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Фахівці Казанківського бюро правової допомоги підготували роз'яснення 

на тему "Спадщина". Посилання на роз'яснення: http://nikolaev-

city.net/22010/mogut-li-nikolaevcy-otkazatsya-ot-prinyatiya-nasledstva 

 

http://nikolaev-city.net/22010/mogut-li-nikolaevcy-otkazatsya-ot-prinyatiya-nasledstva
http://nikolaev-city.net/22010/mogut-li-nikolaevcy-otkazatsya-ot-prinyatiya-nasledstva


За час роботи в I-му кварталі було здійснено правопросвітницьку роботу 

в ЗМІ, із них: 

3 виступи на телебаченні, в прямому ефірі телепрограми «Це Вас хвилює»: 

1. 5 січня 2017 року набрали чинності зміни до Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу” в частині розширення кола осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу. Ці та інші зміни в 

законодавстві 11 січня 2017 року висвітлювали слухачам начальник 

відділу по роботі з адвокатами Другого миколаївського місцевого центру 

з надання БВПД - Наталія Гнатуша та юрист громадської організації 

“Десяте квітня” - Юлія Лантух. Посилання на запис передачі "Це вас 

хвилює": https://www.youtube.com/watch?v=Xai7j7FLE2Y 

 

2. Що таке безоплатна правова допомога і кому вона надається? Чи є 

учасники бойових дій суб'єктами права на отримання безоплатної 

правової допомоги? Хто відноситься до категорії учасників бойових дій? 

Чи це не лише учасники АТО? Які документи необхідно подати учаснику 

бойових дій для того, щоб отримати безоплатну правову допомогу? Куди 

звертатися по правову допомогу? На ці та інші запитання відповідали 

начальник відділу правової інформації та консультацій Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД - Олена Тиховод та 

адвокат - Іван Чеботарьов. Посилання на запис передачі: 

https://www.youtube.com/watch?v=5V-cR9FHjP8  

https://www.youtube.com/watch?v=Xai7j7FLE2Y
https://www.youtube.com/watch?v=5V-cR9FHjP8


 

3. Начальник відділу правопросвітництва у Другому миколаївському 

місцевому центрі з надання БВПД Юлія Болгак та директор ГО 

«Аналітично-правозахисне об’єднання «Викривач» Вадим Мельніков 

говорили про правопросвітництво серед молоді. Посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=k1TMeZ1Sv78  

 

3 виступи на радіо «Миколаїв FM-92»: 

1. Начальник відділу по роботі з адвокатами Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД - Наталія Гнатуша та юрист 

громадської організації “Десяте квітня” - Юлія Лантух розповідали 

слухачам про порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам. Прослухати радіо-ефір можна за 

посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=oMyVCvUp3WE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=k1TMeZ1Sv78
https://www.youtube.com/watch?v=oMyVCvUp3WE&feature=youtu.be


 

2. Начальник відділу правової інформації та консультацій Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД - Олена Тиховод та 

головний спеціаліст відділу «Воскресенське бюро правової допомоги»  - 

Микола Богатий обговорювали питання захисту від неправомірних дій 

колекторів. Прослухати радіо-ефір можна за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=x8tBDFD1IoA&t=6s  

 

3. Начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб`єктами надання 

БППД Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД – Юлія 

Болгак та директор ГО "АПО "Викривач" - Вадим Мельников в 

черговому випуску "На всі 100" обговорювали тему: 

"Правопросвітництво серед молоді". Прослухати радіо-ефір можна за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Xt9ncOOR0Bg&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=x8tBDFD1IoA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Xt9ncOOR0Bg&t=1s


 

 

Працівниками Бюро підготовлено статтю щодо внесення змін до Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» в частині розширення кола осіб, 

які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, яку 19.01.2017 

опубліковано в черговому випуску районної газети «Голос Баштанщини». 

 

21 січня опубліковано в Новобузькій районній газеті «Вперед» статтю 

«Хто має право на безоплатну правову допомогу». 



 

Опубліковано оголошення стосовно роботи бюро у газеті Казанківської 

районної ради та Казанківської райдержадміністрації (№16 (10064) від 

25.02.2017 року). 

 

В інтернет-виданнях опубліковано 28 статей працівників Центру та Бюро 

правової допомоги. 

Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД здійснює правове 

онлайн-консультування громадян за допомогою Skype-зв'язку. Фахівець центру 

надасть правову консультацію, роз’ясне законодавство, та, при необхідності, 

забезпечить доступ до вторинної правової допомоги. 



 

 

Фахівцями Другого МЦ було здійснено ряд комунікативних заходів з 

працівниками бюро правової допомоги: 

 з метою розширення та оновлення теоретичних знань, начальник відділу 

представництва Дар'я Овчиннікова на базі Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД провела навчання для фахівців бюро 

правової допомоги на тему: "Складання позовних заяв", під час якого 

надала поради практикуючого юриста щодо правил складання та порядку 

подання позовної заяви в суд. 

 

 з відкриттям бюро правової допомоги у вересні 2016 року на місцеві 

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги покладено 

також функції правопросвітництва у громадах, а також надання 

консультацій та правової інформації. Зважаючи на це, доцільним є 

переглянути Програми правової освіти населення та внести певні зміни. 



За ініціативи Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД, 

відбувся семінар з працівниками бюро правової допомоги щодо внесення 

змін до вищезгаданих Програм.  

 

Заходи Другого МЦ, що були здійснені за пріоритетом: 

 здійснено візит до Міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), де начальник відділу 

правової інформації та консультацій - Олена Тиховод, ознайомила 

жителів Корабельного району з діяльністю Центру та з категоріями осіб, 

які мають право на безоплатну правову допомогу, а начальник відділу 

представництва - Дар'я Овчиннікова, розповіла про особливості 

представництва в суді; 

 

 

 



 в рамках співпраці з Миколаївським центром захисту прав споживачів, 

працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

надали інформацію про систему БПД та діяльність Центру; 

 в рамках співпраці з Центром моніторингу дотримання прав людини, 

передали до Центру інформаційні буклети, розроблені фахівцями Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД, на різні правові теми; 

 до особистого прийому громадян начальника Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області Романа Возняка, долучився 

директор Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД - 

Олег Антонець. Така взаємодія дає можливість безперешкодного доступу 

населення до отримання безоплатної правової допомоги; 

 

 проведено лекцію в Міському територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в відділенні Інгульського 

району. Фахівці надали інформацію про діяльність центру, а також дали 

відповіді на найбільш актуальні питання, такі як: - оформлення 

спадщини; - оформлення субсидій та ін.  Велика кількість питань 

показала ефективність таких зустрічей, тому було досягнуто 

домовленості про створення на базі центру соціального обслуговування 

дистанційного пункту консультування; 

 



 семінар для новопризначених фахівців органів державної влади про 

розвиток та переорієнтацію системи безоплатної правової допомоги. 

Захід відбувся в Миколаївському обласному центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 

Представником центру також надано відповіді на запитання слухачів; 

 

 працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

завітали до Центру соціально-психологічної підтримки, професійного 

розвитку та сприяння працевлаштуванню соціально незахищених верств 

населення та тих, які мають статус інваліда на базі Чорноморського 

національного університету ім. Петра Могили з інформаційними 

буклетами та графіком скайп-консультування, а також в ході робочої 

зустрічі з працівниками Центру досягнули домовленість про подальше 

співробітництво, яке передбачає створення дистанційного пункту 

консультування та проведення заходів з правопросвітництва; 

 

 



 працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

відвідали Миколаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №50 ім. 

Г.Л.Дівіної, де для учнів молодших класів провели тренінгове заняття на 

тему: «Права та обов’язки дитини»; 

 

 здійснено візит до Корабельного районного центру зайнятості, де 

начальник відділу правової інформації та консультацій - Олена Тиховод, 

ознайомила жителів Корабельного району з діяльністю Центру та з 

категоріями осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу, а 

начальник відділу представництва - Дар'я Овчиннікова, розповіла про 

особливості представництва в суді;  

 

 на базі Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

відбулася робоча зустріч з журналістом Миколаївської міської газети 

"Вечерний Николаев" Ігорем Даниловим, під час якої обговорювалися 

актуальні питання щодо кредитування та можливих негативних наслідків 

при невиконанні кредитних зобов`язань. В ролі експертів виступили 



головний спеціаліст відділу «Воскресенське бюро правової допомоги» - 

Микола Богатий та начальник відділу правової інформації та 

консультацій Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД - 

Олена Тиховод, які повідомили про особливості надання правової 

допомоги в захисті від протиправних дій банківських кредиторів та 

колекторів; 

 

 з метою розширення та поглиблення правових знань, начальником 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Юлією Болгак була прочитана 

лекція на тему: «Запобігання злочинності та протиправної поведінки 

неповнолітніх» для учнів КЗ "ЗОШ школа-інтернат" І-ІІІ ступенів ЦЗПО 

та КР" м. Миколаєва. Також досягнуто домовленість про утворення 

дистанційного пункту консультування для надання правових 

консультацій та роз’яснень кожного останнього понеділка місяця; 

 



 

 спеціалістами Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

була проведена інформаційна кампанія для учасників АТО на базі 

Волонтерського посту Миколаївського міжміського автовокзалу щодо 

змін в ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» та розширення кола 

категорій, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, 

одна з яких - особи, які претендують на отримання статусу ветерана 

війни, у тому числі учасника бойових дій; 

 

 проведено тренінг на тему: «Закон і ми» для вихованців КЗ "ЗОШ школа-

інтернат" І-ІІІ ступенів ЦЗПО та КР" м. Миколаєва. Метою заходу було 

виробити у учнів уміння використовувати правові знання для реалізації та 

захисту своїх законних інтересів. Ця тема є досить актуальною, оскільки 

існує проблема правової освіти і виховання молоді, особливо дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Під час тренінгу діти 

вчилися позитивно мислити та аналізувати життєві ситуації з погляду 

права; 

 



 в Корабельному районному центрі зайнятості відбулася робота 

дистанційного пункту, яка здійснювалася начальником відділу правової 

інформації та консультацій Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД - Олена Тиховод. За цей час до фахівця системи 

безоплатної правової допомоги звернулося 5 осіб, серед яких учасники 

АТО, з питаннями про порядок отримання безоплатної правової 

допомоги. Було надано відповідні консультації; 

 

 відбулася робота мобільного пункту консультування на базі Інгульського 

районного військового комісаріату м. Миколаєва, під час якого начальник 

відділу правової інформації та консультацій Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД - Олена Тиховод надала фахові правові 

консультації та роз’яснення військовим. За правовою допомогою і 

консультацією звернулися три особи, насамперед їх цікавили питання 

першочергового виділення земельної ділянки, порядок отримання 

щорічної грошової допомоги, пільги на сплату комунальних послуг та 

порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Всі особи 

отримали якісну правову допомогу та інформаційні буклети; 



 

 відбулася робота дистанційного пункту консультування на базі 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Інгульського району, під час якого начальник відділу правової 

інформації та консультацій Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД - Олена Тиховод надала правові консультації відвідувачам 

центру. За правовою допомогою і консультацією звернулися дві людини, 

насамперед їх цікавили питання оформлення договорів дарування, 

заповіту, купівлі-продажу. Також всім присутнім була надана інформація 

про порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги та 

інформаційні буклети. 

 

 основна відмінність воркшопу від майстер-класу - форма його 

проведення. Це захід, на якому учасники отримують знання самостійно. 

Дослівний переклад терміну - «робоча майстерня». Основні відмінності 

воркшопу від заходів іншого типу - висока інтенсивність групової 

взаємодії, активність і самостійність учасників, актуальний досвід й 

особисте переживання. Ведучий воркшопу допомагає учасникам 

визначити мету, завдання високопродуктивної майстерні, підбирає 

методи та прийоми для активного дослідження.  Саме така майстерня 

відбулася в Баштанці 27 березня, де зібралися фахівці системи 



безоплатної правової допомоги, працівники Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області, представники місцевих ЗМІ, 

члени місцевих громадських об'єднань та просто активні громадяни 

Баштанщини. Воркшоп розпочався з прийому громадян, потім була 

основна частина, коли учасники спочатку познайомилися, обговорили 

карту правових потреб, а після цього однією із задач було визначення 

найбільш актуальних проблем, які існують в громаді. Серед таких 

проблем було визначено 3 основні: - необізнаність громадян з правових 

питань; - працевлаштування молоді; - проблеми, які виникають при 

користуванні земельними ділянками. Після визначення проблем, 

розглядалися шляхи їх вирішення. "Дерево рішень" - це метод 

ситуаційного аналізу, сутність якого полягає у процедурі прийняття 

рішень з погляду оцінки рівня ризику з певного питання, що виникає в 

результаті реалізації будь-яких проектів. Перші ідеї щодо створення 

дерев рішень запропонував Ховланд наприкінці 50-х років XX століття. 

Метод "дерево рішень" використовується для раціоналізації процесу 

прийняття рішень у ситуації, коли неможливо дати простої й однозначної 

відповіді на поставлене завдання. Цей метод застосовується також в 

аналізі складних ситуацій і допомагає досягти повного розуміння причин, 

що призвели до прийняття того чи іншого важливого рішення у 

минулому. Саме тому цей метод використали для роботи над проблемами 

в групах під час "Воркшопу з громадської активності". Робота над 

проблемами, виявилась дуже цікавою та захоплюючою, учасникам навіть 

не вистачило часу для обговорення. Всі учасники були максимально 

зацікавлені в тому, аби знайти як можна більше рішень для тієї чи іншої 

проблеми. Після роботи в командах, учасники презентували 

напрацювання в групах та запропонували альтернативні рішення тих 

проблем, про які згадувалось раніше. Після презентацій команд, всім було 

запропоновано обговорити ті рішення, які пропонує кожна команда та 

обговорити, яке рішення є найбільш оптимальним. Звичайно ця вправа не 

вирішить ті проблеми, які склалися на даний момент на Баштанщині, але 

метод "дерево рішень" наблизить громаду до прийняття важливих 

рішень, яке в подальшому допоможе викорінити існуючі проблеми, 

зрозуміти причини виникнення проблем та попередити виникнення 

проблем в майбутньому. Такі заходи, як "Воркшоп з громадської 

активності", і надалі заплановані Другим миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД для інших громад. 



 

 

https://www.0512.com.ua/news/1601291 

https://nikolaev-city.net/23832/chto-takoe-workshop-i-s-chem-ego-edyat 

https://www.0512.com.ua/news/1601291
https://nikolaev-city.net/23832/chto-takoe-workshop-i-s-chem-ego-edyat


 

 вважається, що публічне звітування є необов’язковим, і кожна організація 

вирішує сама, робити звіт чи не робити. Але саме звітування може 

послужити хорошу службу будь-якій організації при вирішенні нею 

ключових завдань: завоювання довіри у громаді, серед колег і клієнтів, 

налагодження зв’язків з різними структурами тощо. Саме тому, 31го 

березня в офісі Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД відбулося Публічне звітування Другого миколаївського МЦ з 

надання БВПД щодо діяльності протягом I кварталу 2017 року. Захід 

відкрив начальник Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області Роман Возняк. Директор Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД Олег Антонець запропонував 

започаткувати традицію висаджувати дерева в парку біля будівлі центру. 

Всі присутні охоче підтримали ініціативу. В результаті висадили 3 

"правових" деревця. Після висадки дерев, з презентацією звітів виступили 

заступник директора Другого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД Наталія Гнатуша та представники Баштанського, 

Березнегуватського, Воскресенського, Казанківського та Новобузького 

бюро правової допомоги. Презентації можна переглянути за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_q80GdHrC0pZUtlTDJpX0FGX3M 

Завершуючи захід, Олег Антонець зауважив, що на основі звітування 

буде проведено аналіз роботи, зроблено висновки та в подальшому 

посилено діяльність в тих напрямках, де необхідно удосконалити роботу 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_q80GdHrC0pZUtlTDJpX0FGX3M


задля того, щоб досягти основної мети – посилити правову спроможність 

громади. 

 

 

https://nikolaev-city.net/23872/v-nikolaeve-sostoyalsya-publichnyy-otchet-

centra-po-okazaniyu-besplatnoy-pravovoy-pomoshchi 

https://www.youtube.com/watch?v=LWvOGhreuQw 

 

Заходи Баштанського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 проведено робочу зустріч з головою громадської організації «Спілка 

багатодітний сімей Баштанського району», на якій надано роз’яснення 

законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» № 5368 від 07 

листопада 2016 року, який надає можливість організаціям підтвердити 

свій статус неприбутковості не до 1 січня 2017 року, як було передбачено 

раніше, а до 1 липня 2017 року. Зокрема було надано допомогу у 

приведенні установчих документів у відповідність до вимог чинного 

https://nikolaev-city.net/23872/v-nikolaeve-sostoyalsya-publichnyy-otchet-centra-po-okazaniyu-besplatnoy-pravovoy-pomoshchi
https://nikolaev-city.net/23872/v-nikolaeve-sostoyalsya-publichnyy-otchet-centra-po-okazaniyu-besplatnoy-pravovoy-pomoshchi
https://www.youtube.com/watch?v=LWvOGhreuQw


законодавства та підготовці інших документів, необхідних для здійснення 

державної реєстрації змін відомостей про громадську організацію; 

 з працівниками педагогічного колективу ДНЗ «Баштанський професійний 

ліцей» проведено робочу зустріч, на якій була доведена інформація про 

основні завдання Бюро, механізм отримання безоплатної правової 

допомоги. Також надано роз’яснено щодо того, хто є суб’єктами на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги та які юридичні 

послуги надаються з метою реалізації права на вторинну правову 

допомогу, документи необхідні для отримання БВПД; 

 інформаційні матеріали про надання безоплатної правової допомоги 

розповсюджено серед населення м.Баштанки, а саме: в громадських 

місцях, організаціях, установах, підприємствах, навчальних закладах; 

 проведено робочу зустріч з трудовим колективом відділу 

Держгеокадастру у Баштанському районі, на якій доведено інформацію 

щодо діяльності Баштанського бюро правової допомоги в частині 

отримання первинної та вторинної правової допомоги; 

 розміщено інформацію щодо внесення змін до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» в частині розширення кола осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу (посилання: 

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/ ); 

 інформаційні матеріали про надання безоплатної правової допомоги 

розповсюджено серед населення м.Баштанки, а саме: в громадських 

місцях, організаціях, установах, підприємствах, навчальних закладах; 

 на сайті Баштанської районної ради розміщено інформацію щодо 

внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в 

частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу. Посилання: 

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/; 

 участь в тренінгу на тему: «Виявлення осіб, в тому числі дітей, 

постраждалих від торгівлі людьми та надання їм допомоги», що 

проводився заступником начальника УСЗН Баштанської РДА та 

директором центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за 

сприяння ГО «Любисток Миколаїв». Учасники тренінгу домовилися про 

співпрацю в даних напрямках та у додержанні основоположних прав і 

свобод людини і громадянина у сфері протидії торгівлі людьми. 

Головним спеціалістом було роз’яснено правові підстави надання 

правової допомоги, відмінності первинної і вторинної безоплатної 

правової допомоги, можливість скористатися послугами адвоката за 

рахунок держави.  

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/
http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/1483615442/1483615677/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013030592200


 

Заходи Березнегуватського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 проведено робочу зустріч з Калузьким сільським головою 

Березнегуватського району, під час якої було досягнуто домовленості 

щодо розповсюдження листівок та розміщення оголошення про графік 

роботи бюро на інформаційних стендах сільської ради; 

 проведено флеш-моб з розповсюдження інформації про діяльність бюро 

правової допомоги серед населення смт. Березнегувате, 

Березнегуватського району; 

 проведено робочу зустріч з керівництвом територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Березнегуватського району управління соціального захисту населення 

Березнегуватської райдержадміністрації та було досягнуто домовленість 

про створення та діяльність на базі територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) мобільного соціального 

офісу з надання БПД громадянам; 

 проведено зустріч з членами Березнегуватської районної організації 

ветеранів, під час якої роз’яснено про роботу та види діяльності бюро 

правової допомоги; 

 проведено правове навчання для працівників Березнегуватської 

райдержадміністрації, на якому доведено до відома присутніх про роботу 

та види діяльності бюро правової допомоги та вивчено розділи І, ІІ 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;  

 проведено зустріч з працівниками Березнегуватського управління 

експлуатації газового господарства, під час якої роз’яснено про діяльність 

бюро правової допомоги; 

 проведено зустріч з працівниками Березнегуватського районного будинку 

дитячої творчості, під час якої роз’яснено про види діяльності бюро 

правової допомоги; 

 проведено робочу зустріч з Калузьким сільським головою Заковенко Л.В., 

під час якої роз’яснено про систему безоплатної правової допомоги та 



види діяльності бюро правової допомоги та за результатами зустрічі 

укладено Меморандум про взаємне співробітництво у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги; 

 розповсюджено інформаційні листівки про бюро в місцях відвідування 

громадян в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування; 

 проведено зустріч з директором Березнегуватського районного будинку 

дитячої творчості, під час якої роз’яснено про роботу та види діяльності 

бюро правової допомоги; 

 проведено зустріч з працівниками Березнегуватської районної дитячої 

бібліотеки, під час якої роз’яснено про роботу та види діяльності бюро 

правової допомоги; 

 розповсюджено листівки про бюро правової допомоги під час отримання 

громадянами довідок про склад сім’ї в Березнегуватській селищній раді; 

 розповсюджено серед громадян листівки про бюро правової допомоги в 

управлінні соціального захисту населення Березнегуватської 

райдержадміністрації під час отримання ними повідомлень про субсидії; 

 розповсюджено серед громадян листівки про бюро правової допомоги у 

Березнегуватському відділі ДРАЦС Головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області під час отримання ними 

документів з державної реєстрації актів цивільного стану громадян; 

 розповсюджено листівки про бюро правової допомоги в місцях 

відвідування громадян в органах виконавчої влади, місцевого 

самоврядування; 

 участь у засіданні постійних комісій Березнегуватської районної ради, де 

довів до відома присутніх про роботу та види діяльності бюро правової 

допомоги; 

 участь у нараді директорів шкіл Березнегуватського району, на якій 

прочитано лекцію на тему «Поняття безоплатної правової допомоги, 

первинної та вторинної правової допомоги»;  

 участь у роботі мобільного соціального офісу з надання безоплатної 

правової допомоги на базі територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Березнегуватського району 

управління соціального захисту населення Березнегуватської 

райдержадміністрації; 

 проведено робочу зустріч з директором районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Підопригорою Л.В., під час якої 

роз’яснено про види діяльності бюро правової допомоги та за 

результатами зустрічі досягнуто домовленості про участь бюро правової 

допомоги у заходах, які проводитимуться районним центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 проведено семінар на тему «Поняття та види безоплатної первинної і 

вторинної правової допомоги» для безробітних, які перебувають на 

обліку в Березнегуватському районному центрі зайнятості; 

 проведено лекцію для працівників Центру надання адміністративних 

послуг Березнегуватської райдержадміністрації на тему «Види діяльності 

бюро правової допомоги»; 



 укладено Меморандум про взаємне співробітництво у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги з директором районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Підопригорою Л.В.; 

 опубліковано інформацію про надання безоплатної правової допомоги у 

районній газеті «Народна трибуна» за № 10-11; 

 розміщено буклети з питань соціального забезпечення учасників АТО та 

буклети на тему «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник» у 

куточку «Інформація для учасників АТО» в Березнегуватському 

районному центрі зайнятості; 

 проведено семінар на тему «Порядок надання безоплатної первинної 

правової допомоги» для людей, які перебувають на обліку в 

Березнегуватському районному центрі зайнятості; 

 прийнято участь у засіданні постійної комісії районної ради з питань 

депутатської діяльності та етики, законності, соціального захисту 

населення та засобів масової інформації, на якій розглянуто лист 

заступника начальника відділу «Березнегуватське бюро правової 

допомоги» Василя Басько щодо внесення змін та доповнень до заходів 

Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 

населенню Березнегуватського району на 2016-2018 роки, затвердженої 

рішенням районної ради від 09 вересня 2016 року № 3; 

 прочитано лекцію для відвідувачів Березнегуватської центральної 

районної бібліотеки на тему: «Бюро правової допомоги: ваш юридичний 

провідник»; 

 утворено та розпочато роботу мобільного соціального офісу з надання 

безоплатної правової допомоги громадянам на базі Березнегуватського 

районного центру зайнятості за участю працівників Березнегуватського 

бюро правової допомоги. Прийом громадян: щомісяця, третій вівторок, з 

8.00 до 12.00 годин; 

 розміщено статтю про роботу бюро з районної газети «Народна трибуна» 

на інформаційному стенді Березнегуватського районного суду; 

 опубліковано статтю про участь заступника начальника відділу 

«Березнегуватське бюро правової допомоги» Василь Басько у засіданні 

постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності та етики, 

законності, соціального захисту населення та засобів масової інформації, 

на якій розглянуто лист щодо внесенних ним змін та доповнень до 

заходів Програми правової освіти та надання безоплатної правової 

допомоги населенню Березнегуватського району на 2016-2018 р., 

затвердженої рішенням районної ради від 09 вересня 2016 року № 3 в 

районній газеті «Народна трибуна» за № 14-15; 

 розміщено адресу, контактні телефони та графік роботи 

Березнегуватського бюро правової допомоги на офіційному веб-порталі 

«Судова влада України» та на веб-сторінці Березнегуватського районного 

суду за посиланням http://bg.mk.court.gov.ua/sud1404/;  

 укладено Меморандум про взаємне співробітництво у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги з директором 

Березнегуватського районного центру зайнятості Делібалтовим Д.І.; 

http://bg.mk.court.gov.ua/sud1404/


 проведено семінар на тему «Порядок надання вторинної правової 

допомоги» для безробітних, які перебувають на обліку в 

Березнегуватському районному центрі зайнятості; 

 проведено інформування відвідувачів Березнегуватської центральної 

районної лікарні про особливості роботи та види діяльності 

Березнегуватського бюро правової допомоги; 

 прочитали лекцію в Університеті третього віку, який працює на базі 

територіального центру соціального обслуговування населення, на тему 

«Зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 

21.12.2016 в частині розширення кола осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу»; 

 розповсюдили листівки з контактними даними Березнегуватського бюро 

правової допомоги та буклети на тему «Бюро правової допомоги: ваш 

юридичний провідник» серед пасажирів на території Березнегуватського 

автовокзалу; 

 провели виїзний прийом громадян у Висунській сільській раді 

Березнегуватського району, під час якого прочитана лекція на тему 

«Поняття безоплатної первинної та вторинної правової допомоги», 

розповсюджені інформаційні буклети та здійснений прийом громадян. 

 

 

 

 

 



Заходи Воскресенського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 запрошуємо ознайомитися з блогом на «Преступности.НЕТ», який веде 

працівник Воскресенського бюро правової допомоги - Микола Богатий. 

посилання: https://news.pn/ru/public/177095; 

 за даними ООН, жінки страждають від насилля з боку своїх чоловіків 

частіше, ніж від автокатастроф, війн і тяжких хвороб. Фахівець 

Воскресенського бюро правової допомоги - Микола Богатий надає 

правові консультації у своєму блозі на «Преступности.НЕТ» стосовно 

того, як захиститися від насильства у сім'ї. Посилання: 

https://news.pn/ru/public/177241; 

 стаття в газеті "Вечерний Николаев" № 24 (3937) від 2 березня 2017 р. на 

тему: "Осторожно: коллекторы", експертами якої виступили головний 

спеціаліст відділу «Воскресенське бюро правової допомоги» - Микола 

Богатий та начальник відділу правової інформації та консультацій 

Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД - Олена 

Тиховод. Посилання: http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=30810  

Заходи Казанківського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 розроблено інформаційний постер «Кабінет електронних сервісів 

Міністерства юстиції України», з метою поширення інформації про 

можливості отримання послуг Мін'юсту онлайн на базі бюро; 

 проведено робочу зустріч із бібліотекарем читального залу Казанківської 

центральної районної бібліотеки О.П. Будник, під час якої досягли 

домовленості про здійснення онлайн консультування громадян за 

допомогою системи «Бібліоміст», а також про участь представника бюро 

у найближчому засіданні Університету третього віку на базі бібліотеки. 

По закінченню зустрічі у читальному залі було оформлено тематичний 

інформаційний куточок бюро; 

 провели робочі зустрічі з відповідальними за інформаційну роботу 

представниками Казанківської РДА та Казанківської селищної ради, за 

підсумками яких досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю, 

роз’яснено зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 

на відповідних стендах розміщено інформаційні оголошення та буклети 

бюро, а також розміщено оголошення про роботу бюро на офіційних веб-

сайтах Казанківської РДА та Казанківської селищної ради. Посилання на 

оголошення: http://kazanka.mk.gov.ua/ua/announce/?id=2818 

http://kazanka.in.ua/news/91; 

 проведено робочу зустріч із секретарем Казанківської селищної ради 

стосовно посилення співпраці та змін Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» в контексті полегшення доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги; 

 досягли домовленості про здійснення циклу інформаційно – 

роз’яснювальних заходів у Казанківському районному центрі зайнятості 

https://news.pn/ru/public/177095
https://news.pn/ru/public/177241
http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=30810
http://kazanka.mk.gov.ua/ua/announce/?id=2818
http://kazanka.in.ua/news/91


протягом січня 2017 року із залученням спеціаліста бюро правової 

допомоги до участі у семінарах РЦЗ; 

 розмістили на інформаційному стенді Казанківської державної 

нотаріальної контори роз’яснення щодо змін Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» в контексті полегшення доступу громадян 

до безоплатної правової допомоги; 

 провели робочу зустріч із представниками газети Казанківської районної 

ради і районної державної адміністрації Миколаївської області «Голос 

Казанківщини» стосовно посилення співпраці та створення медіа-карти 

району; 

 провели правоосвітній семінар для безробітних у Казанківському 

районному центрі зайнятості населення на тему: «Вступ до системи 

безоплатної правової допомоги» з розповсюдженням тематичних буклетів 

та листівок бюро; 

 розробили разом з бібліотекарем читального залу Казанківської 

центральної районної бібліотеки О.П.Будник план проведення спільного 

заходу для слухачів Університету третього віку. Також оформили куточок 

бюро у читальному залі новими інформаційними матеріалами щодо змін 

ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» в контексті полегшення доступу 

до отримання безоплатної правової допомоги; 

 провели робочу зустріч із начальником служби у справах дітей 

Казанківської райдержадміністрації Єна Л.В. стосовно налагодження 

співпраці та поширення можливостей доступу до безоплатної правової 

допомоги для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; 

 провели правоосвітній семінар для безробітних у Казанківському 

районному центрі зайнятості населення на тему: «Вступ до системи 

безоплатної правової допомоги» з розповсюдженням тематичних буклетів 

та листівок бюро; 

 взяли участь у засіданні слухачів Університету третього віку у 

читальному залі Казанківської центральної районної бібліотеки, під час 

якого роз’яснили присутнім порядок роботи бюро, розповсюдили 

тематичні брошури та буклети; 

 провели інформаційну кампанію бюро серед органів та установ району з 

роз’ясненням змін ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» в контексті 

полегшення доступу громадян; 

 розробили та розмістили на інформаційних стендах бюро постер 

«Посилення правової спроможності громад як один із напрямків 

реформ»;  

 провели робочу зустріч із працівниками Казанківської центральної 

районної бібліотеки щодо майбутньої організації мобільного 

консультаційного пункту за допомогою системи «Бібліоміст» у 

приміщенні читального залу, а також розповсюдили інформаційні 

листівки бюро; 



 провели спільний прийом громадян у Казанківській державній 

нотаріальній конторі; 

 проведено робочу зустріч із керівником апарату Казанківської 

райдержадміністрації О.М. Владіміровою стосовно внесення змін до 

районної Програми правової освіти населення на 2016-2018 роки та 

включення представника бюро до складу робочої групи з правової освіти; 

 проведено робочу зустріч із директором Казанківської центральної 

районної бібліотеки Крюковою Л.В. стосовно участі представника бюро 

на майбутньому з’їзді бібліотекарів району з метою встановлення 

партнерських відносин та налагодження системи skype-консультування 

громадян з правових питань у приміщеннях сільських бібліотек;  

 проведено інформаційну кампанію бюро серед органів та установ району 

з роз’ясненням змін ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» в контексті 

полегшення доступу громадян до отримання БПД; 

 проведено акцію з інформування органів та установ району про роботу 

бюро та зміни в законодавстві щодо розширення кола осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу; 

 проведено робочу зустріч із начальником Служби у справах дітей 

Казанківської РДА Єна Л.В. стосовно особливостей роботи бюро та 

можливості проведення спільних заходів, спрямованих на забезпечення 

прав і свобод дітей; 

 досягнуто домовленість з представниками бібліотек району про 

здійснення консультування громадян за допомогою системи Skype. 

Зокрема, з приміщення Казанківської центральної районної бібліотеки з 

Миколо-Гулаківською сільською бібліотекою Казанківського району 27 

лютого 2017 року; 

 проведено інформаційну кампанію серед органів та установ району з 

роз’ясненням змін ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» в контексті 

полегшення доступу громадян; 

 розроблено та розміщено постер «Безоплатна правова допомога» 

стосовно змін ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» на інформаційних 

стендах бюро, органів та установ селища; 

 проведено спільний прийом громадян у Казанківській державній 

нотаріальній конторі; 

 провели консультування громадян за допомогою системи скайп. Зокрема, 

з приміщення Казанківської центральної районної бібліотеки, з Миколо-

Гулаківською сільською бібліотекою Казанківського району. Також 

налагоджено співпрацю з Реутовою С.П. - завідуючою Миколо-

Гулаківської сільської бібліотеки Казанківського району, яка погодилась 

співпрацювати з бюро у якості параюрист'а з метою посилення правової 

спроможності сільської громади; 

 провели акцію з інформування органів та установ району про роботу 

бюро та зміни в законодавстві в контексті полегшення доступу громадян 

до безоплатної правової допомоги. 



 

Заходи Новобузького бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

 5 січня 2017 року набрали чинності зміни до Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу” в частині розширення кола осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу. На офіційному веб-

сайті Новобузької районної ради розміщено більш детальну інформацію 

про це. Подробиці за посиланням: 

http://novobuzka.rayrada.org.ua/more_news/16-01-51-16-01-2017/ 

 здійснено виїзний прийом громадян в Софіївську сільську раду; 

 розміщено інформацію про зміни в законодавстві стосовно надання БПД 

на сайті Новобузької районної ради; 

 проведено спільний виїзний прийом громадян в Новомиколаївській 

сільській раді Новобузького району разом з головою Новобузької 

районної ради Гаркавенко В.В.; 

 підготовлено та надано для друку статтю до районної газети «Вперед» на 

правову тематику; 

 підписано Меморандум про співпрацю з Новомиколаївською сільською 

радою; 

 розповсюджувались інформаційні матеріали про структуру та порядок 

роботи бюро правової допомоги серед населення сільських рад району; 

 участь в засіданні спостережної комісії при Новобузькій районній 

державній адміністрації на якій в тому числі затверджено план роботи 

комісії на 2017 рік. Відповідно до плану заплановано виїзди працівників 

бюро в Новобузький виправний центр № 103 для проведення 

правороз'яснювальної роботи та надання юридичних консультацій 

засудженим та працівникам установи; 

 участь в засіданні «Університету третього віку». 

 керівник Новобузького бюро правової допомоги - Анжела Лізніченко, 

провела спільний виїзний прийом громадян з головою Новобузької 

районної ради Гаркавенко В.В. в с.Розанівка Новобузького району. Після 
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прийому громадян було проведено зустріч з працівниками Розанівської 

сільської ради, на якій роз'яснено структуру та порядок роботи бюро 

правової допомоги, в тому числі зроблено оголошення про внесення змін 

до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині 

розширення кола осіб, які мають право на призначення адвоката за 

рахунок держави. В результаті плідної співпраці підписаний Меморандум 

про співпрацю з сільським головою Гаврилюком М.П. Враховуючи той 

факт, що серед жителів Розанівської сільської ради є учасники АТО, 

соціальному працівнику ради передано інформаційні буклети з 

ро'ясненнями прав учасників АТО та інформацією про місцезнаходження 

і телефонні номери Новобузького бюро правової допомоги для отримання 

безоплатної правової допомоги. Новобузьке бюро правової допомоги 

інформує: Для забезпечення доступу певних категорій осіб до 

безоплатної правової допомоги працівники Новобузького бюро правової 

допомоги надають адресну правову допомогу; 

 8 лютого на телефонний номер бюро звернулась жителька м.Новий Буг із 

проханням допомоги в отриманні документу на право власності на 

житловий будинок. Оскільки це людина похилого віку і враховуючи 

складність погодних умов було прийнято рішення про проведення 

прийому даної громадянки за місцем її проживання. Під час прийому 

громадянці надано безоплатну правову допомогу - роз'яснено порядок 

державної реєстрації права власності на житлові будинки, а також що для 

державної реєстрації права власності на житлові будинки, господарські 

(присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені 

будівництвом до 5 серпня 1992 р., подаються: 1) технічний паспорт на 

об’єкт нерухомого майна; 2) документ, що підтверджує присвоєння 

об’єкту нерухомого майна адреси. Документ, що підтверджує присвоєння 

об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна 

реєстрація права власності проводиться на житловий будинок, 

збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в 

Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві 

обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної 

земельної ділянки. Для державної реєстрації права власності на житлові 

будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, 

що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на 

території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до 

законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, замість 

перелічиних документів можуть бути подані: 1) документ, що посвідчує 

речове право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 

нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу 

(надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості 

про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність з 

погосподарської книги; 2) виписка з погосподарської книги, надана 

виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, - 

сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною 

установою; 



 участь у виїзному засіданні спостережної комісії Новобузької районної 

державної адміністрації на базі Новобузького виправного центру №103 в 

селі Богомази. Під час виїзду проведене спільне засідання з 

представниками виправного центру по умовно-достроковому звільненню 

засуджених, оглянуто умови проживання та праці, дотримання законних 

прав засуджених, розглянуто на особистому прийомі скаргу громадянина 

А. Розповсюджені серед засуджених інформаційні буклети про надання 

безоплатної правової допомоги. З метою розширення доступу населення 

до безоплатної правової допомоги проведено роботу щодо створення 

дистанційного пункту доступу до БПД на базі Державної установи - 

Новобузький виправний центр №103 південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та апробації; 

 проведено чергове засідання на тему: «Право власності на житло» у 

відповідності до спільного графіку роботи Університету «Третього віку». 

Під час засідання розглядались наступні питання: 1. Законодавче 

регулювання права власності на житло. 2. Поняття житла. 3. Житловий 

будинок як об’єкт права власності. 4. Садиба як об’єкт права власності. 5. 

Квартира як об’єкт права власності. 6. Права власника житлового 

будинку. 7. Права житлово – будівельного кооперативу та їх членів на 

квартиру в будинку кооперативу. 8. Об’єднання власників житлових 

будинків, квартир. Найбільшу зацікавленість у відвідувачів університету 

викликало питання: «Об'єднання власників житлових будинків, квартир»; 

 здійснено виїзд в с.Шевченково Новобузького району для інформаційно-

роз'яснювальної роботи серед населення. Під час поїздки проведено 

зустрічі з місцевим населенням, роздані інформаційні матеріали про 

роботу бюро правової допомоги. Крім того, для надання консультацій з 

правових питань Анжела Лізніченко відвідала дитячий будинок 

сімейного типу, який діє на території району близько 10 років. Керівнику 

(вихователю) будинку, Бузарь Любов Степанівні, надано роз'яснення з 

правових питань, які виникали під час обговорення питання про надання 

безоплатної правової допомоги; 

 актуальним питанням, яке хвилює більшу кількість населення 

Новобузького району, є збір благодійних коштів, порядок та законність 

збору пожертв. Після проведення громадських слухань та широкого 

обговорення серед населення даних питань до бюро звернувся голова 

Новобузької районної громадської організації "За чесну владу" 

Язловіцький Олексій Михайлович про надання роз'яснень, базованих на 

чинному законодавстві. Враховуючи інтерес суспільства до вказаної теми 

працівниками бюро було розроблено інформаційний  буклет "Правові 

питання благодійної діяльності". 



 

 

 

 

 



 

Заходи Снігурівського бюро правової допомоги, що були здійснені за 

пріоритетом: 

Снігурівським бюро правової допомоги за участю громадських активістів 

Снігурівського району було розповсюджено інформацію серед громадян в 

с.Єлізаветівка щодо роботи бюро, та роз'яснення прокуратури чому відсутнє 

водопостачання в селі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 

мереж системи БПД  

Протягом роботи в I-му кварталі проводили різноманітні заходи для 

налагодження партнерських відносин. Серед таких: 

1. На базі Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

створена робоча група з розробки правопросвітницького проекту серед 

молоді Миколаївської області. Проект планується довготривалим та 

циклічним. В кінці зустрічі серед колег була розповсюджена збірка 

"ПРОти НАСильства", яка видана за підтримки Проекту "Доступна та 

якісна правова допомога в Україні". 

 

2. Другий миколаївський місцевий центр з надання БВПД та бюро правової 

допомоги разом з робочою групою, до складу якої входять представники 

Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД, 

Вознесенського місцевого центру з надання БВПД, ГО "АПО "Викривач", 

Миколаївського осередку Ліги студентів Асоціації правників України та 

ГО "Десяте Квітня" (Миколаїв), було проведено опитування щодо 

правової обізнаності учнів загальноосвітніх шкіл м. Миколаєва та області. 

Наразі маємо результати анкетування «Моя правова обізнаність», яка 

була розроблена раніше. Всього було опитано 293 дитини. Діти мали 

відповідати на питання, виходячи з власної думки. Рівень своєї правової 

обізнаності більшість дітей оцінили достатнім рівнем.  

Учні вважають, що наступні дії понизять рівень злочинності неповнолітніх: 

• Надавання інформації про юридичні наслідки скоєння злочинів учням та 

студентам; 

• Посилення відповідальності дорослих, які втягнули підлітка в кримінальну 

діяльність; 

• Суворіше карати за скоєння злочинів. 



Найбільш впливовими на формування правової освіти для дітей в школі 

виявилися такі форми заходів: 

• Бесіди; 

• Уроки правознавства; 

• Зустрічі з представниками правоохоронних органів. 

Школярі хотіли би отримувати нові знання в наступних формах заходів: 

• Бесіди; 

• Зустрічі з представниками правоохоронних органів; 

• Виховні години. 

Найбільш цікавими правовими темами для дітей виявилися:  

• Навчання за кордоном; 

• Кримінальна відповідальність; 

• Працевлаштування у 16; 

• Сімейне право. 

На основі дослідження робочою групою розробляється 

правопросвітницький проект, який матиме за мету в цікавій формі підвищувати 

рівень правових знань молоді Миколаївщини. 

 

 



 

 

 

Крім заходів, які організовували самостійно, намагалися брати участь в 

загальноміських заходах, для того, щоб знайти партнерів та поширити 

інформацію про систему безоплатної правової допомоги: 

 взяли участь в обговоренні земельних питань в рамках заходу 

«Громадськість Миколаєва – за чесність в земельних відносинах» на базі 

Миколаївського Кризового медіа-центру, за ініціативи голови ГО 

"Асоціація юристів "Правозахист" А. Дзицюк та голови ГО "Фонд 

розвитку м.Миколаєва" Михайла Золоту хіна; 



 

 в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім.О.Гмирьова відбулася презентація книг "На ріках 

вавилонських...Кілька думок про повернення" та "Соняхи" Андрія 

Зелінського. Андрій Зелінський - перший військовий капелан 

нагороджений першою недержавною нагородою - Орденом "Народний 

Герой України", член Ініціативної групи та Наглядової ради Української 

Академії Лідерства, священник УГКЦ, політолог, громадський діяч. Під 

час заходу працівниками Другого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД було розповсюджено інформаційні буклети про систему 

БПД; 

 

 



 

 мали можливість поспілкуватися зі студентами УАЛ в Миколаєві. 

Поговорили про розробку проектів, в тому числі і правопросвітницьких, а 

також про те, як оцінювати ефективність проекту та отримувати 

зворотній зв'язок від цільової аудиторії. Маємо надію на реалізацію 

спільних проектів в сфері правопросвітництва; 

 

 у Кризовому медіа-центрі Миколаєва відбувся брифінг на тему: «Дієва 

модель надання безкоштовної правової допомоги на Миколаївщині». 

Серед запрошених спікерів були представники Другого миколаївського 

місцевого центру з надання БВПД, а саме начальник відділу організації 

надання БВПД та роботи з адвокатами Наталія Гнатуша, начальник 

відділу представництва Дар'я Овчиннікова та начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб`єктами надання БППД Юлія 

Болгак.  Директором ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва»  були підбиті 

підсумки річного проекту «Формування дієвої моделі надання 

безоплатної правової допомоги у Миколаєві та Вознесенську». Під час 

брифінгу спікери обговорили наступні питання: - Яка модель надання 

безоплатної правової допомоги є найбільш ефективною?  - Які структури 

мають цим займатися (спеціально створені центри БВПД, комунальні 



заклади, органи місцевого самоврядування, громадські організації і т.д.)?  

- За якою саме правовою допомогою звертаються мешканці 

Миколаївської області? 

 

 працівники Другого миколаївського місцевого центру з надання БВПД 

розповсюдили методичні матеріали серед студентів під час ІІ 

Всеукраїнських інтелектуальних змаганнь у форматі «Що? Де? Коли?» на 

юридичну тематику; 

 

1.3. Децентралізація системи БПД 

Протягом І кварталу 2017 року укладено 38 контрактів з адвокатами, 

включеними до реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу.  

Також Центром оплачено послуги та відшкодовано витрати адвокатам, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у сумі 2600 грн. 

Крім того, Центром видано 56 наказів про уповноваження працівників центру 

та бюро правової допомоги на надання БВПД. 



У рамках децентралізації системи БВПД адвокатів проінформовано про 

внесення змін до порядку укладення контрактів, подачі звітності та оплати 

(листи центру від 08.02.2017 № 03-16/119, від 21.02.2017 № 03-16/167). 

Підготовлено аналіз розподілу справ між адвокатами, який направлено 

адвокатам (лист центру від 18.01.2017 № 03-15/30). Адвокатам було 

запропоновано розглянути питання щодо доцільності запровадження у 2017 

році послідовного розподілу доручень в порядку черговості. Зустріч з 

адвокатами для обговорення даного питання проведено 20 січня 2017 року.  

Щомісяця центром проводиться аналіз щодо кількості виданих доручень 

адвокатам. 

Провели робочу зустріч з адвокатами, які надають безоплатну правову 

допомогу. В ході цієї зустрічі обговорено ряд актуальних питань: оплата послуг 

та відшкодування витрат адвокатів на підставі доручень Центру, укладення 

контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

на постійній основі, рівномірний розподіл доручень між адвокатами. Під час 

зустрічі працівники бюро правової допомоги, відділу представництва Центру та 

адвокати обговорили проблемні питання надання безоплатної правової 

допомоги та обмінялися позитивним досвідом. 

 
 

1.4. Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів ex officio до моделі 

офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях  

Всі заходи, спрямовані на реалізацію поступового переходу від моделі 

залучення адвокатів ex officio до моделі громадського захисту у кримінальних 

провадженнях заплановано центром на ІІ-ІV квартали 2017 року.  

1.5 Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших 

новітніх інформаційних технологій 

З метою належного функціонування та наповнення системи КІАС було 

внесено пропозиції щодо включення до системи КІАС відомостей про 

працівників центру та бюро правової допомоги, які здійснюють представництво 

інтересів осіб в судах. 



Щомісяця проводиться аналітика розподілу справ між адвокатами, 

аналітика прийнятих актів та виплачених коштів адвокатам. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період з 03 січня по 31 березня 2017 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними 

підрозділами, було зареєстровано 1868 звернень клієнтів, 1632 особам було 

надано правову консультацію,  

236 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 правової інформації та 

консультацій 
482 290 192 

2 
Відділ “Баштанське бюро правової 

допомоги” 
214 211 3 

3 
Відділ “Березнегуватське бюро правової 

допомоги” 
205 203 2 

4 
Відділ “Воскресенське бюро правової 

допомоги” 
187 185 2 

5 
Відділ “Казанківське бюро правової 

допомоги” 
352 334 18 

6 
Відділ “Новобузьке бюро правової 

допомоги” 
222 214 8 

7 
Відділ “Снігурівське бюро правової 

допомоги” 
206 195 11 

8 
Разом по МЦ 

1868 1632 236 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 

204 рішень про надання БВПД та надано 175 доручень адвокатам та 56 наказів 

штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 

процесуальних документів). По 2 письмовим зверненням було надано відмову 

у наданні БВПД.   

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 

соціального забезпечення 253 (14%), сімейного 225 (12%),  іншого цивільного 

права 203 (11%),  земельного 194 (10%), з інших питань 174 (9%),  договірного 

155 (8%), спадкове 154 (8%), з питань виконання судових рішень 134 (7%), 

житлового 122 (7%), трудового 115 (6%), адміністративного 59 (4%), з 

неправових питань 42 (2%), медичного 38 (2%).  

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

категорією питань. 

 



 

 

 

Діаграма 3. Щодо розподілу клієнтів за статтю. 

 

Діаграма 4. Щодо розподілу клієнтів за віком. 

  



 

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

позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 

(середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 

111 (54%), інвалідам 38 (19%),  ветеранам війни 38 (19 %), внутрішньо 

перемішеним особам 15 (7%), дітям, позбавленим батьківського піклування  2 

(1 %). 

Діаграма 5. Щодо розподілу клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб. 

 

 

Крім цього, місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за 

період                   з 03 січня по 31 березня 2017 року було: 

 здійснено 13 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 17 

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 122 особи, в тому числі 60 осіб звернулися за 

отриманням правових консультацій та роз´яснень до мобільних 

консультаційних пунктів та 62 особи до дистанційних пунктів доступу до 

БПД; 

 надано методичну допомогу 3 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 111 правопросвітницьких заходів; 

 розміщено у ЗМІ 40 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 

 надано 66 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  

 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності місцевого центру в розрізі 

бюро 

№ 

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 

проведен

их право-

просвітни

цьких 

заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮ 

Кількість 

інформацій

них 

матеріалів, 

розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, в 

тому числі: 
20/66 17/62 3 111 66 40 

2 
Відділ “Баштанське 

бюро правової 

допомоги” 

2/18 0/0 0 15 11 2 

3 
Відділ 

“Березнегуватське 

бюро правової 

допомоги” 

1/3 2/5 0 21 7 2 

4 
Відділ 

“Воскресенське 

бюро правової 

допомоги” 

0/0 0/0 0 2 2 2 

5 
Відділ 

“Казанківське бюро 

правової допомоги” 

3/9 10/29 0 21 11 2 

6 
Відділ “Новобузьке 

бюро правової 

допомоги” 

6/25 1/5 0 18 9 2 

7 
Відділ 

“Снігурівське бюро 

правової допомоги” 

0/0 0/0 0 2 10 0 

 

 

 


