
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

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

плану діяльності на 2021 рік у IІ 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. 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 

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. 

01.04.2021 року головним спеціалістом відділу 
«Нижньосірогозьке бюро правової допомоги» Садловською 
Оленою спільно з керівником районного сектору пробації 
для клієнтів пробації проведено бесіду на тему «Гендерна 
рівність – рівність прав і можливостей чоловіка і жінки». 

 
      
 
 



01.04.2021 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 Служби у справах дітей 
виконавчого комітету Новокаховської міської 
ради завітала головний спеціаліст відділу 
«Новокаховське бюро правової допомоги» Ірина 
Зальвовська. Під час візиту фахівчинею для 

працівників установи була проведена інформаційно-просвітницька лекція на 
тему: «Порядок безоплатної приватизації земельної ділянки». 

01.04.2021 начальник відділу «Нижньосірогозьке бюро 
правової допомоги» Угорчук Інеса взяла участь у 
інформаційному семінарі із загальних питань з зайнятості, 
який відбувся у приміщенні районної філії центру зайнятості. 
Під час заходу обговорили тему: “Поновлення на роботі 
незаконно звільненого працівника”. 

01.04.2021 року головним 
спеціалістом відділу «Новотроїцьке бюро 
правової допомоги» Юлією Чаглєй було 
проведено семінар на тему:"Порядок 
оформлення документів на безоплатне 
отримання земельної ділянки" для осіб, які 
перебувають на обліку в Новотроїцькому 
районному центрі зайнятості, як 
безробітні. Під час семінару всі бажаючі 
мали можливість задавати актуальні 
питання з земельного законодавства. По 

закінченню бесіди всім присутнім були надані для ознайомлення інформаційні 
буклети з правових питань. 

02.04.2021 року в приміщенні відділу «Новотроїцьке бюро правової 
допомоги» відбулась робоча зустріч за участю начальника Новотроїцького 
районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану, начальника 
Новотроїцького районного сектору філії Державної установи "Центр пробації" 

в Херсонській області, заступника начальника 
Новотроїцького бюро правової допомоги 
Василюка Федора. 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. 

 
 

 
 
 
 
 



05.04.2021 року начальник відділу “Іванівське 
бюро правової допомоги” 
Ведмецький Юрій в 
Іванівському відділі 
Управління держгеокадастру 
та в Іванівському 
професійно-аграрному ліцеї 
провів лекції на 

тему ”Приватизація земельної ділянки” . 
З метою посилення правової обізнаності громадян в області 

земельного права 06.04.2021 року заступником начальника відділу 
“Великолепетиське бюро правової допомоги” Юлією Кривов’яз в 
районному секторі філії ДУ «Центр пробації» для суб’єктів 
пробації прочитано лекцію на тему: «Присвоєння кадастрового 
номера земельній ділянці».  
 

06.04.2021 року фахівчиня відділу 
«Верхньорогачицьке бюро правової допомоги» 
Філімоненко Олена в рамках Програми «Прискорення 
приватних інвестицій в сільське господарство» провела 
для осіб, які перебувають на обліку в районній філії 
Херсонського обласного центру зайнятості семінар на 
тему: “Земельна реформа в Україні”. 

 
07.04.2021 року головним спеціалістом відділу 

«Генічеське бюро правової допомоги» Ольгою Колісник 
було проведено семінар на тему «Особливості 
укладення договору оренди землі» для безробітних, які 
знаходяться на обліку в Генічеському центрі зайнятості. 
 
 

07.04.2021 року в приміщенні відділу «Новотроїцьке 
бюро правової допомоги» відбулась робоча зустріч за участю 
головного спеціаліста управління Новотроїцького районного 
територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки, заступника начальника відділу «Новотроїцьке 
бюро правової допомоги» Василюка Федора та головного 

спеціаліста Чаглєй Юлії. 
 

 
 
 



08.04.2021 начальник відділу «Нижньосірогозьке бюро 
правової допомоги» Угорчук Інеса взяла участь у 
інформаційному семінарі із загальних питань з зайнятості, 
який відбувся у приміщенні районної філії центру зайнятості. 
Під час заходу обговорили тему: “Шляхи вирішення трудових 

спорів”.  
 
З метою посилення правосвідомості громадян в 

області земельного права та на виконання графіку в 
рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій в 
сільське господарство» 12.04.2021 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 "Шляхи 
дострокового розірвання договору оренди землі". 

 
13.04.2021 року фахівчиня відділу 

«Верхньорогачицьке бюро правової допомоги» 
Філімоненко Олена провела для осіб, які 
перебувають на обліку в районній філії 
Херсонського обласного центру зайнятості 
семінар на тему: “Відновне правосуддя для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
кримінального правопорушення”. 

 
 

 
13.04.2021 року головним спеціалістом відділу 

"Іванівське бюро правової допомоги" в Іванівському 
центрі надання соціальних послуг Іванівської 
селищної ради Херсонської області проведено 
дистанційний пункт консультування та прочитано 
лекцію на тему ”Дострокове розірвання договору 
оренди земельної ділянки”. 

 
 
 

14.04.2021 року фахівчиня відділу 
«Верхньорогачицьке бюро правової допомоги» 
Філімоненко Олена на базі районного сектору філії ДУ 
“Центр пробації” провела семінар на тему: 
“Попередження повторних правопорушень під час 
випробувального терміну”. 

 
 
 
 
 



 
15.04.2021 року головним спеціалістом відділу 

"Новотроїцьке бюро правової допомоги" Юлією Чаглєй для 
колективу Генічеського відділу управління соціального 
захисту населення прочитано лекцію на тему:" Порядок 
приватизації земельної ділянки та присвоєння кадастрового 
номера». 

 
15.04.2021 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 "Зняття з реєстрації місця 
проживання". 

 
 

 
15.04.2021 начальник відділу «Нижньосірогозьке 

бюро правової допомоги» Угорчук Інеса взяла участь у 
інформаційному семінарі із загальних питань з зайнятості, 
який відбувся у приміщенні районної філії центру 
зайнятості. Під час заходу обговорили тему: “Рівність прав 
чоловіків і жінок у сфері праці”. 

16.04.2021 року начальником відділу “Іванівське бюро 
правової допомоги” Ведмецьким Юрієм проведено виступ 
на місцевому радіо Іванівка ФМ на тему “Оформлення 
спадщини на земельний пай”. 

 
 
19 квітня 2021 року фахівці Каховського МЦ Поляков Руслан, Молдован 

Юлія та Бублик Ганна з метою налагодження співпраці в сфері підвищення 
рівня правової обізнаності та спрощення доступу до 
правосуддя представників ромських меншин завітали до 
громадської організації “Суспільство циган південного 
краю “Романо тхан”. Разом із керівником організації 
Панченко Янушем досягнуто домовленості щодо 
укладення Меморандуму про співпрацю. 
 

19.04.2021 року начальник відділу "Горностаївське бюро 
правової допомоги" Костянтин Цупра провів в 
Горностаївській селищній раді  семінар  на тему “Зміни у 
чинному законодавстві, що пов’язані з провадженням обігу 
земель сільськогосподарського призначення”. 



22.04.2021 року начальник відділу 
«Нижньосірогозьке бюро правової допомоги» Угорчук Інеса 
взяла участь у інформаційному семінарі на якому 
обговорили тему: «Поновлення на роботі незаконно 
звільненого працівника», який відбувся у районній філії 
центру зайнятості. 

 
22.04.2021 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 "Протидія домашньому 
насильству". 

 
 

26.04.2021 року головний спеціаліст відділу «Генічеське 
бюро правової допомоги» Ольга Колісник обговорила питання 
щодо попередження скоєння повторних правопорушень під час 
випробувального терміну з особами, які перебувають на обліку 
в Генічеському районному відділі Філії Державної установи 
«Центр пробації» в Херсонській області. 

 
 

 
 
27.04.2021 року головним спеціалістом відділу 

“Чаплинське бюро правової допомоги”  Кузнєцовою 
Людмилою проведено робочу зустріч з головою 
Чаплинської селищної  ради Фаустовим Олексієм 
Георгійовичем та секретарем ради Котик Іриною 
Іванівною. 

 
 

 
28.04.2021 року для учнів 11 класу Гімназії Новокаховської 

міської Ради головним спеціалістом відділу «Новокаховськое 
бюро правової допомоги» Зальвовською Іриною була проведена 
інформаційна лекція на тему: «Право на оскарження шляхом 
подання  апеляційної заяви щодо порушення процедури 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання». 

 
 
 

29.04.2021 року фахівці відділу 
«Верхньорогачицьке бюро правової допомоги» 
Яценко Людмила та Філімоненко Олена провели 
робочу зустріч з Верхньорогачицьким селищним 
головою Коротун Світланою Іванівною, в ході якої 



було підписано меморандум про співпрацю щодо надання безоплатної правової 
допомоги. 

 
29.04.2021 начальник відділу «Нижньосірогозьке бюро правової 

допомоги» Угорчук Інеса взяла участь у інформаційному 
семінарі із загальних питань з зайнятості, який відбувся у 
приміщенні районної філії центру зайнятості. Під час 
заходу обговорили тему: «Правове регулювання робочого 
часу і часу відпочинку». 

 
29.04.2021 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 
правовстановлюючого документа”. 

 
 
05.05.2021 року  головним спеціалістом відділу “Чаплинського бюро 

правової допомоги” Кузнєцовою Людмилою в приміщенні Чаплинського 
районного сектору філії Державної установи 
“Центр пробації” в Херсонській області було 
забезпечено роботу консультаційного пункту та  
проведено правопросвітницький захід, а саме 
прочитано лекцію на тему: “Порядок 
приватизації земельної ділянки та присвоєння 
кадастрового номеру”.  

 
05.05.2021 року на базі районного сектору філії ДУ «Центр 

пробації» фахівчиня відділу «Верхньорогачицьке бюро правової 
допомоги» Філімоненко Олена спільно з фахівцем із соціальної 
роботи територіального центру соціального обслуговування 
провела інформаційний семінар для суб’єктів пробації на тему: 
«Запобігання та протидія домашньому насильству». 

 
 
05.05.2021 року заступником начальника відділу 

«Новотроїцьке бюро правової допомоги» в приміщенні 
районного сектору ДУ “Центр пробації” було проведено 
правопросвітницький захід клієнтам пробації на тему "Як 
реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної 

ділянки".  
 
 
05.05.2021 року головним спеціалістом відділу 

«Горностаївське бюро правової допомоги» Коренко Оленою 
здійснено інформування та  прийом громадян в 
Горностаївському районному секторі філії Державної установи 
“Центр пробації” в Херсонській області . Під час зустрічі 



фахівець розповідала присутнім про права та обов’язки трудових мігрантів, 
розкрито зміст прав та обов’язків, як та де трудовому мігранту отримати 
консультацію про свої права.  

 
 
З метою посилення правосвідомості громадян в області 

земельного права та на виконання графіку в рамках Програми 
«Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство» 
06.05.2021 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 "Порядок 
отримання земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства". 

 
 
06.05.2021 начальник відділу «Нижньосірогозьке бюро 

правової допомоги» Угорчук Інеса взяла участь у 
інформаційному семінарі із загальних питань з зайнятості, 
який відбувся у приміщенні районної філії центру зайнятості. 
Під час заходу обговорили тему: «Права та обов'язки трудових 
мігрантів». 

 
 

  07.05.2021 року головним спеціалістом відділу 
«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Юлією 
Чаглєй було прочитано для поштарів Новотроїцького 
відділення "Укрпошта" лекцію на тему: "Порядок 
користування земельною ділянкою (оренда, сервітут, 
емфітевзис, суперфіцій). Після закінчення заходу 
всім присутнім були надані інформаційні буклети. 

 
07.05.2021 року головним спеціалістом відділу 

“Чаплинського бюро правової допомоги” Кузнєцовою 
Людмилою в приміщенні Чаплинської районної державної 
адміністрації проведено правопросвітницький захід для 
працівників відділу, а саме прочитано лекцію на тему: “Права та 
обов’язки трудових мігрантів”. 

 
На передодні свята Дня Перемоги, працівники 

Каховського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги за підтримки небайдужих представників 
громадських організацій привітали з прийдешнім святом 
ветеранів війни м.Каховка. Ветерани отримали адресну 
безоплатну правову допомогу та інформацію щодо права та 

порядку отримання ними безоплатної вторинної правової допомоги. 
Скориставшись нагодою ветерани на місці отримали правові роз’яснення щодо 
питань в сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення, спадкового та 
житлового права. 



 
З метою посилення правосвідомості громадян в області 

земельного права 11.05.2021 року заступник начальника 
відділу “Великолепетиське бюро правової допомоги” Юлія 
Кривов’яз у районному секторі філії ДУ «Центр пробації» 
провела лекцію на тему: «Особливості впровадження ринку 
землі в Україні». 

 
 

11.05.2021 року головний спеціаліст відділу 
“Горностаївське бюро правової допомоги” Коренко Олена  
провела семінар з приватним нотаріусом Карпеченко К.П. 
на тему “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обігу земель сільськогосподарського 
призначення, які вступають в дію з 01.07.2021 року. 

 
 

12.05.2021 року  головним 
спеціалістом відділу “Чаплинського 
бюро правової допомоги” 
Кузнєцовою Людмилою проведено 
робочу зустріч  директором 
Чаплинського професійного 
аграрного, в ході якої було  підписано 
меморандум про співпрацю щодо 

надання  безоплатної правової допомоги  та   для 
працівників ліцею прочитано лекцію на тему: “Земельна реформа в Україні”. 
 
 

13.05.2021 року головним спеціалістом відділу 
"Іванівське бюро правової допомоги" Копиловою 
Любов’ю прочитано лекцію для клієнтів Іванівської філії 
Херсонського центру зайнятості на тему: “Зміни в 
пенсійному законодавстві з 01.04.2021 року” та після 
правопросвітницького заходу — відповідно до украденого 
Меморандуму про співпрацю, проведено дистанційний 

пункт консультування для відвідувачів центру зайнятості. 
 
13.05.2021 року головним спеціалістом відділу 

«Новотроїцьке бюро правової допомоги», Юлією Чаглєй 
було для колективу Новотроїцької РДА 
правопросвітницький прочитано лекцію на тему:" 
Порядок встановлення меж земельної ділянки". Після 
закінчення заходу всім присутнім були надані 
інформаційні буклети. 

 



14.05.2021 року в Новокаховській міській 
філії Херсонського обласного центру зайнятості 
головним спеціалістом відділу «Новокаховського 
бюро правової допомоги» Зальвовською Іриною 
разом з провідним фахівцем з профорієнтації 
відділу активної підтримки безробітних 
Новокаховської міської філії Херсонського 
обласного центру зайнятості було проведено 
семінар для осіб, які перебувають на обліку в 

Новокаховській міській філії Херсонського обласного центру зайнятості на 
тему: «Легальна зайнятість. Трудовий  договір та його види». 

 
14.05.2021 року начальником відділу “Іванівське 

бюро правової допомоги” Ведмецьким Юрієм 
проведено виступ на місцевому радіо Іванівка ФМ на 
тему “ВСУ визнав законним відсторонення від 
навчання дитини, яка не зробила необхідні щеплення». 

 
 

 
14.05.2021 року заступником начальника відділу 

«Новотроїцьке бюро правової допомоги» було здійснено виїзд до 
старост с.Громівка, с.Воскресенка, с.Сергіївка Новотроїцької 
селищної ради, де було організовано діяльність мобільних 
консультативних пунктів доступу до безоплатної правової 
допомоги, а саме надано консультування з питань цивільного, 
пенсійного, трудового права та соціального забезпечення. Після 

закінчення заходу було проведено робочі зустрічі зі старостами вказаних сіл. 
 

 
17.05.2021 року головний спеціаліст відділу «Генічеське 

бюро правової допомоги» Ольга Колісник обговорила питання 
щодо порядку оформлення або відновлення документів з 
особами, які перебувають на обліку в Генічеському районному 
відділі Філії Державної установи «Центр пробації» в 
Херсонській області. 

 
 

17.05.2021 року  головним спеціалістом відділу 
“Чаплинського бюро правової допомоги” 
Кузнєцовою Людмилою в приміщенні Чаплинського  
районного відділу державної виконавчої служби 
Південного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м.Одеса)  проведено 
правопросвітницький захід для працівників відділу  
на тему: Як виявити домашнє насильство, хто і яку 
відповідальність несе за такі дії?  Де і як отримати допомогу?». 

 



17.05.2021 року для учнів 6-А класу Академічного ліцею 
«Спектр» Новокаховської міської ради Херсонської області 
головним спеціалістом відділу «Новокаховське бюро правової 
допомоги» Зальвовською Іриною було проведено лекцію  за тему: 
«Країна, у якій я живу. Конституція України – основний закон 
держави». 

  
 
 

 
17.05.2021 року головним спеціалістом відділу 

"Іванівське бюро правової допомоги" Копиловою 
Любов’ю в Іванівській філії Херсонського центру 
зайнятості для безробітних прочитано лекцію на тему 
"Виправлення помилок в трудовій книжці". 

 
 
 
18.05.2021 року фахівчиня відділу «Верхньорогачицьке бюро правової 

допомоги» Філімоненко Олена провела для осіб, які перебувають на обліку в 
районній філії Херсонського обласного центру 
зайнятості, семінар на тему: «Запобігання та протидія 
домашньому насильству». 

 
 
 

 
 
20.05.2021 року в Державному професійно-технічному 

навчальному закладі «Новокаховське вище професійне 
училище» для представників учнівського самоврядування в 
рамках освітньої програми «Школа молодого лідера» головним 
спеціалістом відділу «Новокаховське бюро правової допомоги» 
Зальвовською Іриною був проведений семінар на тему 
«Порядок створення та діяльність громадської організації». 

 
 

 
 

20.05.2021 року спеціалісти відділу “Іванівське 
бюро правової допомоги” прийняли участь у 
проведенні інформаційної кампанії “Вуличне 
інформування” з нагоди 10-річчя прийняття ЗУ “Про 
безоплатну правову допомогу” на тему ”Право на 
безоплатну правову допомогу”. 

 
 
 



25.05.2021 року начальник відділу 
«Верхньорогачицьке бюро правової допомоги» Яценко 
Людмила для фахівців Центру надання 
адміністративних послуг, відділу Держгеокадастру, 
землевпорядної організації “Геліос” провела семінар на 
тему "Новели земельного законодавства. Орендні 
відносини". 

 
 

25 травня 2021 року фахівці Каховського МЦ 
Поляков Руслан та Бублик Ганна з метою посилення 
правоспроможності громадян, підвищення рівня 
доступу до правосуддя осіб з числа незахищених 
верств населення, завітали до Каховської міської 
організації ветеранів України. Присутні, з 

урахуванням досить похилого віку, отримали інформацію на тему земельних 
правовідносин: право кожного громадянина на безоплатне отримання земельної 
ділянки, як правильно оформити договір земельної ділянки, яким чином 
переходить право власності на земельну ділянку в порядку спадкування, хто 
сплачує земельний податок. 

 
 
З метою посилення захисту прав громадян у сфері 

земельних відносин та на виконання графіку в рамках 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» 26.05.2021 року головним 
спеціалістом відділу «Новокаховське бюро правової 
допомоги» Зальвовською Іриною було здійснено виїзд 

до Райського старостинськог округу Новокаховської ОТГ Херсонської області. 
 
26.05.2021 року головний спеціаліст відділу «Генічеське 

бюро правової допомоги» Ольга Колісник провела урок для 
учнів 1 класу Генічеського ліцею на тему «Безпека в 
Інтернеті».  

 
 
 

З метою інформування осіб, які перебувають на 
обліку у Чаплинської районної філії Херсонського 
обласного центру зайнятості 26.05.2021 року  головним 
спеціалістом відділу “Чаплинського бюро правової 
допомоги” Кузнєцовою Людмилою прочитано лекцію на 

тему: «Ризики нелегальної трудової міграції». 
 
 
 
 
 
 



 
З метою посилення правосвідомості громадян із 

земельного права та на виконання графіку в рамках 
Програми «Прискорення приватних інвестицій в сільське 
господарство» 27 травня 2021 року фахівці Каховського 
МЦ Поляков Руслан, Бублик Ганна та Біла Валерія 
здійснили виїзний прийом громадян в старостинських 
округах с. Софіївка та с. Василівка Любимівської ОТГ 
Каховського району. 

 
27.05.2021 року начальник відділу «Нижньосірогозьке 

бюро правової допомоги» Угорчук Інеса взяла участь у 
інформаційному семінарі із загальних питань з зайнятості, 
який відбувся у приміщенні районної філії центру зайнятості. 
Під час заходу обговорили тему: “Неповний робочий час: 
порядок уведення й оформлення”. 

 
28.05.2021 року в рамках реалізації Програми 

“Прискорення приватних інвестицій в сільське 
господарство” фахівці  відділу "Іванівське бюро правової 
допомоги" провели виїзний прийом в с.Любимівка 
Іванівської громади Генічеського район. В актовому залі 
були присутні більше 30 мешканців села. На зустрічі 
прочитано лекцію та роз’яснено зміни до земельного 
законодавства. 
 

 
З нагоди святкування “Міжнародного дня захисту 

дітей” фахівці Каховського МЦ Поляков Руслан та 
Бублик Ганна завітали до Каховського міського 
Культурно-методичного закладу, де для дітей та 
трудового колективу була прочитана інформаційно-
просвітницька лекція “Права та обов'язки дітей”. 

 
 

 
01.06.2021 року  головним спеціалістом відділу 

“Чаплинське бюро правової допомоги” Кузнєцовою 
Людмилою в приміщені Чаплинського сільського 
споживчого товариства прочитано лекцію на тему: “Захист 
прав дітей в Україні”. 
 

 
01.06.2021 фахівці відділу «Верхньорогачицьке 

бюро правової допомоги» Яценко Людмила та 
Філімоненко Олена в рамках реалізації Програми 
"Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство" провели семінар-практикум на тему 
“Ринок землі в Україні” в приміщенні 



Верхньорогачицької селищної ради. В заході взяли участь старости 
Бережанського, Зеленівського, Первомаївського, Чистопільського, 
Ушкальського старостинських округів та земелевпорядники виконавчого 
апарату селищної ради. 

 
 
02.06.2021 року заступником начальника відділу 

«Новотроїцького бюро правової допомоги» в 
приміщенні районного сектору ДУ “Центр пробації” 
було проведено правопросвітницький захід клієнтам 
пробації на тему "Порядок користування земельною 
ділянкою(оренда,сервітут,емфітевзис,суперфіцій)". 

 
02.06.2021 року головним спеціалістом відділу 

“Чаплинське бюро правової допомоги” Кузнєцовою 
Людмилою в приміщенні Чаплинської районної 
державної адміністрації прочитано лекцію на тему: 
“Порядок приватизації земельної ділянки та присвоєння 
кадастрового номеру”. 

 
03.06.2021 року начальник відділу «Нижньосірогозьке 

бюро правової допомоги» Угорчук Інеса взяла участь у 
інформаційному семінарі із загальних питань з зайнятості, 
який відбувся у приміщенні районної філії центру зайнятості. 
Під час заходу обговорили тему: “Як уникнути трудового 
рабства за кордоном?”.  

 
04.06.2021 року головним спеціалістом відділу 

«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Юлією Чаглєй в 
приміщенні Новотроїцької районної бібліотеки було 
прочитано лекцію на тему:" Порядок оформлення документів 
на отримання земельної ділянки". Після закінчення заходу 

було надано консультацію з цивільного права. 
 
З нагоди свята Міжнародного дня 

захисту дітей, 04.06.2021 року, головний 
спеціаліст відділу “Чаплинського бюро 
правової допомоги” Кузнєцова Людмила 
привітала учнів Опорного закладу 
навчально-виховний комплекс "Чаплинська 
школа-гімназія" Чаплинської селищної ради 
Херсонської області  із святом і в ігровій 

формі розповіла про права 
дитини гарантовані нашою 
державою. 

 
04.06.2021 року у будівлі виконкому 

Новокаховської міської ради відбулись громадські 
слухання щодо обговорення пропозицій стосовно 



встановлення ставок орендної плати, земельного податку та податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новокаховської 
міської територіальної громади, які проводив відділ земельних відносин та 
комунальної власності. У громадських слуханнях прийняли участь спеціалісти 
відділу «Новокаховське бюро правової допомоги» Зальвовська Ірина та 
Гладишева Олена. 

 
08.06.2021 року фахівчиня відділу 

«Верхньорогачицьке бюро правової допомоги» 
Філімоненко Олена провела для осіб, які перебувають 
на обліку в районній філії Херсонського обласного 
центру зайнятості, семінар на тему: “Встановлення 
факту належності правовстановлюючого документу”. 

 
 
 
10.06.2021 року начальник відділу «Нижньосірогозьке 

бюро правової допомоги» Угорчук Інеса взяла участь у 
інформаційному семінарі, який відбувся у приміщенні 
районної філії центру зайнятості. З нагоди 10 - річниці 
прийняття Закону України “Про безоплатну правову 
допомогу” обговорили тему: “Право на безоплатну правову допомогу ”. 

 
10.06.2021 із робочим візитом до Відділення 

поліції № 3 Каховського районного відділу поліції 
ГУНП в Херсонській області  завітала  головний 
спеціаліст відділу “Чаплинського бюро правової 
допомоги” Кузнєцова Людмила. В ході зустрічі з 
начальником Відділення поліції № 3 Каховського 

районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області були обговорені 
питання надання безоплатної вторинної правової допомоги певним категоріям 
громадян. 

 
11 червня 2021 року в рамках реалізації Програми “Прискорення 

приватних інвестицій в сільське господарство” фахівці 
Каховського МЦ Поляков Руслан та Бойко Надія здійснили 
виїзний прийом громадян в с. Червона Поляна Чаплинської ОТГ 
Каховського району. Захід було організовано спільно з 
працівниками комунальної установи “Центр соціальних послуг” 
Чаплинської селищної ради. З нагоди Всесвітнього дня боротьби 

за ліквідацію дитячої праці фахівці взяли участь у флеш-мобі “Ні!”, мета якого 
привернути увагу до проблем існування дитячої праці та нагадати дорослим 
про їх персональну відповідальність за дітей.  

 
 
 
 
 
 



 
11.06.2021 року головним спеціалістом відділу 

"Іванівське бюро правової допомоги" Копиловою 
Любов’ю в Центрі надання адміністративних послуг 
Іванівської ОТГ проведено мобільний пункт 
консультування та прийом громадян. 

 
 

 
З метою посилення захисту прав громадян у сфері 

земельних відносин та на виконання графіку в рамках 
Програми «Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство» 11.06.2021 року до відділу 
«Новокаховське бюро правової допомоги» завітали 
представники Новокаховської міської спілки ветеранів 
Афганістану «Пам'ять». Під час візиту головним 

спеціалістом відділу «Новокаховське бюро правової допомоги» Зальвовською 
Іриною для гостей було прочитано лекцію на тему «Реалізація права на 
безоплатне отримання земельної ділянки». 

 
14.06.2021 року з нагоди  Всесвітнього дня 

донора крові фахівчиня відділу “Чаплинське бюро 
правової допомоги” завітала до Чаплинської 
районної державної адміністрації, де працівникам 
розповіла: хто може стати донором, гарантовані 
державою права донорів, пільги донорів, що треба 
знати та пам’ятати  готуючись  до донації крові.  

   
 
 

15.06.2021 року в Іванівській філії 
Херсонського центру зайнятості,   головним 
спеціалістом відділу «Іванівське бюро правової 
допомоги» Копиловою Любов’ю прочитано 
лекцію на тему ”Порядок укладання, внесення 
змін та дострокове розірвання договору оренди 
земельної ділянки” та проведено мобільний пункт 
консультування та прийом громадян. 

 
 
22.06.2021 року головним спеціалістом відділу 

"Новотроїцьке бюро правової допомоги" Юлією Чаглєй 
було проведено для колективу Новотроїцької 
Райдержадміністрації відділу "Служба у справах 
дітей"  правопросвітницький захід, а саме прочитано 
лекцію на тему: "Порядок приватизації земельної 
ділянки".   

 
 



 
З нагоди відзначення Всесвітнього дня біженців, 

22.06.2021 року фахівчиня відділу «Верхньорогачицьке 
бюро правової допомоги» Філімоненко Олена провела 
для осіб, які перебувають на обліку в районній філії 
обласного центру зайнятості, семінар на тему: “Права 
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту”. 

 
 
 
22.06.2021 року з нагоди відзначення 28 червня 

Дня Конституції України 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 "Захист конституційних прав 
та свобод людини і громадянина". 

 
 
23.06.2021 року головний спеціаліст відділу 

«Новокаховське бюро правової допомоги» Зальвовська 
Ірина здійснено виїзд до села Обривка Райського 
старостинського округу Новокаховської ОТГ Херсонської 
області. Під час виїзду фахівчиня забезпечила роботу 
дистанційного пункту консультування. 

 
 
23.06.2021 року головним спеціалістом відділу 

«Новотроїцьке бюро правової допомоги» Чаглєй 
Юлією було прийнято участь у семінарі Новотроїцької 
районної філії Херсонського обласного центру 
зайнятості для осіб, які перебувають на обліку як 
безробітні. Під час проведення правопросвітницького 
заходу було прочитано лекцію на тему: "Порядок 
укладення та внесення змін до договору оренди землі". 
 

25.06.2021 року, начальником відділу «Нижньосірогозьке 
бюро правової допомоги» Угорчук Інесою проведено лекцію для 
літніх людей на тему: "Ринок землі в Україні». Даний захід 
відбувся в приміщенні Комунальної установи 
«Нижньосірогозький центр надання соціальних послуг». 

 
25.06.2021 року у приміщенні відділу «Генічеське 

бюро правової допомоги» було підписано 
Меморандум про співпрацю між Каховським місцевим 
центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та ГО «Ветеранів АТО Генічеського району 
та АР Крим». 

 



 
25.06.2021 року з нагоди відзначення Дня 

Конституції України головним спеціалістом відділу 
“Чаплинське бюро правової допомоги”  Кузнєцовою 
Людмилою проведено робочу зустріч з депутатами 
Чаплинської селищної ради Херсонської області. На 
початку заходу фахівчиня зазначила, що право на 
безоплатну правову допомогу,  є одним із прав 
громадян України, гарантованим їм Конституцією, проінформувала присутніх 
про їх право на отримання безоплатної первинної правової допомоги, а також 
про можливість певної  категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову 
допомогу, як проходить сама процедура надання послуг і т.д. 

 
25 червня 2021 року в рамках реалізації Програми 

“Прискорення приватних інвестицій в сільське 
господарство” фахівці Каховського МЦ Поляков Руслан, 
Молдован Юлія та Бублик Ганна здійснили виїзний 
прийом громадян в Зеленопідській ОТГ Каховського 
району. Захід було організовано на виконання 
Меморандуму про співпрацю. 

 
 

[1.3.] Довідково-інформаційна  платформа консультацій ''WikiLegalaid'' 
  Редагування та підтримка в установленому порядку юридичних 
консультацій довідково-інформаційної платформи правових консультацій 
“WikiLegalaid”: 
 
-  «Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне 
проживання»; 
- «Безоплатна передача земельної ділянки громадянам із земель державної і 
комунальної власності»; 
- «Наїзд на пішохода. Відповідальність водія та пішохода»; 
- «Погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги попереднього 
власника майна»; 
- «Розроблення генерального плану населеного пункту та внесення до нього 
змін»; 
- «Встановлення факту смерті особи»; 
- «Відповідальність за отруєння в закладі громадського харчування»; 
- «Відмова органу місцевого самоврядування в наданні дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки»; 
- «Визнання права на завершення процедури приватизації та здійснення 
державної реєстрації земельної ділянки»; 
- «Електронна трудова книжка або порядок обліку трудової діяльності 
працівника в електронній формі»; 
- «Порядок та підстави оскарження нотаріальної дії або відмови в її вчиненні, 
нотаріального акта»; 
- «Дії працівника у разі виявлення порушення законодавства щодо його 
офіційного працевлаштування»; 



- «Звернення до суду: наказне провадження»; 
- «Державні та приватні виконавці: права, обов’язки, компетенції, 
відповідальність»; 
- «Звернення до суду: провадження в адміністративній справі». 
 Розділ ІІ: Результативні показники діяльності. 

За період з квітня по червень 2021 року Каховським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 
підрозділами, було зареєстровано 3389 звернень клієнтів,  особам було надано правову консультацію 
3141 та 248 з них написали письмову заяву про надання БВПД.  

 № Найменування відділу 
МЦ 

Кількість 
зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання БВПД 

Кількість 
перенаправлених до 
інших провайдерів 
БПД 

1 Відділ 
правопросвітництва та 
надання БПД 

657 580 77 0 

2 Відділ 
“Верхньорогачицького 
бюро правової допомоги” 

275 264 11 0 

3 Відділ 
“Великолепетиського 
бюро правової допомоги” 

294 286 8 0 

4 Відділ “Горностаївського 
бюро правової допомоги” 

121 109 12 0 

5 Відділ “Іванівське бюро 
правової допомоги” 

317 303 14 0 

6 Відділ “Новокаховське 
бюро правової допомоги” 

499 463 36 0 

7 Відділ “Генічеське бюро 
правової допомоги” 

422 383 39 0 

8 Відділ 
“Нижньосірогозьке бюро 
правової допомоги” 

287 273 14 0 

9 Відділ “Новотроїцьке 
бюро правової допомоги” 

317 299 18 0 

10 Відділ “Чаплинське бюро 
правової допомоги” 

200 181 19 0 

  Разом по МЦ 3389 3141 248 0 



  

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято рішень 244 про надання 
БВПД, надано доручень адвокатам 193, видано довіреностей 101 штатним працівниками 
(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів), здійснено 5 заміни, 
видано 9 наказів на припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

В звітному періоді клієнти зверталися частіше з наступних питань: цивільне право 528 (15,6 %); 
сімейне 437 (12,9 %); спадкове 398 (11,7%); адміністративний право 351 (10,4%); житлове 288 (8,5 
%); інших питань 250 (7,4%); цивільний процес 216 (6,4%); соціальне забезпечення 201 
(5,9%);  трудове  191 (5,6 %); виконання судових рішень 121 (3,6%); пенсійне 103 (3%); земельне 81 
(2,4%); адміністративне правопорушення 75 (2,2%); кримінальне право 52 (1,5%);  кримінальний 
процес  40 (1,2%);   договірне 32 (0,9%), податкове 25 (0,7%). 

   

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Діаграма 2. Щодо розподілу нових клієнтів за статтю: 

Чоловіків -622 осіб 

Жінок - 896 осіб 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу нових клієнтів за віком: 

до 18 років — 9 осіб 

від 18 до 35 років  —325 осіб 

від 35 до 60 років — 749 осіб 

понад 60 років — 435 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 142 (58,2%); особи з інвалідністю 26 (10,7%); по 
ветеранам війни 64 (26,2%); внутрішньо переміщенні особи 7 (2,9%);  діти 3 (1,2%); особи 
постраждалі від домашнього насильства  1 (0,4%); особи, які визнані недієздатними 1  (0,4%). 

 



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 15 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 74 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 235 осіб, в тому числі 77 осіб 
звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних 
пунктів та 158 осіб до дистанційних пунктів доступу до БПД; 

- надано методичну допомогу 1 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 191 правопросвітницьких заходів; 

- розміщено у друкованих ЗМІ 15 інформаційних матеріалів; 

- надано 39 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 - 
провайдерів 
БПД, яким 
надано 
методичну 
допомогу  

Кількість 
проведених 
право-
просвітницьких 
заходів 

Кількість 
клієнтів, 
яким надано 
доступ до 
електронних 
сервісів МЮ 

  Разом по МЦ, в 
тому числі: 

15/77 74/158 1 191 39 

1 Новотроїцьке 
бюро  

3/8 5/10 0 22 1 

2 Генічеське бюро  0/0 3/6 0 15 3 



3 Новокаховське 
бюро  

1/10 3/16 0 17 0 

4 Великолепетиське 
бюро 

1/4 10/21 0 18 3 

5 Нижньосірогозьке 
бюро  

1/6 6/7 1 24 10 

6 Горностаївське 
бюро  

1/3 14/19 0 12 0 

7 Верхньорагачицьке 
бюро 

0/0 15/31 0 18 14 

8 Іванівське бюро  1/8 7/29 0 20 0 

9 Чаплинське бюро 0/0 6/9 0 18 3 

10 Каховський МЦ 7/38 5/10 0 27 5 

 


