
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо виконання Каховським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги річного      

плану діяльності на 2021 рік у I кварталі  

 

ЗМІСТ: 
 
 

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

[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 
системи БПД 

[1.3.] Децентралізація системи БПД 

[1.4.] Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 
новітніх інформаційних технологій 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

Розділ І. Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до 
безоплатної правової допомоги: 

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

 
[1.] Суб'єкти відповідного права мають рівний доступ до 

безоплатної правової допомоги 
 

Проведення правопросвітницької роботи (лекції, семінари, тематичні 
зустрічі) з метою роз'яснення норм чинного законодавства, змісту ключових 
реформ для: 

- учасників АТО; ВПО; особам з інвалідністю; особам зі статусом 
безробітного; трудовим колективам державних установ, ОМС, ОДВ, 
підприємств, організацій; суб'єктам пробації. 

      
 
 
 
 
 



 
05 січня 2021 року в Іванівській філії Херсонського центру зайнятості,   

головним спеціалістом відділу «Іванівське 
бюро правової допомоги» Копиловою Л.В. 
прочитано лекцію на тему ”Порядок 
укладання, внесення змін та дострокове 
розірвання договору оренди земельної 
ділянки”. 

 
 
 
 

З метою посилення правосвідомості 
громадян в області земельного права та на 
виконання графіку в рамках Програми 
«Прискорення приватних інвестицій в сільське 
господарство» 05 січня 2021 року заступник 
начальника відділу “Великолепетиське бюро 
правової допомоги” Юлія Кривов’яз у 
районному секторі філії ДУ «Центр пробації» 
проінформувала присутніх про порядок та 

особливості безоплатної передачі земельної ділянки громадянам із земель 
державної і комунальної власності. 
 

05 січня 2021 року начальник відділу "Горностаївське 
бюро правової допомоги" Костянтин Цупра провів робочу 
зустріч з начальником  Управління праці та соціального 
захисту населення Горностаївської РДА. 

 
 
 

 
06 січня 2021 року начальник відділу 

"Горностаївське бюро правової допомоги" Костянтин 
Цупра провів робочу зустріч з начальником  
Горностаївського районного сектору філії Державної 
установи “Центр пробації” в Херсонській області. 
Оговорили питання співпраці на перше півріччя 2021 року. Також оговорили 
питання щодо графіку проведення прийомів громадян працівниками 
Горностаївського БПД в приміщенні  Горностаївського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” в Херсонській області в 2021 році. 



 
 
13 січня 2021 року головним спеціалістом відділу “Новотроїцьке бюро 

правової допомоги”  Чаглєй  Юлією  було проведено лекцію для  колективу 
Новотроїцької центральної районної бібліотеки на тему: «Порядок 
користування земельною  ділянкою». 

 

13 січня 2021 року головним спеціалістом відділу “Великолепетиське бюро 
правової допомоги” Юлією Барсук проведена робоча зустріч із завідувачем 

відділу редакції суспільно-політичної газети 
Великолепетищини “Таврійські вісті” Іриною 
Костіною, метою якої було обговорення шляхів 
співпраці у 2021 році щодо висвітлення в ЗМІ 
правових консультацій та інформації по 
забезпеченню доступу до безоплатної правової 
допомоги. 

 

21 січня 2021 року з метою посилення захисту прав громадян у сфері 
земельних відносин та на виконання графіку в 
рамках Програми “Прискорення приватних 
інвестицій у сільське господарство” до центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Новокаховської міської ради завітала головний 
спеціаліст відділу «Новокаховське бюро 
правової допомоги» Ірина Зальвовська. Під час 
візиту фахівчинею для працівників установи 
була прочитана інформаційно-просвітницька 

лекція на тему: «Порядок безоплатної приватизації земельної ділянки». 
 

 
21 січня 2021 року головний спеціаліст 

відділу "Великолепетиське бюро правової 
допомоги" Юлія Барсук для громадян, які 
перебувають на обліку в районній філії центру 
зайнятості як безробітні, провела семінар на тему 
"Встановлення факту належності особі 
правовстановлюючих документів". Окрім цього, 

присутні дізналися про їх право на отримання безоплатної первинної правової 
допомоги, а також про можливість певної категорії осіб отримати безоплатну 
вторинну правову допомогу.  



21 січня 2021 року начальником відділу 
«Нижньосірогозьке бюро правової допомоги» - 
Угорчук Інесою було взято участь у  інформаційному 
семінарі на тему: “Безоплатна правова допомога - 
завжди поруч”, що відбулися в приміщенні районного 
центру зайнятості.  

 
 

25 січня 2021 року головним спеціалістом відділу 
"Новотроїцьке бюро правової допомоги " Чаглєй Юлією було 
прочитано лекцію для працівників Новотроїцької РДА відділу 
економічного, регіонального розвитку та торгівлі, на 
тему :"Порядок оформлення документів на земельну ділянку для 
ведення с/г"  

 

 
 25 січня 2021 року фахівці відділу 
«Верхньорогачицьке бюро правової допомоги» провели 
робочу зустріч з депутатами селищної ради. Обговорили 
питання земельного законодавства, зокрема, реалізацію 
права на безоплатне отримання земельної ділянки, 
укладення, внесення змін, припинення та поновлення 
договору оренди землі, встановлення меж земельної 
ділянки, сплата земельного податку фізичними особами. 

 
 

 

 27 січня 2021 року заступником начальника відділу 
«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Василюк Федором з 
клієнтами Новотроїцької районної філії Херсонського 
обласного центру зайнятості було проведено вебінар на тему 
"Як реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної 
ділянки". 

27 січня 2021 року працівниками відділу 
«Генічеське бюро правової допомоги» проводились 
інформаційні роз'яснювальні заходи щодо порядку 
отримання ЕЦП та можливості його використання 
для спрощення збору документів клієнтам МЦ. 

 

 

  
 

 

 



28 січня 2021 року головний спеціаліст 
відділу "Великолепетиське бюро правової 
допомоги" Юлія Барсук для громадян, які 
перебувають на обліку в районній філії центру 
зайнятості як безробітні, провела одночасно 
семінар-вебінар на тему "Порядок розірвання 
шлюбу". Окрім цього, присутні дізналися про їх 
право на отримання безоплатної первинної 

правової допомоги, а також про можливість певної категорії осіб отримати 
безоплатну вторинну правову допомогу.  

 
29 січня 2021 року з метою здійснення соціального захисту прав та 

інтересів дітей фахівчиня відділу «Генічеське бюро 
правової допомоги» приймала участь у чергових 
засіданнях комісії з питань захисту прав дитини що 
створена при Генічеській РДА. 

 
 

 
01 лютого 2021 року головним спеціалістом відділу 

«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Юлією Чаглєй було 
проведено з колективом Новотроїцького Управління соціального 
захисту населення Новотроїцької РДА лекцію на тему: "Порядок 
сплати земельного податку для фізичних осіб" 

 
 

 З метою посилення правосвідомості 
громадян в області земельного права та на 
виконання графіку в рамках Програми 
«Прискорення приватних інвестицій в сільське 
господарство» 02 лютого 2021 року заступник 
начальника відділу “Великолепетиське бюро 
правової допомоги” Юлія Кривов’яз у 
районному секторі філії ДУ «Центр пробації» 
провела лекцію на тему: «Особливості 
укладення та внесення змін до договору оренди 

землі». Слухачів проінформовано про істотні умови та форму договору оренди 
земельної ділянки, особливості укладення даного договору, принцип 
обчислення розміру орендної плати та порядок внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки. По закінченню заходу, бажаючі отримали 
інформаційні буклети з контактами бюро. 

 
 

 



02 лютого 2021 року з метою посилення захисту прав громадян у сфері 
земельних відносин та на виконання графіку в рамках 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» головними спеціалістами 
Відділу «Новокаховське бюро правової допомоги» 
Зальвовською Іриною та Гладишевою Оленою для 
працівників та відвідувачів Новокаховської Державної 
нотаріальної контори Херсонської області була 

проведена інформаційно-просвітницька лекція на тему: «Порядок спадкування 
земельної ділянки».  

 
 
 

02 лютого 2021 року заступник 
директора Каховського МЦ Поляков Руслан 
в міськрайонному відділі філії ДУ “Центр 
пробації” провів для клієнтів установи 
інформаційно-просвітницьку лекцію на 
теми: “Порядок поновлення договорів 
оренди земельних ділянок” та “Порядок та 
підстави внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки”. 
Учасники ознайомились з нормативно-
правовими актами, які регулюють 

відносини в сфері оренди землі. Розглянули порядок укладання договору, його 
істотні умови, підстави та порядок внесення змін, способи розірвання, нові 
правила поновлення договору оренди. 

03 лютого 2021 року заступником начальника відділу 
«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Василюк Федором в 
приміщенні районного сектору ДУ “Центр пробації” було проведено 
правопросвітницький захід клієнтам установи на тему "Як 
реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки".  

 
 
 03 лютого 2021 року головним спеціалістом відділу 

“Іванівське бюро правової допомоги”  Копиловою Людмилою 
прочитано лекцію в Службі у справах дітей Іванівської РДА 
на тему: ”До всесвітнього дня безпечного Інтернету” . Було 
розповсюджено буклети та література з даного питання. 
 

 
 
04 лютого 2021 року начальником відділу 

«Нижньосірогозьке бюро правової допомоги» Угорчук Інесою 
було взято участь у інформаційному семінарі на тему: 
“Відсторонення працівника від роботи”, що відбулися в 
приміщенні районного центру зайнятості. 

 



04 лютого 2021 року заступником 
начальника відділу «Новотроїцьке бюро 
правової допомоги» Василюк Федором в 
приміщенні Новотроїцької селищної ради, смт. 
Сиваське та с. Одрадівка трудовому колективу 
ради було прочитано лекцію на теми 
“Припинення та поновлення договору оренди землі” та “Укладання 

та внесення змін до договору оренди землі”. 
 

 З метою посилення правосвідомості 
громадян в області земельного права та на 
виконання графіку в рамках Програми 
«Прискорення приватних інвестицій в сільське 
господарство» 04 лютого 2021 року головний 
спеціаліст відділу "Великолепетиське бюро 
правої допомоги" Юлія Барсук для громадян, 

які перебувають на обліку в районній філії центру зайнятості як безробітні, 
провела семінар на тему "Припинення та поновлення договору оренди землі". 
Фахівчиня роз'яснила підстави припинення договору, звернула увагу на 
переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк, 
розповіла про шляхи дострокового розірвання цього договору, а також розкрила 
питання поновлення такого договору. 

   04 лютого 2021 року заступником начальника заступником 
начальника відділу «Новотроїцьке бюро правової допомоги» 
Василюк Федором було проведено робочу зустріч з директором 
Отрадівської  школи на якій обговорено недопущення булінгу в 
навчальному закладі, а також подальшу співпрацю. 
 

 
 
 

05 лютого 2021 року головним спеціалістом 
відділу “Іванівське бюро правової допомоги” 
Копиловою Людмилою проведено мобільний пункт 
консультування та прочитано лекцію в Центрі надання 
адміністративних послуг на тему: ”Передача земель в 
об’єднані територіальні громади”. Було проведено 
прийом громадян та розповсюджено буклети та 
література з даного питання. 
 

 

 
11 лютого 2021 року головний спеціаліст відділу 
«Горностаївське бюро правової допомоги»  Коренко Олена 
провела урок для учнів 9 класу Горностаївської ЗОШ №2 на 
тему “Протидія кібербулінгу”. 



 
 

11 лютого 2021 року начальником відділу 
«Нижньосірогозьке бюро правової допомоги» Угорчук Інесою 
було взято участь у інформаційному семінарі на тему: 
“Порядок підтвердження наявного трудового стажу для 
призначення пенсій за відсутності трудової книжки або 
відповідних записів у ній”, що відбулися в приміщенні районного центру 
зайнятості. 

11  лютого 2021 року начальником відділу 
“Іванівське бюро правової допомоги” 
прочитано лекцію учням Професійно 
аграрного ліцею до всесвітнього дня 
безпечного Інтернету “Протидія кібербулінгу”. 
Було розповсюджено буклети та література з 
даного питання. 

 
 
 

 
11 лютого 2021 року фахівці відділу 

«Верхньорогачицьке бюро правової» допомоги 
та начальник районного відділу державної 
виконавчої служби Сергій Шевченко провели 
робочу зустріч зі старостою Ушкальського 
старостинського округу. Фахівці бюро 
роз’яснили порядок отримання первинної та 
вторинної правової допомоги, найбільш типові 
питання, з якими звертаються жителі громади 
за правовими консультаціями. 

 
 

 
12 лютого 2021 року фахівцями відділу 

«Генічеське бюро правової допомоги» проведено 
семінар з працівниками Генічеського районного відділу 
державної виконавчої служби Південного 
міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. 
Одеса). 

 
 

 

 

З метою посилення правосвідомості 
громадян із земельного права та на виконання 
графіку в рамках Програми «Прискорення 
приватних інвестицій в сільське господарство» 



12 лютого 2021 року головний спеціаліст відділу “Великолепетиське бюро 
правової допомоги” Юлія Барсук провела лекцію для  трудового колективу 
Великолепетиського РВ ДВС Південного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Одеса) на тему: “Як реалізувати своє право на 
безоплатне отримання земельної ділянки”. Фахівчиня розповіла як обрати 
вільну земельну ділянку, куди та з якими документами звернутися для її 
отримання, звернула увагу на розроблення та затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а також, державної реєстрації 
права власності на неї у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень.  

     12  лютого 2021 року 
головний спеціаліст відділу 
“Іванівське бюро правової допомоги” 
Копилова Людмила прийняла участь в 
педагогічній раді професійно 
аграрного ліцею та прочитала  лекцію 
вчителям на тему до всесвітнього дня 
безпечного Інтернету “Протидія  
кібербулінгу”. 

 

 
12 лютого 2021 року, фахівчиня відділу 

«Верхньорогачицьке бюро правової допомоги» Філімоненко 
Олена спільно з інспектором з ювенальної превенції провела 
лекції на тему: “Булінг та його прояви у підлітковому 
середовищі” та “Безпечний Інтернет: як уникнути 
неприємностей у мережі” для учнів 7 та 9 класів 
Первомаївської  ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 

 

12 лютого 2021 року начальник відділу «Горностаївське бюро 
правової допомоги» Цупра Костянтин провів інформаційний семінар 
з представниками старостинських округів ОТГ на тему “Виділення 
земельної ділянки для ведення ОСГ в приватну власність”. 
Оговорили напрямки співпраці, підписали меморандуми. 

 

 

15 лютого 2021 року начальником відділу 
“Іванівське бюро правової допомоги” Ведмецьким 
Юрієм проведено робочу зустріч з Головою 
районної ради ветеранів Голотою Наталією 
Миколаївною. По завершенню заходу було надано 
консультації, обговорювалися питання щодо 
отримання безоплатної правової допомоги. 



 

15 лютого 2021 року в Державному професійно-технічному 
навчальному закладі «Новокаховське вище професійне 
училище» головним спеціалістом відділу «Новокаховське 
бюро правової допомоги» Зальвовською Іриною для учнів, 
які проживають у гуртожитку закладу, була проведена 
інформаційно-просвітницька лекція на тему 
«Відповідальність за дії пов’язані з наркотиками». 

 

Протягом звітного періоду на 
постійній основі забезпечувалась 
робота пунктів доступу громадян 
до безоплатної правової 
допомоги в приміщенні 
Генічеської районної філії центру 
зайнятості. Консультації 
надавались в  офлайн режимі. 

 

  16 лютого 2021 року заступником начальника відділу 
«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Василюк Федором з 
головою Новотроїцької селищної ради було проведено робочу 
зустріч, в ході якої було підписано меморандум про співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги між Каховським 
місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Новотроїцькою селищною радою.  

 

16 лютого 2021 року начальником відділу 
“Іванівське бюро правової допомоги” 
Ведмецьким Юрієм на виконання Програми 
“Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство” та з метою посилення захисту 
прав населення в сфері земельних відносин, для 
користувачів бібліотеки Іванівської селищної 
ради прочитано лекцію на теми: “Встановлення 
меж земельної ділянки ” та «Присвоєння 
кадастрового номера земельній ділянці». 

 

17 лютого 2021 року, в рамках Всеукраїнської 
кампанії із захисту прав споживачів «Знай свої права» 
фахівчиня відділу «Верхньорогачицьке бюро правової 
допомоги» Філімоненко Олена провела для осіб, які 
перебувають на обліку в районній філії обласного центру 
зайнятості семінар на тему: “Захист прав споживачів у 
сфері фінансових послуг”.  



 

 

     17 лютого 2021 року 
начальником відділу “Іванівське бюро 
правової допомоги” Ведмецьким Юрій 
прийняв участь у засідання «круглого 
столу», яке відбулося в Іванівській 
районній філії Херсонського обласного 
центру зайнятості провів лекцію на 
тему «Особливості оформлення 
трудових відносин на період виконання сезонних робіт та організацію роботи в 
умовах карантинних обмежень».   

18 лютого 2021 року начальником відділу 
«Нижньосірогозьке бюро правової допомоги» Угорчук 
Інесою було взято участь у інформаційному семінарі на тему: 
“Порядок встановлення факту існування трудових відносин”, 
що відбулися в приміщенні районного центру зайнятості.       

 

19 лютого 2021 року начальник відділу 
"Горностаївське бюро правової допомоги" Костянтин 
Цупра прочитав лекцію в приміщенні комунальної установи 
"Територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) та соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді". 

 

 

19 лютого 2021 року в рамках формування у молодого покоління високої 
патріотичної свідомості для учнів 10-11 класів Гімназії Новокаховської міської 
Ради був проведений урок Захисту Вітчизни на тему: «Патріотичне виховання 
молоді». До проведення уроку долучилась головний спеціаліст відділу 

«Новокаховське бюро 
правової допомоги» 
Зальвовська Ірина, яка 
надала детальне 
роз’яснення про 
військовий обов'язок 
громадян України згідно 
Конституції України та 
Закону України «Про 
військовий обов'язок і 

військову службу».  

 

 

 



 

23 лютого 2021 року 
начальником відділу 
«Генічеське бюро правової 
допомоги» Волвенко 
Валентиною було проведено 
робочу зустріч з 
працівниками Управління 
соціального захисту 
населення Генічеської РДА. 

 

 

 

25 лютого 2021 року начальником відділу «Нижньосірогозьке 
бюро правової допомоги» Угорчук Інесою взято участь у 
інформаційному семінарі на якому обговорили тему: «Ризики 
нелегальної трудової міграції», що відбулися в приміщенні 
районного центру зайнятості. 

 

На виконання заходів Програми 
“Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство” та з метою посилення 
захисту прав населення в сфері земельних 
відносин, 25 лютого 2021 року начальник 
Верхньорогачицького бюро правової 
допомоги Яценко Людмила провела семінар 
на тему: “Відкриття ринку 
сільськогосподарських земель” для фахівців 
сектору «Центр надання адміністративних послуг» Верхньорогачицької 
селищної ради. 

26 лютого 2021 року в Новокаховській 
міській філії Херсонського обласного центру 
зайнятості головним спеціалістом відділу 
«Новокаховського бюро правової допомоги» 
Каховського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
Зальвовською Іриною було проведено семінар для 
осіб, які перебувають на обліку в Новокаховській 
міській філії Херсонського обласного центру 
зайнятості на тему: «Легальна зайнятість. Види 
трудових відносин». 

 

 

 



На виконання укладеного Меморандуму про співпрацю, з метою 
підвищення рівня правової обізнаності громадян 
та спрощення доступу до правосуддя мешканців 

відділених населених 
пунктів 26.02.2021 року 
фахівці Каховського МЦ 
Поляков Руслан та Бойко 
Надія спільно із 

представниками 
Каховського професійного аграрного ліцею здійснили 
виїзний прийом громадян та провели 

правопросвітницькі заходи в навчальних закладах с. Костогризове та с. 
Семенівка Зеленопідської ОТГ. Фахівці з МЦ та ліцею для учнів старших класів 
прочитали лекції на тему: “Права дітей. Обов’язки. Відповідальність”. 

 

01 березня 2021 року головним спеціалістом відділу 
«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Юлією Чаглєй для 
коллективу Новотроїцького житлово-комунального підприємства  
було проведено правопросвітницький захід, а саме лекцію на тему: 
"Порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці" та 
"Порядок приватизації земельної ділянки".  

 

02 березня 2021 року фахівчиня відділу 
«Верхньорогачицьке бюро правової допомоги» 
Філімоненко Олена на виконання графіку в рамках 
Програми «Прискорення приватних інвестицій в сільське 
господарство» провела для осіб, які перебувають на обліку 
як безробітні у районній філії обласного центру зайнятості, 
семінар на тему: «Присвоєння кадастрового номера 
земельній ділянці». 

З метою посилення правосвідомості громадян в області земельного права 
та на виконання графіку в рамках Програми «Прискорення приватних 

інвестицій в сільське господарство» 02 березня 
2021 року заступник начальника відділу 
“Великолепетиське бюро правової допомоги” 
Юлія Кривов’яз у районному секторі філії ДУ 
«Центр пробації» провела лекцію на тему: 
«Земельний податок для фізичних осіб». 
Слухачів проінформовано про ставки 
земельного податку, порядок його нарахування, 
також наголошено про існуючи пільги та 
звільнення від податку деяких категорій осіб. По 

закінченню заходу бажаючі отримали інформаційні буклети з контактами бюро. 

 
На виконання заходів Програми “Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство” та з метою посилення захисту прав населення в сфері 



земельних відносин, 02 березня 2021 року 
головним спеціалістом відділу 
«Новокаховське бюро правової допомоги» 
Зальвовською Іриною в міському відділу філії 
Державної установи «Центр пробації» в 
Херсонській області  було проведено 
інформаційно-просвітницьку лекцію на тему: 
«Укладання та внесення змін до договору 
оренди землі».  

 
 
03 березня 2021 року з метою 

посилення захисту прав населення в сфері 
земельних відносин головним 
спеціалістом відділу “Горностаївське бюро 
правової допомоги” Коренко Оленою 
спільно з спеціалістом сектору філії ДУ 
“Центр пробації” проведений семінар для 
клієнтів установи на тему: “Порядок 
присвоєння кадастрового номеру 
земельній ділянці”. 

 

04 березня 2021 року начальником відділу 
«Нижньосірогозьке бюро правової допомоги» Угорчук Інесою 
було взято участь у інформаційному семінарі на тему: 
“Порядок відсторонення працівників від роботи”, що 
відбулися в приміщенні районного центру зайнятості. 

   04 березня 2021 року заступником начальника відділу 
«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Василюк 
Федором було здійснено виїзд до Новотроїцької селищної 
ради с. Чкалово, де було проведено робочу зустріч зі 
старостою Новотроїцької селищної ради с. Чкалово 
Бережною Антоніною Анатоліївною, під час якої були 
обговоренні проблемні питання, щодо яких найчастіше звертаються мешканці с. 
Чкалово та подальшу  спільну співпрацю. 

04 березня 2021 року у Нововокаховській міській бібліотеці для дітей та 
юнацтва відбувся семінар «Соціальне 
партнерство як фактор успіху бібліотеки», де 
фахівці відділу «Новокаховське бюро правової 
допомоги» Зальвовська Ірина та Гладишева 
Олена провели лекцію  за тему: «Порядок 
реагування на випадки домашнього насильства 
та виявлення суіцідальних тенденцій». Під час 
семінару були обговорені питання: 
«Запобігання домашньому насиллю» та 
«Суспільна небезпека та відповідальність за доведення особи до самогубства».  



11 березня 2021 року начальником відділу 
«Нижньосірогозьке бюро правової допомоги» Угорчук 
Інесою було взято участь у інформаційному семінарі на 
тему: “Працевлаштування окремих категорій працівників”, 
що відбулися в приміщенні районного центру зайнятості. 

 

 

11 березня 2021 року начальник 
Іванівського відділу “Бюро правової допомоги”. 
Ведмецький Юрій взяв участь у проведенні 
засіданні комісії з питань захисту прав дитини 
при виконавчому комітеті Іванівської селищної 
ради. 

 
 
 

12 березня 2021 року головним спеціалістом відділу 
«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Юлією Чаглєй 
було проведено для відвідувачів районної бібліотеки 
смт.Новотроїцьке, лекцію по земельному праву на тему: 
"Порядок укладання та внесення змін до договору оренди 
землі" та "Встановлення меж земельної ділянки".  
 

 
12 березня 2021 року під час спільної 

зустрічі з працівниками Генічеського 
районного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Південного 
міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Одеса) фахівцями відділу 
«Генічеське бюро правової допомоги» було 
проведено семінар  на тему «Як отримати 
статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів». 
 

         15 березня 2021 року заступник начальника 
відділу “Великолепетиське бюро правової 
допомоги” Юлія Кривов’яз прийняла участь в 
онлайн-семінарі, організованого фахівцем 
Великолепетиської РФ ХОЦЗ, з метою 
інформування учасників заходу про зміни у 
законодавстві, переваги легальної праці, трудову 
міграцію та інше. 

 

 

 



 

16 березня 2021 року в Іванівській районній 
філії Херсонського обласного центру зайнятості 
начальником відділу «Іванівське бюро правової 
допомоги» Ведмецьким Юрієм, проведено 
дистанційний пункт консультування. 

 

17 березня 2021 року головним спеціалістом відділу 
«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Юлією Чаглєй було 
проведено лекцію для службовців пошти,а саме поштарів, на 
тему "Порядок приватизації земельних ділянок". Також до 
відома було роз’яснено принципи роботи Новотроїцького бюро 
БПД, порядок звернення щодо отримання БВПД, а також було 
надано інформаційні буклети з правових питань.  

 
 

18 березня 2021 року в Державному професійно-
технічному навчальному закладі «Новокаховське вище 
професійне училище» для учнів І–ІV курсів була 
проведена виховна година на тему «Суспільна 
небезпека та відповідальність за доведення особи до 
самогубства» та «Запобігання домашньому насиллю». 
До заходу долучилась головний спеціаліст відділу 
«Новокаховське бюро правової допомоги» Зальвовська 
Ірина.  
 
 
 

 
З метою посилення правосвідомості 

громадян в області земельного права та на 
виконання графіку в рамках Програми 
«Прискорення приватних інвестицій в сільське 
господарство» 22 березня 2021 року головний 
спеціаліст відділу "Великолепетиське бюро 
правої допомоги" Юлія Барсук для громадян, які 
перебувають на обліку в районній філії центру 
зайнятості як безробітні, провела семінар на 

тему "Укладення та внесення змін до договору оренди землі". Фахівчиня 
роз'яснила поняття “договору оренди землі”, звернула увагу на істотні умови 
цього договору, розповіла про форму договору та порядок його укладення, а 
також розкрила питання внесення до нього змін. Окрім цього, присутні 
дізналися про їх право на отримання безоплатної первинної правової допомоги, 
а також про можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну 
правову допомогу. 
 



23 березня 2021 року фахівчиня відділу 
«Верхньорогачицьке бюро правової 
допомоги» Філімоненко Олена провела 
семінар для осіб, які перебувають на обліку 
в районній філії Херсонського обласного 
центру зайнятості на тему: «Трудова книжка 
— основний документ про трудову 
діяльність працівника».  
 
 

 
 

На виконання заходів Програми “Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство” та з метою 
посилення захисту прав населення в сфері 
земельних відносин, 25 березня 2021 року 
головними спеціалістами відділу 
«Новокаховського бюро правової 
допомоги» Зальвовською Іриною та 
Гладишевою Оленою в  міському відділі 
філії Державної установи «Центр 
пробації» було проведено інформаційно-
просвітницьку лекцію на тему: 
«Встановлення меж земельної ділянки». 
 

26 березня 2021 року фахівчинею відділу «Генічеське бюро правової 
допомоги» Валентиною Волвенко  було 
прийнято участь у фокус -  групі  
організованою Правовим клубом 
PRAVOKATOR що транслювалася через он-
лайн конференцію Zoom з питань земельного 
законодавства. 

 До участі в фокус – групі були запрошені 
представники системи безоплатної правової 
допомоги, адвокати, зовнішні експерти – 

досвідчені тренери, фахівці у сфері земельних правовідносин. 
 
  30 березня 2021 року відбулась робоча зустріч за участі начальника 

Новотроїцького районного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану, начальника 
Новотроїцького районного сектору філії Державної 
установи "Центр пробації" в Херсонській області, 
заступника начальника відділу «Новотроїцьке бюро 
правової допомоги» Федора Василюка та головного 

спеціаліста Новотроїцького районного відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану. Під час зустрічі було обговорено питання  щодо надання 
безоплатної правової допомоги, можливість співпраці з приводу надання 
консультацій та допомоги в оформленні документів клієнтам пробації, 
проведення для них заходів з правової освіти. 



[1.3.] Довідково-інформаційна  платформа консультацій ''WikiLegalaid'' 

  Редагування та підтримка в установленому порядку юридичних 
консультацій довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
“WikiLegalaid”: 
 
-  “Фактичні шлюбні відносини»; 
- “Встановлення порядку побачення з дитиною”; 
- “Захист прав стягувача у виконавчому провадженні”; 
- “Представництво у виконавчому провадженні”; 
- “Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу під час перебування 
матері у відпустці для догляду за дитиною до шести років”; 
- “Відеоспостереження на робочому місці” 
- “Оплата праці: поняття, види та форми”; 
- ”Виселення з квартири без надання іншого житла”; 
- ”Укладення контракту на проходження військової служби”; 
- ”Як визнати заповіт недійсним”; 
- “Реєстрація права власності на земельну ділянку”; 
- “Стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати з підприємства 
банкрута"; 
- “Лікарська таємниця: поняття, порядок розголошення, відповідальність”; 
- “Особливості надомної та дистанційної роботи в умовах карантину”; 
- “Хабар в навчальних закладах”. 

 
 Розділ ІІ: Результативні показники діяльності. 
   

За період з січня по березень 2021 року Каховським місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, 
що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 
3499 звернень клієнтів,  особам було надано правову консультацію 3272 та 227 
з них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 

№ Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстровани

х звернень 

Кількість 
наданих 
правових 

консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлен

их до інших 
провайдерів 

БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва та 

надання БПД 

699 632 67 0 

2 Відділ 
“Верхньорогачицького 

бюро правової допомоги” 

262 249 13  
0 

3 Відділ 
“Великолепетиського 

бюро правової допомоги” 

288 282 6 0 

4 Відділ “Горностаївського 
бюро правової допомоги” 

217 212 5 0 

5 Відділ “Іванівське бюро 
правової допомоги” 

283 268 15 0 



6 Відділ “Новокаховське 
бюро правової допомоги” 

465 443 22 0 

7 Відділ “Генічеське бюро 
правової допомоги” 

428 400 28 0 

8 Відділ 
“Нижньосірогозьке бюро 

правової допомоги” 

245 241 4 0 

9 Відділ “Новотроїцьке 
бюро правової допомоги” 

384 350 34 0 

10 Відділ “Чаплинське бюро 
правової допомоги” 

228 195 33 0 

 Разом по МЦ 3499 3272 227 0 

 В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
рішень 228 про надання БВПД, надано доручень адвокатам 183, видано 
довіреностей 41 штатним працівниками (представництво клієнта в суді або 
оформлення процесуальних документів), здійснено 3 заміни, видано 16 наказів 
на припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
цивільне право 559 (16 %); сімейне 439 (12,5 %); спадкове 391 (11,2%); житлове 
283 (8,1 %); інших питань 273 (7,8%); цивільний процес 244 (7%); 
адміністративний право 265 (7,6%);  соціальне забезпечення 212 (6,1%);  
трудове  159 (4,5 %); виконання судових рішень 158 (4,5%); пенсійне 138 (3,9%); 
земельне 134 (3,8%); кримінальний процес  54 (1,5%);  податкове 53 (1,5%); 
кримінальне право  48 (1,4%); адміністративне правопорушення 44 (1,3%); 
договірне 45 (1,3%). 

 
Діаграма 1. Кругова діаграма по розподілу клієнтів за звітний квартал за 
категорією питань 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  Діаграма 2. Щодо розподілу нових клієнтів за статтю: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Чоловіків -656 осіб 
Жінок -1007 осіб 
 
Діаграма 3. Щодо розподілу нових клієнтів за віком: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 18 років — 7 осіб 
від 18 до 35 років  —326 осіб 
від 35 до 60 років — 845 осіб 
понад 60 років — 485 осіб 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний квартал найбільше 
позитивних рішень було прийнято по особам, які перебувають під юрисдикцією 
України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує  двох розмірів 
прожиткового мінімуму 171 (75,3%),  особи з інвалідністю 25 (11%), по 
ветеранам війни 18 (7,9%),  діти 5 (2,2%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією 
осіб 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 
звітний період було: 

- здійснено 13 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 44 
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 201 осіб, в тому числі 31 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 170 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 26 органам місцевого самоврядування та 
установам —  провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги; 

- проведено 225 правопросвітницьких заходів; 
- розміщено у ЗМІ 14 інформаційних матеріалів; 
- надано 34 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін'юсту. 

 
 

№ 
з/п 

Найменування 
МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 
пунктів/осі

б, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційн
их 

пунктів/осі
б, що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдері
в БПД, 
яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітниць
ких заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким надано 
доступ до 

електронних 
сервісів МЮ 

1 Разом по МЦ, в 
тому числі: 

13/46 44/170 26 225 
 

34 



2 Новотроїцьке 
бюро 

6/16 3/5 0 25 1 

3 Генічеське бюро 0/0 3/15 18 26 8 

4 Новокаховське 
бюро 

0/0 2/20 0 16 0 

5 Великолепетиське 
бюро 

0/0 4/24 0 32 3 

6 Нижньосірогозьке 
бюро 

0/0 7/ 8 8 35 10 

7 Горностаївське 
бюро 

0/0 6/18 0 16 0 

8 Верхньорагачицьк
е бюро 

0/0 4/32 0 22 12 

9 Іванівське бюро 0/0 4/19 0 21 0 

10 Чаплинське бюро 0/0 4/0 0 2 0 

11 Каховський МЦ 7/30 7/29 0 31 0 

 
 


