відповідь. Консультує 
відділ Кам’янсько-Дніпровське бюро правової допомоги: виконавчий напис нотаріуса» в якій 
йдеться мова про спосіб позасудового стягнення боргу за кредитом через виконавчий напис 
нотаріуса.   

12.09.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 
№ 198 розміщено статтю: «Що варто знати про спадковий договір?» 

14.09.2020 на офіційному сайті  «Местные ведомости» було опубліковано статтю для 
інформування жителів міста Мелітополя та Мелітопольського району на тему: «Центр 
бесплатной правовой помощи переехал».  

15.09.2020  фахівцями відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на сайті сторінки 
Інтернет видання «Енергодар CITY»  розміщено інформацію  «"Муніципальна няня": чи 
можуть батьки розраховувати на компенсацію від держави». 

15.09.2020 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 публікацію 
«Державний аграрний реєстр». 

16.09.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Михайлівські 



новини» № 64 (10797) розміщено статтю-спростування інформації, яка не є актуального та 
була помилково надрукована. 

19.09.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 
№ 199 розміщено статтю: «В чому користь державного аграрного реєстру?» 

16.09.2020 в газеті «Новий день» міста Мелітополя та Мелітопольського району  від 
16.06.2020 № 149-152 була опублікована інформація щодо зміни розташування 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.   

26.09.2020 в газеті «Наше життя» № 200 розміщено статтю – оголошення про роботу відділу 
«Михайлівське бюро правової допомоги» з метою інформування громадян про можливість 
отримання безоплатної правової допомоги. 

28.09.2020 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 публікацію 
«Урядом урегульовано питання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 
з догляду на непрофесійній основі». 

 

 

Захід 1.1.6 Здійснення  «вуличного» інформування населення з питань доступу до 
безоплатної правової допомоги для жителів територіальних громад  (до дня дитини, дня 
міста, дня БПД тощо) та поширення інформаційних матеріалів 
 
01.07.2020 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.  
 
02.07.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяною Мороз проведено вуличне інформування для мешканців та гостей смт. Михайлівка. 
Проінформовано близько 10 осіб. 
 

08.07.2020 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 святкування  Дня Петра і Февронії — покровителів сім'ї 
та шлюбу «вуличне» інформування. 

 13.07.2020 фахівцями відділу «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 
правової допомоги.  

21.07.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
було проведене «вуличне» інформування мешканців міста Енергодар на автостанції для 
підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення щодо захисту їх прав.  
Надано інформаційні матеріали та буклети. 

10.08.2020  працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели «вуличне» 
інформування  в с. Скельки Василівського району Запорізької області з питань проведення 
земельної реформи. 

11.08.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяною Мороз проведено «вуличне» інформування для мешканців та гостей смт. 
Михайлівка. Проінформовано близько 15 осіб. 

09.09.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
було проведене «вуличне» інформування мешканців міста Енергодар.  

14.09.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяною Мороз проведено «вуличне» інформування для мешканців та гостей смт. 
Михайлівка. Проінформовано близько 8 осіб. 

28.09.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснено «вуличне» 
інформування жителів міста Токмака під час якого, роз’яснено порядок доступу до 



безоплатної правової допомоги, яким чином можна отримати правову допомогу, роздані 
брошури з контактами бюро. 

28.09.2020 працівники Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги провели «вуличне» інформування мешканців міста Мелітополя з метою 
інформування громадян про систему безоплатної правової допомоги. 

 

 
Захід 1.1.7 Інформаційно – роз’яснювальні виступи та участь у постійно – діючих правових 
програмах, рубриках на ТБ, радіо 

28.07.2020 фахівці відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розміщено трансляцію  
на  ТОВ  «Телерадіокомпанія» Енергодарські телевізійні системи  кожні дві години щодо 
інформування громадян міста про «Онлайн-сервіси державного реєстру виборців». 

28.09.2020 на телевізійному каналі ТВМ – Мелитополь була трансляція виступу заступника 
начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Микола Шмідта на тему: «Перевірте наявність своїх даних у держреєстрі виборців » 

29.09.2020  на телевізійному каналі ТВМ – Мелитополь була трансляція виступу заступника 
начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Микола Шмідта на тему: «Перевірте наявність своїх даних у держреєстрі виборців » 

 



Захід 1.1.8  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 

15.07.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 
правопросвітницький захід в клубі для пенсіонерів «Ветеран» на тему: "Монетизація 
субсидій новації". Під час заходу надана інформація щодо нового механізму отримання 
субсидій. Щомісячно комунальні підприємства надають Ощадбанку дані щодо обсягів 
спожитих комунальних послуг кожним одержувачем субсидії/пільговиком.  

20.07.2020 працівники  відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  провели  в 
Територіальному центрі соціального обслуговування лекцію на тему: «Права осіб, які 
здійснюють постійний догляд за особами, які його потребують ( особи з інвалідністю, 
громадяни похилого віку). 

29.07.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк провела для пенсіонерів правопросвітницький захід на тему: «Права осіб, які 
здійснюють постійний догляд за особами, які його потребують ( особи з інвалідністю, 
громадяни похилого віку). Під час заходу розповіла присутнім про порядок оформлення 
постійного догляду за особами, які його потребують. 

10.08.2020 на базі Комунального закладу «Якимівський районний історико-краєзнавчий 
музей» Якимівської селищної ради, відділ «Якимівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
провів інформаційну правоосвітню зустріч з працівниками даної установи з метою 
висвітлення останніх законодавчих новацій, які є важливим кроком до поглиблення правових 
знань громадян. Розповідали про запровадження  надання електронних послуг через 
мобільний додаток «Пенсійний фонд» для зручної та оперативної взаємодії громадян з 
центральним органом виконавчої влади, нові правила поновлення договору оренди землі.    
  
14.09.2020 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 10.00 до 12.00  
з «Працевлаштування, освіта і професійна підготовка інвалідів». 



 

 

Захід 1.1.9 Забезпечення роботи мобільних/дистанційних пунктів:  
01.07.2020 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 три громадянина з питань 
реєстрації місця проживання військовослужбовця та призовника, відстрочки від служби в 
Збройних Силах України на період навчання. 

01.07.2020 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. 
Консультації отримали 2 особи. 

07.07.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк провела прийом громадян, звільнених від відбування покарання з 
випробуванням. Під час роботи мобільного пункту було здійснено консультування однієї 
особи осіб з питань реєстрації місця проживання та отримання паспорта замість втраченого. 

14.07.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організували роботу 
мобільного пункту надання безоплатної правової допомоги в приміщенні Токмацької 
багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Під час роботи мобільного пункту 
отримали правову допомогу 7 громадян. 

15.07.2020 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». 
  
20.07.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організували роботу мобільного 
консультаційного пункту  в Територіальному центрі соціального обслуговування. За 
консультаціями звернулось 3 особи. 



23.07.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк провела прийом громадян в приміщенні комунального некомерційного 
підприємства Кам'янсько-Дніпровська центральна районна  лікарня Кам'янсько-Дніпровської 
районної ради Запорізької області. Під час роботи мобільного пункту було здійснено 
консультування 4 осіб з питань укладення договору купівлі-продажу будинку, оформлення 
спадщини, зарахування діяльності фізособи-підприємця до страхового стажу, визначення 
підходящої роботи для особи, яка зареєстрована в службі зайнятості як безробітна. 

28.07.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організували роботу 
дистанційного пункту з надання безоплатної правової допомоги в приміщенні Токмацької 
філії Запорізького обласного центру зайнятості. Під час роботи дистанційного пункту 
клієнти Служби зайнятості змогли отримати консультації з таких питань: цивільного, 
пенсійного права та соціального забезпечення.  

03.08.2020 фахівці відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги разом з фахівцями 
служби зайнятості організували роботу дистанційного пункту доступу в приміщенні 
Токмацької районної філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області. Під 
час роботи дистанційного пункту консультації отримали 6 осіб з питань трудового, 
сімейного цивільного законодавства та порядку оскарження адміністративних протоколів. 

04.08.2020 спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» здійснено виїзний 
прийом громадян в селі Новоуспенівка ( Новоуспенівська обєднана територіальна громада). 
В приміщенні Новоуспенівській сільській раді забезпечено доступ громадян до безоплатної 
правової допомоги. 

 
04.08.2020 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. 
Консультації отримали 6 осіб. 

05.08.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк провела прийом мешканців Кам’янсько – Дніпровської об’єднаної 
територіальної громади в приміщенні відділу (Центру надання адміністративних послуг) 
виконавчого комітету міської ради. Консультації отримали чотири громадянина з питань 
укладення договору купівлі-продажу будинку, пільг для дітей з багатодітної сім’ї, 
оформлення субсидії, переходу з одного виду пенсії на інший та визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням. 

10.08.2020 працівники відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели виїзний 
прийом громадян у приміщенні Скельківської сільської ради Василівського району 
Запорізької області. За консультаціями звернулось 4 особи. 



18.08.2020 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 
Кам’янсько-Дніпровського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр 
пробації». 
 
27.08.2020 фахівці відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організували роботу 
мобільного пункту надання безоплатної правової допомоги  в приміщенні  Громадської 
організації «Запорізька обласна організація Червоного Хреста України» (філія м. Токмак). 
Під час роботи мобільного пункту консультації отримали 7 осіб з питань цивільного, 
кримінального спадкового законодавства, з питань соціального забезпечення та 
адміністративних правопорушень. 

08.09.2020 головний спеціаліст відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяна  Балховітіна, провела прийом засуджених осіб, які перебувають в Веселівському 
виправному центрі №8, через скайп-зв'язок, в рамках роботи дистанційного пункту доступу 
до безоплатної правової допомоги. Під час прийому звернулось три громадяни, яким надано 
консультації та роз’яснення з спадкових, житлових та трудових питань.  
 
08.09.2020 фахівці відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організували роботу 
мобільного пункту надання безоплатної правової допомоги  в приміщенні  Служби в справах 
дітей Токмацької районної державної адміністрації. Під час роботи мобільного пункту 
консультації отримали 6 осіб з питань цивільного, сімейного, житлового права та 
соціального забезпечення. 

09.09.2020 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. 
Консультації отримали 2 особи. 

16.09.2020 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». 
  
28.09.2020 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 трьох осіб з питань реєстрації місця проживання дитини без згоди батька, 
виплати допомоги на дітей одиноким матерям у випадку влаштування дитини на повне 
державне утримання, розірвання шлюбу, стягнення аліментів на дитину та реєстрації місця 
проживання дитини без згоди батька. 



 

Захід 1.1.10 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 

Потреб не виникало. 

Захід 1.1.11 Розробка, виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів 

14.08.2020 відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги була розроблена Пам’ятка до 
відзначення державного свята – Дня Незалежності України.  
 

21.09.2020 працівником відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяною Балховітіною 
було розроблено буклет на тему: «Патронатна сім’я», та направлено до Чкаловської 
об’єднаної територіальної громади для ознайомлення та врахуванні в роботі. 

22.09.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розроблено 
інформаційні матеріали для клієнтів Бюро. 

29.09.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
розроблено буклет «Дітям про права». 

 

Захід 1.1.12 Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин, шляхом 
проведення правопросвітницьких заходів та виїзного консультування    

Протягом 3 кварталу 2020 року працівники Мелітопольського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової та його структурних підрозділів, у зв’язку з карантинними 



обмеженнями та не функціонуванням партнерських організацій та обмеженою роботою 
органів місцевого самоврядування, здійснити в повній мірі виїзні консультації не змогли. 
Однак, за цей період були надані 29 письмових консультацій з земельних питань занесених в 
КІАС. 

20.07.2020 відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги був проведений 
правопросвітницький захід на тему: «Земельна реформа України» для співробітників 
Якимівського районного відділу державної виконавчої служби Південно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) на базі даної установи. Мета 
заходу – поглиблення знань стосовно запровадження ринку землі. Під час заходу було 
висвітлено питання купівлі-продажу земельних ділянок  фізичними та юридичними особами. 
Розповідали про старт земельної реформи, який припадає на липень  2021 року. Умовно у 
земельній реформі можна виділити два етапи: з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року – 
продаж земель тільки фізособам – громадянам України і в розмірі не більше 100 га на одну 
особу; з 1 січня 2024 року – зняття обмежень на продаж землі юрособам, а також зростання 
обмеження на купівлю землі до 10 тис. га. Під час заходу присутні дізнались багато нової 
інформації та отримали корисні інформаційні матеріали. 
 
20.07.2020 заступником  начальника відділу «Приазовське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено лекцію на тему: "Земельна реформа в Україні. Проблемні питання та шляхи 
захисту прав громадян" для осіб, які стоять на обліку в відділі пробації Приазовського 
району. 

21.07.2020 начальником відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Людмилою Матвієнко на базі Великобілозерської районної державної адміністрації 
проведено  інформування щодо "Земельної  реформи в Україні. Проблемні питання та 
шляхи захисту прав громадян." 
 
21.07.2020 начальником відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Людмилою Матвієнко на базі Великобілозерського районного відділу державної 
виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Дніпро) проведено  інформування щодо "Земельної  реформи в Україні. Проблемні 
питання та шляхи захисту прав громадян. 
 
24.07.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк  провела для працівників Кам’янсько-Дніпровського міжрайонного 
управління водного господарства правопросвітницький захід на тему: 
«Земельна реформа України». Основним  питанням для розгляду стало: безоплатна передача 
громадянам у приватну власність земельної ділянки.    

29.07.2020 заступник начальника відділу «Михайлівського бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 



Мороз Татьяна провела офлайн захід для користувачів Facebook, де розповіла про земельну 
реформу в Україні. 

20.08.2020 головним спеціалістом відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Олександром Істратенковим проведено тематичну лекцію для працівників Михайлівського 
районної філії Запорізького обласного центру зайнятості щодо актуальних питань у 
земельному законодавстві. У заході взяли участь 6 осіб. 

21.08.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяною Мороз проведено тематичну лекцію на базі районної бібліотеки Михайлівської 
селищної ради Запорізької області щодо актуальних питань у земельному законодавстві. У 
заході взяли участь 6 осіб. 

25.08.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 
правопросвітницький захід на тему: «Захист прав землевласників в рамках проведення 
земельної реформи в Україні» для працівників та відвідувачів Управління соціального 
захисту населення Токмацької районної державної адміністрації. Під час заходу громадяни 
дізнались ключові зміни в земельному законодавстві, порядком реєстрації права власності на 
земельні ділянки, які були виділені під час розпаювання сільськогосподарських підприємств, 
порядком оскарження дій органів державної влади, у разі непогодження проектів 
землеустрою та отримання відмов у проведенні приватизації та реєстрації права власності на 
відповідні земельні ділянки.  Участь у заході прийняли 6 осіб.  

28.08.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяною Мороз проведено тематичну лекцію на базі Комунальної установи «Територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Михайлівської районної 
ради Запорізької області щодо актуальних питань у земельному законодавстві. У заході 
взяли участь 7 осіб. 
 

24.09.2020 в приміщенні відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було проведено 
круглий стіл з юристом Веселівської селищної ради з приводу змін в земельному 
законодавстві.  

24.09.2020 в приміщенні Приазовського районного Пенсійного фонду Україні заступником 
начальника відділу «Приазовського бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено лекції на тему: 
«Земельна реформа в Україні». 

25.09.2020 спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в приміщенні 
Веселівської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості проведено лекцію на 
тему: «Порядок та підстави розірвання договору оренди земельної ділянки». 



30.09.2020 в відео матеріалі начальник відділу  «Токмацьке бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центу з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Анастасія Антипенко ознайомлює з відповідними змінами, а саме: з порядком виділення 
власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель; 
кінцевим строком який встановлений законом для реєстрації право власності на земельні 
частки (паї); порядком реєстрації права власності на відповідні земельні частки (паї). 

30.09.2020 заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної 
правової допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Микола Шмідт виступив з роз’ясненням на тему: «Розірвання договору 
оренди землі». 

 

 

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 отримання медичного обладнання». 

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» 

17.09.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної  правової 
допомоги  Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги провів бесіду серед працівників Мелітопольської районної державної адміністрації  
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 3 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 

09.07.2020 головний спеціаліст відділу «Веселівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяна Балховітіна взяла участь у робочій зустрічі із секретарем Чкаловської об’єднаної 
територіальної громади з метою налагодження питань співпраці.  
 

06.08.2020 заступник начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяна Мороз провела зустріч з поліцейським офіцером Михайлівської ОТГ Засько 
Олександром. Під час зустрічі обговорили питання щодо надання безоплатної первинної 
правової допомоги всім громадянам без винятку та вторинної правової допомоги окремим 
категоріям громадян. 

18.09.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк  провела робочу зустріч з кервництвом відділу (Центру надання 
адміністративних послуг) виконавчого комітету Кам’янсько – Дніпровської міської ради, під 
час якої обговорила питання  налагодження співпраці щодо перенаправлення клієнтів для 
отримання безоплатної правової допомоги. 



 

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 

22.08.2020 заступник начальника  відділу організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з її надавачами Микита Солопов провів робочу зустрів  через Zoom-
зв’язок з адвокатами системи безоплатної правової допомоги у зв’язку з призначенням його 
на посаду та  обговорення проблемних питань.  

 

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

Протягом третього кварталу 2020 року було здійснення анкетування 18 клієнтів МЦ та Бюро. 

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 3 – го кварталу 2020 року відбулись дистанційні перевірки (по скан - копіям) двох 
відділ «Бюро правової допомоги»: «Михайлівське  бюро правової допомоги» та «Василівське 
бюро правової допомоги».  

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

Протягом 3- го кварталу 2020 року було здійснено дистанційних моніторинг діяльності 
відділу «Приазовське 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. 

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 

10.08.2020 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: Визнання батьківства. 

17.08.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяною Мороз розроблено покрокову інструкцію: «Як аграрію зареєструватися в 
Державному аграрному реєстрі?» для клієнтів Бюро. 

20.08.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розроблені методичні 
рекомендації на тему «Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси». 

25.09.2020 начальником відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
було розроблено методичний матеріал на тему: «Шлюб. Права та обов’язки подружжя». 

08.09.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Тетяною Мороз було розроблено методичні рекомендації щодо організації надання 
безоплатної первинної правової допомоги органам місцевого самоврядування та об’єднаним 
територіальним громадам. 

21.09.2020 відділом «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 стосовно 



питань щодо позбавлення батьківських прав, та направлено до Чкаловської об’єднаної 
територіальної громади для ознайомлення та врахуванні в роботі.     

28.09.2020 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 
оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 
 
Фахівцями Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги на протязі 3 кварталу 2020 року були розроблені методичні рекомендації на теми: 
«Соціальні права і гарантії внутрішньо переміщених осіб», «Зарахування учнів до 
загальноосвітніх навчальних закладів та їх відрахування» , «Багатодітна сім’я», «Домашнє 
насильство». 

     
 

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 

11.08.2020 фахівцем відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведена робоча 
зустріч зі спеціалістами  відділу соціальної роботи Чкаловської сільської ради з метою 
обговорення спільного плану заходів на наступний квартал.  
 

 
 

Захід 3.2.3 Проведення інформаційно – роз’яснювальних та комунікативних заходів для 
категорій осіб, які мають право на БВПД 

13.07.2020 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 15.00 до 17.00 «Права та пільги людей з 
інвалідністю» . 



28.07.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк провела офлайн захід для користувачів Facebook на тему: «Порядок визнання 
батьківства». 

05.08.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк провела для відвідувачів Центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Кам’янсько - Дніпровської міської ради провела інформаційно-
роз’яснювальний захід, під час  якого розповіла про безоплатну правову допомогу, що 
гарантується державою. 

06.08.2020 згідно Плану спільних заходів Запорізького зонального відділу Військової служби 
правопорядку та Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Донецькій та Запорізькій області фахівці відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання БВПД провели інформаційно-правовий захід 
для військовослужбовців військової частини А2802, що розташовано в м. Токмак. В зв’язку з 
тим, що почастішали випадки порушення прав військовослужбовців працівники Бюро 
нагадали основні права згідно Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей». Законом передбачений ряд  пільг, якими 
військовослужбовці не користуються. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок 
у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони 
України (один раз на рік) та право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у 
військово-медичних закладах охорони здоров’я. Також працівники Бюро нагадали, що 
військовослужбовці мають права на безоплатну правову допомоги згідно законодавства 
України. Участь у заході прийняли 6 осіб. 

08.08.2020 головний спеціаліст відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
прийняла участьу «Телефонній гарячій лінії» в приміщенні Енергодарського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 10.00 до 12.00 з «Права та пільги внутрішньо 
переміщених осіб». 

 

 

 
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    
В липні 2020 року фахівцем відділу «Приазовське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2011-12


було подано офіційний лист-прохання  до Приазовської об’єднаної територіальної громади 
на вирішення питання на черговій сесії про  прийняття Програми.  
 
Захід 3.2.5 Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання випадкам 
домашнього насильства 
 
01.07.2020 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 
обговорювались новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству, 
його форми, причини і наслідки, а також шляхи подолання цієї соціальної проблеми, яка 
існує в Україні. 
 

10.07.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Людмила Антоник провела для працівників відділу культури та туризму Кам’янсько-
Дніпровської об’єднаної територіальної громади семінар на тему: «Насильство в сім’ї: 
диференціація випадків». 

 
05.08.2020 відділом «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведено робочу зустріч з 
працівником Веселівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області щодо заходів протидії 
домашньому насильству. 
 
04.09.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги організовано 
правопросвітницький захід на тему: «Відповідальність за насилля в сім’ї» біля приміщення 
Управління соціального захисту населення Токмацької районної державної адміністрації. 
Громадянам ознайомились з видами насильства згідно законодавства, так як не кожен 
громадянин розуміє, що словесні чіпляння до особистості можна віднести до морального 
насилля». Громадянам наголошено про взаємодію державних органів в разі виявлення 
випадків домашнього насилля та порядку до притягнення до відповідальність за вчинення 
насильницьких дій.  

10.09.2020 працівник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Олег Іваницький, в рамках програми «Міста, вільні від домашнього насильства» прийняв 
участь у «круглому» столі щодо реалізації заходів у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству за участю представників Фонду ООН у галузі народонаселення та 
суб'єктів, які працюють у цьому напрямку. 

18.09.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 



Тетяною Мороз проведено лекцію, спрямовану на виявлення та запобігання випадкам 
домашнього насильства на базі Комунального закладу дошкільної освіти Михайлівської 
селищної ради. В рамках заходу присутні отримали інформаційні матеріали, а також мали 
можливість отримати кваліфіковані правові консультації. У заході взяло участь 5 осіб. 

 
 

Захід 3.2.6 Проведення інформаційно – просвітницьких заходів спрямованих на запобігання 
злочинності  

23.07.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олег Іваницький з метою запобігання злочинності провів лекцію для осіб, які 
відбувають покарання в Мелітопольській виправній колонії №144 «Рецидивна злочинність».  

30.07.2020 головним спеціалістом відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
Оксаною Вьодрушкіною проведено  правопросвітицький захід на тему: «Запобігання 
нелегальній трудовій міграції, торгівля людьми» на базі Енергодарської  міської філії 
Запорізького обласного центру зайнятості. 
 
18.08.2020 працівниками відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 
метою запобігання злочинності провели лекцію базі Кам’янсько-Дніпровського 
міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації». 
 
27.08.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк  провела для осіб, які перебувають на обліку в Кам’янсько-Дніпровському 
міжрайонному відділі філії Державної установи «Центр пробації» правопросвітницький захід 
спрямований на запобігання злочинності. 



27.08.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олег Іваницький провів за допомогою zoom - зв’язку  лекцію спільно з 
працівниками Ювенальної пробації на тему: «Запобігання злочинності».  

25.09.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Мороз Тетяною проведено лекцію: «Стоп булінг» для учнів Опорного комунального закладу 
"Михайлівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- гімназія " ім. 
Героя Радянського Союзу І.А. Найдьонова" Михайлівської селищної ради Михайлівського 
району Запорізької області.  

 
 

Захід 3.2.7 Проведення правопросвітницьких заходів, спрямованих на запобігання 
безробіттю  

07.08.2020 спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» в приміщенні 
Веселівської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості провела лекцію з 
метою запобігання безробіттю та порушення прав під час працевлаштування. Також з метою 
підвищення рівня правової обізнаності населення були роз’яснені права та пільги ВПО. 
 
12.08.2020 проведення відділом «Якимівське бюро правової допомоги» інформаційної 
правоосвітньої зустрічі для учасників АТО задля вирішення найбільш актуальних правових 
питань вказаної категорії населення. Тема заходу «Пільги для учасників АТО у сфері 
трудових прав» є дуже важливою і допомагає даній категорії осіб, які мають право на БВПД 
більш детально розібратись з такими актуальними питаннями, як гарантії збереження 
робочого місця і середнього заробітку, проведення записів до трудової книжки 
мобілізованих, інші трудові права. Також було роз'яснено норми законодавства, на підставі 
яких надається безоплатна вторинна правова допомога та повідомлено про види правових 
послуг, що надаються за рахунок державних коштів.   

 
13.08.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Людмила Антоник  взяла участь в нараді керівників комунальних установ відділу культури 
та туризму виконавчого комітету Кам’янсько – Дніпровського міської ради. Перед 



учасниками заходу спеціаліст бюро виступила з питанням «Легальна зайнятість - переваги 
офіційного оформлення трудових відносин», надав роз’яснення про правові наслідки у разі 
прийняття на роботу без трудового договору. По закінченню заходу бажаючі мали 
можливість отримати відповіді на запитання. 

09.09.2020 працівниками відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги разом з працівниками 
служби зайнятості провели правопросвітницький захід на тему «Місячник зайнятості 
молоді». Під час заходу обговорені питання щодо вирішення проблем зайнятості молоді та 
осіб з інвалідністю. Під час заходу проведено тренінг-семінар для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями «Шлях до успіху», на якому громадяни дізнались, я чого починати 
своє працевлаштування, як вірно скласти резюме. Також працівники бюро наголосили на 
конституційному праві осіб з обмеженими можливості на працю, які роботодавці часто 
забувають та ігноруюсь.  

15.09.2020 на базі Якимівської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості 
фахівцями відділу «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».  
 
29.09.2020 правники Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях провели Zoom зв'язок з 
працівниками Мелітопольського міськрайонного відділу пробації на тему: Офіційне 
працевлаштування.   
 

 
 

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, Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства 
», Дню захисника прав людини та ін.)   

08.07.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 



Лілія Гуменюк  з нагоди відзначення 8 липня Дня родини в Україні на тему «Правове 
регулювання прав та обов’язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі» 

11.08.2020 начальником відділу «Енергодарське бюро правової допомоги»  
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Людмилою Матвієнко  на базі Великобілозерського районного суду з нагоди відзначення 
12 серпня Міжнародного дня молоді проведено інформаційну лекцію «Податкова знижка 
на навчання». 
 
12.08.2020 з нагоди відзначення 12 серпня Міжнародного дня молоді, начальник відділу 
правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Мелітопольського 
місцевого центру центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Інна Єлісеєва 
розповіла, як отримати податкову знижку на навчання в 2020 році. 
 
14.08.2020 фахівці відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели тематичну 
зустріч для співробітників Центру надання адміністративних послуг на базі даної установи, 
приурочену до Дня Незалежності України на тему: «Конституційні права та свободи 
людини і громадянина». Під час заходу обговорили основні права людини і громадянина, їх 
види (економічні, соціальні, екологічні, культурні, політичні та громадянські, особисті) та 
способи захисту. Для учасників заходу були розроблені Пам’ятки з корисною інформацією 
до відзначення державного свята – Дня Незалежності України. 

 
 

Захід 3.2.9  Проведення інформаційних заходів в закладах Державної служби зайнятості 
 
10.07.2020 головним спеціалістом відділу «Енергодарське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
проведено  правопросвітицький захід онлайн вебінар на тему: «Правове регулювання прав та 
обов'язків осіб, що проживають у цивільному шлюбі»  на базі Енергодарської  міської філії 
Запорізького обласного центру зайнятості.  

30.07.2020 з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми спеціалісти Токмацької філії 
Запорізького обласного центру зайнятості разом з представниками відділу «Токмацьке бюро 
правової допомоги» та фахівцями Токмацького міського центру соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді провели інформаційний вебінар "Ризики нелегальної трудової міграції".  Під 
час вебінару були обговорені важливі питання пошуку роботи, безробітних ознайомили із 
базовими знаннями про свої права в сфері легальної зайнятості. Також безробітні дізналися 
щодо здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, та вербування, переміщення, 
переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі 



сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із 
застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового 
становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до 
Кримінального кодексу України визнаються злочином. 

12.08.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Людмила Антоник  з нагоди відзначення  Міжнародного дня молоді провела для клієнтів 
районної філії Запорізького обласного центру зайнятості лекцію на тему 
«Податкова знижка на навчання». 

15.09.2020 фахівці відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в приміщенні 
Якимівської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості провели лекцію та 
мобільний консультативний пункт надання первинної правової допомоги. До мобільного 
пункту консультування звернулося 4 особи з питань трудового, податкового, сімейного 
права. 
 
15.09.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» провели інформаційно-
правовий захід для спеціалістів та 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». Фахівці 
бюро розповіли, 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). Також роз’яснено, в чому саме полягає вторинна правова допомога, та на які послуги 
можуть розраховувати громадяни при зверненні. У заході прийняли участь 8 осіб. 

16.09.2020 відділом «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було розміщено в приміщенні 
Якимівської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості буклети щодо надання 
безоплатної правової допомоги. 
 
18.09.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги  Олег Іваницький спільно з працівниками  Мелітопольського міськрайонного 
відділу центру зайнятості провів лекцію з метою запобігання безробіттю для осіб, які 
перебувають на обліку по безробіттю.  

21.09.2020 з метою підвищення ефективності надання соціальних послуг, спрямованих на 
підтримку трудової активності молоді в сучасному економічному середовищі, підвищення 
рівня працевлаштування такої категорії громадян, в період з 01 по 30 вересня 2020 року в 
Енергодарській міській філії Запорізького обласного центру зайнятості традиційно 
проводиться акція «Місячник зайнятості молоді». З нагоди проведення акції «Місячник 
зайнятості молоді» 21.09.2020 завідувач сектору активної підтримки безробітних 
Енергодарської міської філії Запорізького обласного центру зайнятості Ковалюк Світлана 



провела семінарів «Ризики нелегальної трудової міграції" також на захід запрошено 
представника відділу «Енергодарського бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання  безоплатної вторинної правової допомоги Вьодрушкіну Оксану, 
яка надала корисну юридичну інформацію щодо отримання безоплатної первинної та 
вторинної правової допомоги різним категоріям населення. 

 

 

Захід 3.2.10 Проведення інформаційних заходів в територіальних органах управління 
Пенсійного фонду України 

13.07.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 
правопросвітницький захід для відвідувачів Токмацького міськрайоного відділення 
сервісного центру Головного Управління Пенсійного Фонду у Запорізькій області на тему 
«Збільшення соціальний стандартів: правові наслідки». З 01.07.2020 року збільшились 
прожиткові мінімуми встановлені для різних соціальних категорій громадян. На що впливає 
підвищення прожиткового мінімуму?!  Індексація заробітних плат, пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат. Що стосується пенсії, то мінімальний розмір пенсії за віком 
встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за 
наявності у чоловіків – 35 років страхового стажу; у жінок – 30 років страхового стажу. 
Отже, за зазначених умов мінімальний розмір пенсії за віком з 01.07.2020 р. становитиме 
1712 грн. 

11.08.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Мороз Тетяною разом з завідувачем Михайлівського відділу обслуговування громадян 
(Сервісний центр управління Пенсійного фонду в Запорізькій області) Васильченко Оксаною 
було проведено робочу зустріч з метою висвітлення Постанови Центральної виборчої комісії 
№ 88 від 18.05.2020 «Про порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси 
відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про державний реєстр виборців»». Під час зустрічі 
були обговорені вище вказані зміни та порядок зміни адреси голосування в режимі онлайн. 
По закінченню зустрічі партнерами було узгоджено питання щодо інформування осіб про 
можливість реалізації свого виборчого права. А також в установі було розміщено 

https://www.facebook.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-503359949838795/photos/pcb.1638880049620107/1638879892953456/?__cft__%5b0%5d=AZUyF1TD2lbcvE_UA-5AKjWAAEIaAZ6dIV0LG3c62imA4beY6wgrKI3ABjSZysBngId80YGwPNbRDwhrOIo7YDhsbJ8b3Ib2U1Nl5UiYt12btYoZEK0kJkZNBGHRPI6Pm8gI4qYj8yaEYunB6LJPOt7SMBfSk8iGottroO2K11aKZLESZ_Rd596ZPJ8tJ08DRX4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-503359949838795/photos/pcb.1638880049620107/1638879992953446/?__cft__%5b0%5d=AZUyF1TD2lbcvE_UA-5AKjWAAEIaAZ6dIV0LG3c62imA4beY6wgrKI3ABjSZysBngId80YGwPNbRDwhrOIo7YDhsbJ8b3Ib2U1Nl5UiYt12btYoZEK0kJkZNBGHRPI6Pm8gI4qYj8yaEYunB6LJPOt7SMBfSk8iGottroO2K11aKZLESZ_Rd596ZPJ8tJ08DRX4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-503359949838795/photos/pcb.1638880049620107/1638879892953456/?__cft__%5b0%5d=AZUyF1TD2lbcvE_UA-5AKjWAAEIaAZ6dIV0LG3c62imA4beY6wgrKI3ABjSZysBngId80YGwPNbRDwhrOIo7YDhsbJ8b3Ib2U1Nl5UiYt12btYoZEK0kJkZNBGHRPI6Pm8gI4qYj8yaEYunB6LJPOt7SMBfSk8iGottroO2K11aKZLESZ_Rd596ZPJ8tJ08DRX4&__tn__=*bH-R
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інформаційні буклети та залишено візитки з координатами Михайлівського БПД, контактні 
телефони та графік роботи. 

12.08.2020  спеціалістом відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в приміщенні 
Веселівського сектору обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління 
Пенсійного фонду України в Запорізькій області  було проведено інформування громадян. 

17.09.2020 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 «Податкова знижка на навчання». Після заходу працював 
мобільний пункт, в якому 5 відвідувачів установи  отримали консультації з питань  
спадкування банківського вкладу, перерахунку пенсії при досягненні 80-ти річного віку, 
переходу з одного виду пенсії на інший, призначення пенсії у зв’язку із втратою 
годувальника та оформлення договору купівлі-продажу будинку. 

    

 
Захід 3.2.11 Проведення інформаційних заходів в управліннях праці та соціального захисту 
населення 

30.07.2020 фахівцем відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяною Балховітіною 
проведено  в відділі соціальної допомоги вдома комунальної установи «Центр соціальних 
послуг» Веселівської селищної ради робочу зустріч, з метою обговорення порядку стягнення 
аліментів на утримання батьків. 

07.08.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для клієнтів 
Токмацького міського Управляння захисту населення Токмацької міської ради 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. Участь у 
заході прийняли 9 осіб. 
 



11.08.2020  начальник відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасія Антипенко 
провела правопросвітницький захід разом з працівниками Токмацького міського центру 
соціальних служб для дітей та сім’ї та молоді на тему «Запобігання випадкам злочинності 
серед підлітків». Під час заходу неповнолітнім громадянам 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».  

26.08.2020 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 проходив на базі 
комунальної установи Кам’янсько - Дніпровського міського центру соціальних служб сім’ї, 
дітей та молоді за участю старшого інспектора Кам'янсько-Дніпровського міськрайонного 
відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області, метою якого стало 
обговорення співпраці в  забезпеченні соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах.  За висновками засідання узгоджено план спільних заходів, 
направлених на профілактику  скоєння правопорушень даною категорією дітей. 

14.09.2020 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 
інформаційний захід на тему: «Примусове повернення боргу за кредитним договором: 
рішення суду або виконавчий напис нотаріуса». Після заходу працював мобільний пункт, в 
якому 5 відвідувачів установи  отримали консультації з питань  стягнення аліментів на 
повнолітню дитину що продовжує навчання, оформлення податкової знижки за навчання, 
стягнення заборгованості за кредитним договором, оформлення договору купівлі-продажу 
будинку та порядку виконання судового рішення щодо стягнення адміністративного штрафу. 

23.09.2020 працівники  відділу «Василівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели  в 
Територіальному центрі соціального обслуговування управління соціального захисту 
населення лекцію на тему: «Договір довічного утримання». 

   

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 

07.07.2020 фахівцями відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги був проведений 
семінар для працівників комунального підприємства ТОВ «Акімжилсервіс» на базі цієї 
установи. Обговорювались питання захисту прав споживачів комунальних послуг, 
забезпечення належних умов проживання та перебування осіб у житлових приміщеннях, 
створення Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Також були 
розповсюджені інформаційні буклети та наголошено на первинній та вторинній правовій 
допомозі і переліку соціально-незахищених категорій населення, які мають право на 
отримання послуг адвоката/представника за рахунок держави. 
 
24.07.2020 заступником начальника відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Мороз Тетяною разом з фахівцями Михайлівського районного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Дніпро) було проведено робочу зустріч з метою висвітлення Постанови 
Центральної виборчої комісії № 88 від 18.05.2020 «Про порядок розгляду звернення виборця 
щодо зміни виборчої адреси відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про державний реєстр 
виборців»». Під час зустрічі були обговорені вище вказані зміни та порядок зміни адреси 
голосування в режимі онлайн. По закінченню зустрічі партнерами було узгоджено питання 
щодо інформування осіб про можливість реалізації свого виборчого права. А також в 
установі було розміщено інформаційні буклети та залишено візитки з координатами 
Михайлівського БПД, контактні телефони та графік роботи. 
 
14.08.2020 фахівці відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели семінар для 
студентів старших курсів ДНЗ «Якимівський професійний аграрний ліцей» на тему: 
«Конституційні права та свободи людини і громадянина». Під кінець заходу було багато 
доречних запитань, що свідчить про зацікавленість вказаною темою учнівською молоддю. 
Не оминули і тему порядку отримання безоплатної правової допомоги. Всі учасники заходу 
отримали корисні інформаційні матеріали. 
 
17.08.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розповіли 
відвідувачам Управління Пенсійного фонду у місті Токмак про порядок зміни місця 
голосування без зміни виборчої адреси. Дане питання стало актуальним для громадян, які 
мають намір прийняти участі у голосуванні на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 
2020 року, але не зареєстровані за місцем свого постійного проживання. Працівники бюро 
розповіли про порядок зміни місця голосування, строки, в які треба звернутися до 
Державного реєстру виборців, які документи необхідно надати для зміни місця голосування. 
Також наголосили, що відповідну процедури громадяни можуть здійснити онлайн за 
допомогою сайту Державного реєстру виборців України. Участь у заході прийняли 9 осіб. 

08.09.2020 начальник відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняла участь у 



засіданні комісії з питань дитинства Токмацької районної державної адміністрації. Під час 
комісії розглянуті питання порядку позбавлення батьківських прав громадянки, яка недбало 
ставить до виховання своїх дітей, порядку влаштування дітей до прийомних родин. 
Працівницею бюро розказано права прийомних батьків згідно законодавства України та 
наголошено на заходах контролю, які застосовує держав до відповідних сімей. 

29.09.2020 головний спеціаліст відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Людмила Антоник провела інформаційну годину для працівників комунального 
підприємства «Водоканал» виконавчого комітету Кам’янсько-Дніпровської міської ради з 
питання роз’яснення основних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», 
від 31 березня 2020 року, більш відомого, як «Закон про ринок землі». 

 

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

27.07.2020 начальник відділу «Кам’янсько - Дніпровське бюро правової допомоги» 
Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Лілія Гуменюк  провела для медичного персоналу поліклініки Комунального некомерційного 
підприємства «Кам’янсько - Дніпровська центральна районна лікарня районної ради 
Запорізької області інформаційно - роз’яснювальний захід на тему: 
«Земельна реформа України», під час якого було роз’яснено порядок безоплатної передачі 
громадянам у приватну власність земельної ділянки. 

11.08.2020 фахівцем відділу «Веселівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було відвідано КНП 
«Чкаловська амбулаторія групової практики сімейної медицини Чкаловської сільської ради 
Веселівського району Запорізької області». 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. 

26.08.2020 працівники відділу «Токмацьке бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели 
роз’яснювальні бесіди з відвідувачами поліклінічного відділення Токмацької 
багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування на тему «Електронний цифровий підпис». 
Багато хто чув таке словосполучення «електронний цифровий підпис», але не знає як ним 
користуватись на практиці. Електронний цифровий підпис – за статусом прирівнюється до 
власноручного підпису або печатки. Електронний документ підписаний ЕЦП має таку ж 
юридичну силу, як і документ паперовий з підписом уповноваженої особи . Зокрема ЕЦП 
підтверджує цілісність документу, гарантує відсутність жодних змін. Наявність ЕЦП надає 



можливість отримати доступ до цілої низки державних сервісів та отримати інформації 
онлайн без особистого звернення до уповноважених органів. (отримання виписок, довідок, 
витягів, тощо) 

22.09.2020 фахівці Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги для працівників Комунальної установи Мелітопольська міська 
поліклініка № 1  провели інформаційний захід щодо порядку зміни місця голосування без 
зміни виборчої адреси. 

 

Захід 3.2.14. Створення незалежного провайдера ні рівні територіальних громад 

Начальник відділу «Якимівське бюро правової допомоги» Яна Стреляєва провела робочу 
зустріч з керівництвом Кирилівської селищної ради Якимівського району  щодо створення 
провайдера надання БПД у смт. Кирилівка.  

Захід 3.2.15. Налагодження співпраці з юридичними клініками, у тому числі проведення 
навчально – тренінгових заходів для студентів юридичних клінік 

16.09.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги провів робочу зустріч з керівником кафедри права Мелітопольського державного 
педагогічного Університету щодо співпраці та проведення спільних заходів. 

24.09.2020 головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової 
допомоги Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Олег Іваницький провів лекцію на тему «Доступ до безоплатної правової 
допомоги» для студентів Кафедри права Мелітопольського державного педагогічного 
університету. 

Завдання 3.3. Мережа волонтерів/Амбасадори БПД 

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  

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 ІІІ 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 

12.07.2020    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)  

 10.08.2020 за допомогою скап – зв’язку проведено робочу зустріч з працівниками 
Мелітопольського  місцевого центру  та  підпорядкованих відділів Бюро. У  ході  роботи 
спеціалістами відділу   правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги   
розглянуто Закон України «Про авторське право та суміжні права» з метою неприпустимості 
порушення працівниками системи надання  правової допомоги законодавства про авторське 
право.  Оговорювалися вимоги до правових консультацій, які визначені у Порядку 
формування та ведення довідково – інформаційної платформи правових консультацій « 
WikiLeqaIAid» , затвердженому наказом Координаційного центру з надання правової 
допомоги, а також Пам’ятці щодо пошуку, складення, розміщення, 
редагування,затвердження та підтримання в актуальному стані правових консультацій на 
довідково – інформаційній платформі правових консультацій « WikiLeqaIAid. 

14.08.2020  розглянуто рекомендаційний лист Координаційного   центру,  за  № 001/24-
04/1228    від  10.08.2020    із  додатком, а  саме  - Пам’яткою щодо типів декларацій осіб,  
уповноважених на виконання функцій держави  або  місцевого самоврядування, строків їх 
подання та звітного періоду, які вони охоплюють.  У  документі  вказано,  що  відділом  
запобігання корупції  Координаційного центру на виконання вимог  частини другої    статті 
49  Закону  України «Про запобігання корупції» та  наказу Координаційного центру від 
11.03.2019   №138-аг «Про визначення відповідального структурного підрозділу»  здійснено 
перевірку фактів подання посадовими особами декларацій осіб,   уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За результатами перевірки 
статистичні данні свідчать про недостатній рівень обізнаності посадових осіб з вимогами 
Закону України          « Про запобігання корупції»,  також рекомендується ознайомлення 
працівників під підпис з Пам’яткою, яка додається до листа.                                                                    
На підставі вищезазначеного документу, спеціалістами відділу організації БВПД та роботи з 
її надавачами проведено  внутрішнє навчання працівників  Мелітопольського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 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 9 
місяців 2020 року було профінансовано на 405010,00 грн. фактичні видатки склали 363385,94 
грн. 
Щомісяця здійснюється аналіз виплачених коштів адвокатам. Таким чином протягом 9 
місяців 2020 року було зареєстровано в органах ДКСУ 125 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, в липні – 21 акт на суму 75318,41 грн, в 
серпні – 11 актів на суму 45161,32 грн, в вересні – 7 актів на суму 18322,95 грн. 
Протягом 9 місяців 2020 року було оплачено 125 актів надання БВПД на суму 363385,94 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, в липні на суму 75318,41 грн.; в серпні на суму 45161,32 грн; в вересні на суму 18322,95 
грн. 
 
Кредиторська заборгованість перед адвокатами на кінець ІІІ кварталу відсутня. 
 
Захід 4.2.5 Проведення публічної презентації результатів діяльності РЦ та підпорядкованих 
йому МЦ для громад, партнерів та ЗМІ 
 
29.08.2020 фахівцями відділу «Михайлівське бюро правової допомоги» Мелітопольського 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в газеті «Наше життя» 
№ 196 розміщено статтю-презентацію: «Четвертий День народження відділів Безоплатної 
правової допомоги». 
 
11.09.2020 працівники відділу «Михайлівське та Веселівське бюро правової допомоги» та 
Місцевого центру провели презентацію діяльності для керівництва Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях.   



 

  
 
Захід 4.2.6 Аналіз кількості та якості складених працівниками МЦ процесуальних документів   
Постійно. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 01.07.2020 по 30.09.2020  (звітний квартал) Мелітопольським місцевим центром 
з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 4474 звернень клієнтів, 4286 особам було надано правову 
консультацію, 188 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 

759 699 60 

2 Відділ 
«Василівське 
бюро правової 
допомоги» 

294 284 10 

3 Відділ 
«Веселівське 
бюро правової 
допомоги» 

170 157 13 

4 Відділ 
«Енергодарське 
бюро правової 
допомоги»  

633 621 12 



5 Відділ 
«Кам’янсько - 
Дніпровське бюро 
правової 
допомоги» 

910 887 23 

6 Відділ 
«Михайлівське 
бюро правової 
допомоги» 

462 442 20 

7 Відділ 
«Приазовське 
бюро правової 
допомоги» 

209 202 7 

8 Відділ 
«Токмацьке бюро 
правової 
допомоги»  

753 724 29 

9 Відділ 
«Якимівське бюро 
правової 
допомоги» 

284 270 14 

РАЗОМ ПО МЦ 4474 4286 188 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 185 рішень про 
надання БВПД та надано 53 доручень адвокатам та 122 штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів): 

- Мелітопольський МЦ – 22; 

- Василівське бюро – 5; 

- Веселівське бюро -13; 

- Енергодарське бюро -8; 

- Кам’янсько-Дніпровське бюро -22; 

- Михайлівське бюро – 14; 

- Приазовське бюро -5; 

- Токмацьке бюро -22; 

- Якимівське бюро -11. 

 По 3 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД.  

У звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: з  сімейного права 745 
(16,65%), з цивільного права 689 (15,4%), з інших питань 611 (13,66%), з житлового права 
404 (9,03%), з спадкового права 388 (8,68%), з адміністративного права  346 (7,73%), з 
цивільного процесу 265 (5,92%), з соціального забезпечення 242 (5,41%), з пенсійного права  



159 (3,55%), з трудового права 145 (3,24%), з виконання судових рішень 142 (3,17%), з 
кримінального процесу 97 (2,17%), з земельного права 77 (1,72%), з кримінального права 65 
(1,45%), з податкового права 50 (1,12%),  з адміністративного правопорушення 49 (1,1%).  

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 136(73,51%), 
особи з інвалідністю 24 (12,97%), ветеранам війни 12 (6,49%), діти 5 (2,7%), внутрішньо 
переміщеним особам 5 (2,7 %), власники земельних ділянок, які проживають у сільській 
місцевості 2 (1,08%), засуджені 1 (0,55%). 

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 ІII кварталі 2020 було: 
• Здійснено27 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 206 осіб в тому числі 
119 осіб звернулися за отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 87 осіб 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; 
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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
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• опрацьовано 39  акта надання БВПД, що були подані адвокатами. 
• проведено 86 правопросвітницьких заходів. 
• розміщено у ЗМІ 47 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД. 
• надано _282  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: 

27/119 осіб  

  22/87 осіб 
10 86 282 

2 Мелітопольський 
місцевий центр 

 

2/6 осіб 8/0 3 14 34 

3 Веселівське бюро 
правової 

 

  2/6 осіб 2/3 1 6 8 

4 Енергодарське 
бюро правової 

 

2/3 особи 2/66 1  
9 
 

128 

5 
Михайлівське 
бюро правової 

допомоги 
4/21особа 3/0 2 8 10  

6 
Кам’янсько-
Дніпровське 

бюро правової 
допомоги 

8/37 осіб 2/7 1 15 26 

7 Приазовське 
бюро правової 

допомоги 

0/0 1/0 0 2 4 

8 
Токмацьке бюро 

правової 
допомоги 

 
5/30осіб 

 

2/8 1 16 32 

9 Василівське 
бюро правової 

допомоги 
2/8 осіб 

 
 

1/3 0 6 15 



10 
Якимівське бюро 

правової 
допомоги 

2/8 осіб  1/0 1 10 25 
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