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Інформаційна довідка Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД  І квартал 2018 

 

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. 

- Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту 

основних реформ, що проводяться Урядом України 

- Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з 

бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та 

поширення інформаційних матеріалів для клієнтів 

- Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи 

дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян) 

- Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи 

БПД 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 

розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж 

системи БПД. 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
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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. 

Першим миколаївським центром постійно ведеться моніторинг стану доступності 

правової допомоги в районах, які обслуговує МЦ, беруться до уваги особливості інфраструктури, 

актуальні потреби окремих територіальних громад. 

- Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, зокрема щодо 

можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту основних реформ, що проводяться 

Урядом України  

З метою посилення правової спроможності територіальних громад постійно  

проводяться тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру. На всіх 

заходах розповсюджуються друковані матеріали, роз’яснюється процедура отримання як первинної, 

так и вторинної правової допомоги. 

03 січня 2018 року, з метою підвищення правової свідомості населення спеціалістом 

«Очаківське БПД» проведено робочу зустріч із працівниками центру надання адміністративних 

послуг Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/982064401949385 

 

10 січня 2018 року спеціаліст відділу «Березанське БПД» 

провів практичне заняття для слухачів Університету третього 

віку на тему: «Основи спадкового права», яке відбулось у 

відділенні соціально-медичних послуг Територіального центру 

соціального обслуговування населення Березанського району.  

Таке заняття було спрямоване на закріплення отриманого 

інформаційного матеріалу шляхом розгляду реальних життєвих 

ситуацій на практиці. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/985866824

902476 

 

15 січня 2018 року фахівцями відділу «Очаківське БПД» разом 

із працівниками Очаківського міськрайонного відділу з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Південного 

міжрегіонального управління проведено семінар для суб’єктів 

пробації на тему: «Порядок надання безоплатної правової 

допомоги».  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/98853204

1302621 

 

 

18 січня 2018 року, з метою підвищення правової свідомості населення, спеціаліст відділу 

«Новоодеське БПД» провела інформаційну компанію серед працівників центру надання 

адміністративних послуг Новоодеської районної державної адміністрації. Вікторія презентувала 

працівникам тематичні буклети з адресою Бюро та буклети: «Прийняття спадщини», "Захищай свої 

права" та інші, для розповсюдження серед населення району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/989974364491722 
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18 січня 2017 року начальник відділу «Березанське 

БПД» провела правове навчання для працівників 

Територіального центру соціального обслуговування 

населення Березанської райдержадміністрації на тему: 

«Порядок розірвання шлюбу».  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/990

022881153537 

 

19 січня 2018 року спеціалістом відділу 

«Ольшанське БПД» проведено інформаційну компанію 

для працівників та відвідувачів Михайлівської сільської 

ради об'єднаної територіальної громади Миколаївського району. В приміщені сільської ради 

розміщено довідкові матеріали та інформаційні буклети: «Бюро правової допомоги: ваш юридичний 

провідник», «Договір оренди землі», «Умови передачі земельних ділянок орендатором в суборенду», 

«Порядок розірвання договору оренди землі», «Встановлення факту належності особі 

правовстановлюючих документів», бюлетні Міністерства юстиції та брошури Всеукраїнського 

проекту «Я маю право», тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/990690704420088 

19 січня 2018 року в рамках проекту "Школа права" для неповнолітніх осіб, які 

перебувають у Миколаївському слідчому ізоляторі, інтегратор Центру провела лекцію 

"Працевлаштування після звільнення з місць позбавлення волі". 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/990710597751432 

22 січня 2018 року працівниками відділу «Очаківське БПД» разом із працівниками 

Очаківського міськрайонного відділу з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Південного міжрегіонального управління проведено семінар для суб’єктів пробації на тему: 

«Порядок надання безоплатної правової допомоги». 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/994947770661048 

23 січня 2018 року у відділі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській 

області у Новоодеському районі начальником Новоодеського БПД проведено правопросвітницький 

захід та розповсюджено тематичні буклети: "Безоплатна приватизація земельної ділянки", 

"Прийняття спадщини", "Розірвання шлюбу" та ін. з адресами Бюро, а також бюлетені Мін'юсту 

"Захищай свої права".  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/9949504

53994113 

24 січня 2018 року головний спеціаліст відділу 

Березанського бюро провів практичне заняття для слухачів 

Університету третього віку на тему: «Дарування нерухомого 

майна неповнолітнім», яке відбулось у відділенні соціально-

медичних послуг Територіального центру соціального 

обслуговування 

населення Березанського 

району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/9949529

43993864 

24 січня 2018 року спеціаліст відділу «Ольшанське 

БПД» Наталія Прутка прийняла участь у семінарі за участю 

безробітних миколаївського району на тему: «Легальна 

зайнятість» в Миколаївському районному центрі зайнятості. 

Також під час семінару спеціаліст відповіла особам на 

турбуючи їх питання, щодо вступу в право власності; сплата боргових коштів за квартиру яку 
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отримали у спадок; виплата заробітної плати; підписання трудового договору та порядок звільнення 

працівника. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/994956087326883 

26 січня 2018 року затверджено "План проведення спільних просвітницьких заходів 

Першого миколаївського місцевого центру та сектору ювенальної пробації м. Миколаєва 

Південного міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції на 

2018 рік". Планом передбачено проведення: циклу лекційних 

занять з правової тематики для осіб, засуджених до покарань, 

не пов’язаних із позбавленням волі та засуджених, які 

звільняються з місць позбавлення волі протягом 2018 року; 

забезпечення роботи мобільного пункту доступу до 

безоплатної правової допомоги на базі сектору ювенальної 

пробації м. Миколаєва Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/999022043586954 

26 січня 2018 року спеціалістом відділу «Ольшанське БПД» інформаційну компанію для 

працівників та відвідувачів Нечаянської сільської ради. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1002725066549985 

30 січня 2017 року в рамках проведення виїзного прийому громадян до Щасливської 

сільської ради Березанського району начальником відділу «Березанське БПД» проінформовано 

жителів громади та працівникам сільської ради про завдання бюро правової допомоги та 

презентовано проект «Я МАЮ ПРАВО!», а також залишено буклети на різні правові тематики для 

розповсюдження серед місцевого населення. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1006891462800012 

30 січня 2018 року начальником відділу «Березанське БПД» у с. Щасливе Березанського 

району Миколаївської області із  бібліотекарем Т. Сапунжі обговорено шляхи співпраці з питань 

надання БПД жителям громади безпосередньо в приміщенні сільської бібліотеки засобами скайп – 

зв’язку. Було здійснене підключення та налаштування з Березанским бюро правової допомоги скап 

- з’єднання , тому кожен бажаючий вже матиме змогу отримати правову консультацію через онлайн 

- спілкування.  https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1006895172799641 

30 січня 2018 року в рамках проведення виїзного прийому громадян до Костянтинівської 

сільської ради Новоодеського району начальником відділу "Новоодеське БПД" проведено 

інформаційну компанію для працівників та відвідувачів сільської ради, та в приміщені с/р 

розміщено інформаційні матеріали.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1007863916036100 

31 січня 2018 року працівники Центру прийняли 

участь у прес-конференції Головнеого територіального 

управління юстиції у Миколаївській області 

«Досягнення юстиції Миколаївщини за минулий рік та 

плани на майбутнє. Правове забезпечення 

спроможності громад». Захід відбувся у приміщенні 

Миколаївського Центру розвитку місцевого 

самоврядування. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1

007871809368644 

31 січня 2018 року в приміщенні відділу 

«Очаківське бюро правової допомоги» відбувся 

семінар на тему «Ресоціалізація учасників АТО засуджених за ст. 407 та ст. 408 КК України. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/994956087326883
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Правові алгоритми захисту прав учасників бойових дій». 

Учасниками семінару стали працівники Очаківського 

міськрайонного відділу з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Південного міжрегіонального 

управління та працівники Очаківського бюро правової 

допомоги. Лілія Таворська під час заходу розповіла порядок 

здійснення ресоціалізації учасників АТО засуджених за ст. 

407 та ст. 408 КК України, їх права та обов’язки. Правовий 

статус учасника бойових дій. Державні та недержавні 

органи і установи, через які реалізуються пільги, соціальні 

гарантії учасників АТО та членів їх сімей. Також присутнім 

було продемонстровано презентацію на тему «Права учасника АТО». 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1008302055992286 

01 лютого 2018 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна відвідала Очаківську міську бібліотеку. На виконання Стратегії інформування громадян 

про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 року, з метою 

підвищення рівня правової освіти громадян України, їх правової свідомості, подолання правового 

нігілізму у суспільстві, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, в тому 

числі щодо своїх прав і обов'язків, у приміщені бібліотеки було розміщено тематичні буклети, 

Бюлетені Міністерства юстиції України та плакат «Я маю право». 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1008303379325487 

02 лютого 2018 року головний спеціаліст відділу 

«Очаківське бюро правової допомоги» Лілія Таворська 

провела правовий захід для учнів 7-10 класів 

Дмитрівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Куцурубської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади, на тему: «Права та 

обов’язки дітей шкільного віку». Під час заняття було 

розглянуто: джерела закріплення прав дитини, 

конституційні права і обов’язки громадян України; 

права і обовязки дітей шкільного віку; права дитини в 

цивільному та сімейному законодавстві; куди 

звернутися, коли права дітей порушені, а також проведено правову гру «Країна прав».  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1009967095825782 

02 лютого 2018 року головний спеціаліст відділу «Очаківське БПД» в рамках проведення 

виїзного прийому громадян провела робочу зустріч із працівниками Дмитрівської сільської ради 

Куцурубської ОТГ , де під час зустрічі розмістила 

плакати у рамках проекту загальнонаціонального 

проекту «Я Маю Право», залишила інформаційні 

буклети «Я Маю Право» , Бюлетні Міністерства 

юстиції України та інші інформаційні буклети 

правового характеру. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts

/1009974785825013 

02 лютого 2018 року року фахівцем «Ольшанське 

БПД» проведено інформаційну компанію для 

працівників та відвідувачів у приміщенні 

Ольшанської сільської ради ОТГ, під час якої у  

приміщені сільської ради розміщено інформаційні 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1008302055992286
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1008303379325487
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1009967095825782
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1009974785825013
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1009974785825013
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матеріали та буклети.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1011234132365745 

06 лютого 2018 року начальник Березанського бюро правової допомоги провела чергове 

правове навчання для працівників Територіального центру соціального обслуговування населення 

Березанської райдержадміністрації на тему: «Стягнення аліментів. Нове про аліменти», під час 

укого висвітлила питання про добровільне виконання аліментного обов’язку батьками та стягнення 

аліментів у судовому порядку.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012469728908852 

06 лютого 2018 року спеціалістом відділу правової інформації та консультацій в рамках 

укладеного Меморандуму про співпрацю проведено чергове лекційне заняття для слухачів 

Університету третього віку на тему: «Соціальний захист осіб похилого віку. Пенсійне 

законодавство України».   

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012871472202011 

06 лютого 2018 року інтегратором Центру 

спільно із старшим ДОП СП Заводського району 

ВП ГУНП в Миколаївській області майором 

поліції Наталією Кругліковою проведено перше 

ознайомче заняття з правової тематики для осіб, 

засуджених до покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі та засуджених, які 

звільняються з місць позбавлення волі, які 

перебувають на обліку в секторі ювенальної 

пробації м. Миколаєва Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції. Також серед неповнолітніх проведено 

анкетування щодо подальшого затвердження та 

проведення цікавих, змістовних та актуальних лекцій з правової тематики на постійній основі. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012921882196970 

07 лютого 2018 року начальник  Очаківського бюро правової допомоги прийняла участь у 

інформаційному семінарі для безробітних осіб, який реалізується  в рамках угоди про 

співробітництво Благодійним фондом «ЛАСКА». Основною метою Українського проекту бізнес-

розвитку проекту (UHBDP) є підвищення прибутків малих та середніх виробників плодоовочевої 

продукції, а також інших учасників плодоовочевого ринку. Український проект бізнес-розвитку 

плодоовочівництва (UHBDP) фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, реалізується 

та співфінансується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA). MEDA співпрацює 

з Ізраїльським агентством міжнародного співробітництва (MASHAV) та міжнародними сервісними 

компаніями з метою надання технічної підтримки.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012869602202198 

08 лютого 2018 року, фахівці Новоодеського 

бюро правової допомоги проведено інформаційну 

компанію для мешканців Михайлівської та Троїцької 

сільських рад. Під час консультування було 

розповсюджено інформаційні буклети: «Договір 

оренди землі», «Умови передачі земельних ділянок 

орендатором в суборенду», «Порядок розірвання 

договору оренди землі», «Встановлення факту 

належності особі правовстановлюючих документів», 

бюлетні Міністерства юстиції та брошури 

Всеукраїнського проекту «Я маю право», тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1011234132365745
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012469728908852
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012871472202011
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012921882196970
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012869602202198
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https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1013999482089210 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1013995998756225 

09 лютого 2018 року в рамках проекту "Школа права" для неповнолітніх осіб, які 

перебувають у Миколаївському слідчому ізоляторі фахівці Центру провели лекцію "Затримання. 

Права затриманої особи". 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1014044615418030 

12 лютого 2018 року працівниками відділу «Очаківське бюро правової допомоги» спільно 

з працівниками Очаківського міськрайонного відділу пробації Південного міжрегіонального 

управління та працівниками Очаківський міськрайонний центр зайнятості проведено спільне 

консультування для суб’єктів пробації з актуальних питань: щодо надання безплатної правової 

допомоги та вакантних робочих місць в місті Очакові та Очаківському районі, під час якого були 

надані індивідуальні консультації . 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017016195120872 

13 лютого 2018 року начальником відділу «Березанське БПД» проведено інформаційну 

компанію для працівників та відвідувачів у с. Дмитрівка та бібліотеки с. Комісарівка Дмитрівської 

сільської ради Березанського району Миколаївської області.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017030085119483 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017025781786580 

14 лютого 2018 року юрист Ольшанського бюро правової допомоги» разом із 

представником сектору з питань пробації Миколаївського району провели семінар для  безробітних, 

які перебувають на обліку у центрі зайнятості Миколаївського району на тему: «Легальна 

зайнятість. Впродовж виступу, спеціаліст бюро наприкладах розповіла про порушення та 

незахищеність громадян під час легальної та нелегальної зайнятості. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017077591781399 

14 лютого 2018 року начальник відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» провела лекцію для слухачів Університету 

третього віку на тему: «Порядок приватизації земельної ділянки», 

яка відбулась у відділенні соціально-медичних послуг 

Територіального центру соціального обслуговування населення 

Березанського району.  Людмила розповіла, куди необхідно 

звернутись з клопотанням ( заявою) про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та про реєстрацію земельної ділянки в державному 

кадастрі і порядок реєстрації права власності на земельну ділянку. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/101

7198278435997 

16.02.2018 року начальником відділу Новоодеське бюро 

правової допомоги проведено роботу зустріч з працівниками РКП Новоодеське районне бюро 

технічної інвентаризації.  Під час проведення зустрічі установи домовились об'єднати зусилля для 

забезпечення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, а також інформувати мешканців сільської 

місцевості, які звертаються до бюро технічної інвентаризації 

про місцезнаходження та контактну інформацію про Бюро 

правової допомоги. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1018402

774982214 

20 лютого 2018 року головний спеціаліст відділу 

«Очаківське БПД» провела інформаційну компанію для 

працівників та відвідувачів Куцурубській сільської ради 

об'єднаної територіальної громади Куцурубська громада.   

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1013999482089210
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1013995998756225
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1014044615418030
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017016195120872
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017030085119483
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017025781786580
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017077591781399
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017198278435997
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017198278435997
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1018402774982214
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1018402774982214


 

Інформаційна довідка Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД  І квартал 2018 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1020854608070364 

21 лютого 2018 року фахівець Березанського бюро правової допомоги  прийняв участь в 

інформаційному семінарі для безробітних, які перебувають на обліку в Березанському районному 

центрі зайнятості Миколаївської області на тему: «Складення резюме». 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1021579951331163 

21 лютого 2018 року спеціаліст відділу «Очаківське БПД» Лілія Таворська, у рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту Я МАЮ ПРАВО, провела лекцію для 

студентів Університету третього віку при територіальному центрі з надання соціальних послуг 

(соціальної допомоги) м. Очаків на теми: «Зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», «Чи можна оскажитизаповіт після смерті заповідача?», «Випадки розірвання договору 

дарування». Під час заходу було обговорено зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», внесені Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насиллю», де було 

наголошено на нових категоріях суб’єктів права на БВПД, а саме осіб, які постраждали від 

домашнього насильства або насильства за ознакою статі та дітей, зазначено, що дані категорії 

мають право на усі види правових послуг. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1021583514664140 

21 лютого 2018 року головний спеціаліст Ольшанського 

бюро провела інформаційну компанію для мешканців та 

працівників с/р с. Ковалівка, с. Новогригорівка та 

Шостаківської сільської ради. В приміщенях с/р 

розміщено довідкові матеріали: «Бюро правової 

допомоги: ваш юридичний провідник», «Договір оренди 

землі», «Умови передачі земельних ділянок орендатором 

в суборенду», «Порядок розірвання договору оренди 

землі», «Встановлення факту належності особі 

правовстановлюючих документів», бюлетні 

Міністерства юстиції та брошури Всеукраїнського 

проекту «Я маю право», тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1021597507996074 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1021595201329638 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1021591194663372 

23 лютого 2018 року спеціаліст Ольшанського бюро провела інформаційну компанію для 

працівників та відвідувачів Нечаянської сільської ради.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023770271112131 

23 лютого 2018 року начальником Новоодеського бюро було прийнято участь у семінарі 

для безробітних громадян у Новоодеському районному центрі зайнятості на тему: "Легальна 

зайнятість". https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023772764445215 

26 лютого 2018 року про права людини та, зокрема, про 

права дітей, говорилося на відкритому уроці для учнів 9-11 

класів в Березанської ЗОШ I-III ступенів. На відкритий урок 

було запрошено начальника Березанського бюро правової 

допомоги. Головною темою уроку стало обговорення прав 

дитини, можливості їх реалізації та належного захисту боку 

держави та громадськості.  Школярів ознайомлено з видами 

юридичної відповідальності, адміністративних стягненнях та 

заходах впливу, які застосовують до неповнолітніх, що 

здійснили проступок, обставини, що пом’якшують чи 

обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1024565391032619 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1020854608070364
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1021579951331163
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1021583514664140
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1021597507996074
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1021595201329638
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1021591194663372
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023770271112131
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023772764445215
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1024565391032619
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28 лютого 2018 року фахівець відділу «Березанське бюро правової допомоги» провів 

інформаційну компанію для працівників та відвідувачів Краснянської сільської ради Березанського 

району Миколаївської області. В приміщені сільської ради розміщено довідкові матеріали: «Бюро 

правової допомоги: ваш юридичний провідник», «Договір оренди землі», «Умови передачі 

земельних ділянок орендатором в суборенду», «Порядок розірвання договору оренди землі», 

«Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів», бюлетні Міністерства 

юстиції та брошури Всеукраїнського проекту «Я маю право», тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/102

6433950845763 

28 лютого 2018 року начальник відділу «Березанське 

БПД» провела лекцію для слухачів Університету третього віку на 

тему: «Соціальний захист пенсіонерів в Україні», яка відбулась у 

відділенні соціально-медичних послуг Терцентру соціального 

обслуговування населення Березанського району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/102

6606034161888 

06 березня 2018 року на запрошення колег Другого 

миколаївського місцевого центру з надання БВПД, спільно з 

колегами Вознесенського місцевого центру з надання 

БВПД прийняли участь у робочої зустрічі з органами та 

установами, на які покладаються функції із здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. Актуальні питання надання безоплатної 

правової допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства або насильства за ознакою 

статті, обговорювали з представниками Головного 

управління національної поліції в Миколаївській 

області, служби у справах дітей Миколаївської ОДА, 

департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОДА, Миколаївського обласного 

центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, департаменту освіти і науки Миколаївської 

ОДА та управління охорони здоров`я Миколаївської ОДА. Також у заході взяли участь 

представники відділу уповноважених Голови з питань контролю за дотриманням прав людини в 

поліцейській діяльності УЗПЛ НПУ та регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини.Спільно з партнерами досягли домовленості підготувати посібник для осіб, 

які постраждали від домашнього насильства.  

https://www.facebook.com/2mbvpd/posts/617584338579659 

13 березня 2018 року начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова 

провела правове навчання для осіб, засуджених до покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі та засуджених, які звільняються 

з місць позбавлення волі, які перебувають на обліку в секторі 

ювенальної пробації м. Миколаєва Південного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Міністерства юстиції на тему: "Права підозрюваного та 

обвинуваченого. Право на отримання безоплатної правової 

допомоги та участь адвоката у кримінальному процесі". 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1034291240060034 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1026433950845763
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1026433950845763
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1026606034161888
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1026606034161888
https://www.facebook.com/2mbvpd/posts/617584338579659
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1034291240060034
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14 березня 2018 року, головний спеціаліст відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Василь Мельніков проінформував колектив Березанського районного центру зайнятості про новації 

законодавства та розповсюдив інформаційні буклети серед працівників центу зайнятості. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035008039988354 

14 березня 2018 року головним спеціалістом Ольшанського бюро правової допомоги 

Наталією Пруткою проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів  Надбузької 

сільської ради. https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035012969987861 

14 березня 2018 року фахівцями Березанського бюро для учнів 

Березанської ЗОШ I-III ступенів проведено зустріч, під час якої  

школярам розповіли про професію юриста та на прикладі 

діяльності Березанського бюро правової допомоги показали суть 

роботи юристів. Начальник відділу Людмила ознайомила 

школярів із Законом України «Про безоплатну правову допомогу», 

порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання 

безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо її надання. 

Також, Людмила розповіла учням про основні завдання Бюро 

правової допомоги, звернула увагу на правові послуги, що 

надаються фахівцями Бюро.   

 https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035552973267194 

14 березня 2018 року фахівець відділу «Очаківське БПД» здійснила виїзний прийом до 

села Парутине Куцурубської сільської ради ОТГ Очаківського району та провела робочі зустрічі зі 

старостою сіл Каталино, Прибузьке, Парутине та працівниками сільської ради. Під час зустрічі 

працівників було поінформовано про роботу та переваги системи безоплатної правової допомоги, а 

саме в чому полягає первинна та вторинна безоплатна правова допомога, хто має право на неї, 

головні аспекти роботи Бюро. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035555173266974 

15 березня 2018 року для безробітних, які перебувають на обліку в Березанському 

районному центрі зайнятості проведено інформаційно- роз'яснювальний захід спеціалістом 

Березанського бюро правової допомоги, в ході якого роз’яснено законодавство щодо запобігання 

безробіттю, порядок поновлення на роботі в разі незаконного звільнення. Традиційно йшла мова 

про систему безоплатної правової допомоги, суб’єктів права на отримання безоплатної правової 

допомоги, види правової допомоги, яка надається працівниками бюро.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035463456609479 

15 березня 2018 року спеціалістом Ольшанського БПД проведено інформаційну компанію 

для працівників та відвідувачів Ольшанскої сільської ради. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035557919933366 

15  березня 2018 року інтегратор Центру прийняла участь у 

семінарі-нараді для членів спостережних комісій адміністрацій 

Центрального, Заводського, Інгульського, Корабельного 

районів ММР, Вітовської та Миколаївської 

райдержадміністрацій, яку проведено на базі Департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації. На 

нараді було розглянуто питання, щодо організації діяльності 

спостережних комісій при райдержадміністраціях, виконкомах 

міських (міст обласного значення) рад; організації проведення 

громадського контролю у виправних колоніях області тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035569749932183 

15 березня 2018 року юрист Очаківського бюро провела інформаційну компанію для 

працівників та мешканців с. Рівне Чорноморської сільської ради об'єднаної територіальної громади 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035008039988354
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035012969987861
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035552973267194
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035555173266974
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035463456609479
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035557919933366
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035569749932183
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та с. Іванівка Куцурубської сільської ради об'єднаної територіальної громади. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036092139879944 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036090649880093 

16 березня 2018 року спеціалістом Ольшанського бюро проведено інформаційну компанію 

для працівників Михайлівської сільської ради. В приміщені сільської ради розміщено інформаційні 

довідкові матеріали. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036118923210599 

16 березня 2018 року начальником Новоодеського бюро проведено правопросвітницьку 

лекцію для батьків, учні яких навчаються у Новоодеській гуманітарній гімназії, спрямовану на 

попередження злочинності неповнолітніх на тему: "Кримінальна та адміністративна 

відповідальність неповнолітніх". 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039239739565184 

20 березня 2018 року фахівці відділу правової інформації та консультацій Першого центру 

провели лекцію для слухачів Університету третього віку на тему: «Спадковий договір. Актуальні 

питання спадкування за заповітом і за законом» та «Аліментні відносини», яка відбулась в 

приміщенні Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Центрального району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039335756222249 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

21 березня 2018 року спеціаліст відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» Василь Мельніков, провів чергову лекцію 

для слухачів Університету третього віку на тему: « Купівля 

страхового стажу до пенсії», яка відбулась у Березанській 

центральній районній бібліотеці. Василь роз’яснив, що з 

впровадженням нової пенсійної реформи українці зможуть 

купити необмежену кількість страхового стажу, який 

необхідний для виходу на пенсію. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039324

426223382 

21 березня 2018 року у приміщенні Радсадівської сільської ради проведено виїздний 

прийом громадян головним спеціалістом Ольшанського бюро спільно із спеціалістом відділу 

обслуговування громадян №2 Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. 

Миколаєва Миколаївської області.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039819222840569 

23березня 2018 року, в рамках проекту "Школа права" для 

неповнолітніх осіб, які перебувають у Миколаївському 

слідчому ізоляторі, заступник директора центру, разом із 

начальником відділу забезпечення якості правової допомоги 

та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального 

центру з надання БВПД у Миколаївській області провели 

лекцію "Статус потерпілого у кримінальному процесі. 

Визнання особи потерпілою, її права і обов’язки. " 

Наприкінці лекціі ще раз було наголошено про види 

правових послуг, які надають Регіональний та місцевий 

центри, поняття первинної та вторинної правової допомоги. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1040642899424868 

23березня 2018 року інтегратор Центру у складі спостережної комісії при Миколаївській 

РДА прийняла участь у перевірці Ольшанської виправної колонії №53, під час якої вивчались 

питання щодо виконання програми диференційного виховного впливу на засуджених "Провова 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036092139879944
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036090649880093
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036118923210599
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039239739565184
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039335756222249
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039324426223382
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039324426223382
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039819222840569
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1040642899424868
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просвіта", щодо дотримання прав на працю та стан соціально-виховної роботи засуджених, які 

відбувають покарання в колонії. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1040650929424065 

23 березня 2018 року спеціалістом відділу «Ольшанське БПД»  для учнів 7 класу ЗОШ 

№60 проведено виховну годину на тему: "Права та обов'язки дитини". 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042385739250584 

23 березня 2018 року, юристом також Ольшанського бюро проведено інформаційну 

компанію для працівників та мешканців Надбузької та Васнянської сільських рад. В приміщені 

сільської ради розміщено інформаційні матеріали та надані індивідуальні консультації. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042389805916844 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042392032583288 

23 березня 2018 року фахівцями Новоодеського бюро проведено інформаційну компанію 

для працівників та мешканців Новопетрівської та Себинської сільських рад. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042402739248884 

26 березня 2018 року у відділі «Березанське бюро правової допомоги» проводилась 

професійна практика, згідно проекту PROF-TEST за 

професією юрист для учня 11 класу Березанської ЗОШ I-III 

ступенів. Такий захід проводиться вдруге за сприянням 

Березанського районного центру зайнятості для того, щоб 

допомогти дітям краще зрозуміти себе та вибрати 

напрямок освіти і майбутню професійну діяльність. 

Завданням зустрічі було розповісти школяру про професію 

юриста та на прикладі діяльності Березанського бюро 

правової допомоги показати суть роботи юристів.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042

448439244314 

28 березня 2018 року начальник Березанського 

БПД провела чергову лекцію для слухачів Університету 

третього віку на тему: «Соціальний захист одиноких 

матерів», яка відбулась у відділенні соціально-медичних 

послуг Територіального центру соціального 

обслуговування населення Березанського району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/10

43770869112071 

29 березня 2018 року начальник Очаківського 

бюро провела робочу зустріч із працівниками центру 

надання адміністративних послуг Очаківської міської 

ради та розмістила плакати та тематичні буклети про 

систему БПД. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044446099044548 

28.03.2018 року юристи Новоодеського 

бюро, разом із інспектором з ювенальної превенції 

Новоодеського відділення поліції ГУНП в 

Миколаївській області провели лекцію для учнів 8-

9-х класів Новоодеської гуманітарної гімназії на 

тему: "Кримінальна та адміністративна 

відповідальність неповнолітніх". Юним слухачам 

доведено норми законодавства, які передбачають 

відповідальність неповнолітніх за: куріння (в тому 

числі електронних сигарет), вживання алкогольних 
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напоїв, порушення дисципліни у закладі чи на його території, бродяжництво, перебування у 

закладах харчування після 22:00 та інше. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044521552370336 

29 березня 2018 року начальник Очаківського бюро правової допомоги провела робочу 

зустріч із працівниками центру надання адміністративних послуг Очаківської міської ради та 

розмістила плакати та тематичні буклети про систему БПД. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044446099044548 

30 березня 2018 року фахівцем Березанського бюро правової допомоги проведено 

інформаційну компанію для працівників та мешканців Краснопільської сільської ради 

Березанського району Миколаївської області. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1045304408958717 

29 березня 2018 року у приміщені Центра пройшла професійна практика, згідно проекту PROF-

TEST за професією юрист для учнів 10 класу ЗОШ № 3 та № 7 м. Миколаєва. В рамках 

профорієнтаційного проекту для учнівської молоді «PROF-TEST», який започаткував першим в 

Україні Миколаївський обласний центр зайнятості, учнів старших класів на підприємствах будь-

якої форми власності у підрозділах (відділах), до яких 

відноситься їхня майбутня професія, мають змогу 

ознайомитися з реальною роботою фахівця обраного 

профілю. Наразі захід проводився за сприянням 

Центрального районного центру зайнятості м. 

Миколаєва. Завданням зустрічі було розповісти 

школяру про професію юриста та адвоката, та на 

прикладі діяльності Центру показати суть роботи 

юристів. Заступник директора Центру Ольга 

Василенко провела екскурсію по Центру, розповіла 

про етапи розвитку БПД на Україні, окреслила 

діяльність відділів Центру та Бюро, розповіла про 

функції фахівців Центру. Директор Центру Олег 

Матвиенко ознайомив учнів із професією адвоката, розповів, що це професія, яка дуже складна і 

вимагає постійного самовдосконалення та вивчення нових норм та порядків.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044509739038184 

З метою популяризації послуг керівництвом Центру постійно проводяться робочі 

зустрічі, семінари, круглі столи з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями.  

01.02.2018 року між Першим миколаївським місцевим центром з надання БВПД та 

громадською організацією "Незалежна соціальна адвокація та правозахист" підписано Меморандум 

про співпрацю. Метою підписання меморандуму є розширення можливостей розвитку процесу 

медіації, як альтернативного виду врегулювання спорів в цивільних та адміністративних спорах 

тощо. 

17.01.2018 року на розширенній апаратній нараді з 

сільськими головами при Новоодеській 

райдержадміністрації начальник Новоодеського бюро 

правової допомоги розповів про розвиток системи 

безоплатної правової допомоги у Новоодеському районі та 

підсумки роботи бюро за 2017 рік. До відома слухачів 

доведено основні показники роботи Бюро за 2017 рік, зміни 

щодо розміру прожиткового мінімуму для отримання 

безкоштовного адвоката. Також Андрій зусередив увагу 

присутніх представників органів державної влади та 

місцевого самоврядування на необхідності перегляду 

Районної програми правової освіти населення та 

затвердження програми надання правової допомоги мешканцям Новоодеського району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044521552370336
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044446099044548
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1045304408958717
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044509739038184
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https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/989478131208012 

22 січня 2018 року начальник відділу 

«Березанське БПД», з метою презентації Програми 

надання безоплатної правової допомоги населенню 

Березанської селищної ради об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області 

на 2018-2020 р. відвідала Березанську селищну раду 

об’єднаної територіальної громади. Також у 

приміщенні с/р розміщено інформаційно-новинну 

площадку (стенд) з інформацією щодо надання БПД, 

місцем знаходження та контактною інформацією бюро 

правової допомоги та Першого Центру.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/

992457294243429 

26.01.2018 року директором центру Олегом Матвієнко, під час зустрічи із представниками 

органів місцевого самоврядування, старост, активістів і 

депутатів сіл ОТГ Миколаївщини, з представниками 

програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних 

донорських і громадських організацій та ЗМІ, розповів 

про розвиток системи безоплатної правової допомоги під 

час круглого столу: «Гармонійний розвиток центру та 

периферійних громад в ОТГ Миколаївщини», який 

реалізується в рамках проекту «Місцева демократія для 

гармонійного розвитку сіл в ОТГ Миколаївщини», в 

рамках діяльності всеукраїнської мережі «Ресурсні центри 

сприяння місцевої демократії», за методичної підтримки 

ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» та 

грантової підтримки МФ «Відродження». 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1002722996550192 

29 січня 2018 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» прийняла 

участь у правовому навчанні для структурних 

підрозділів апарату та структурних підрозділів 

Очаківської районної державної адміністрації, де 

розповіла про «Стратегію інформування громадян про 

гарантовані їм Конституцією та законами України права 

на період до 2019 року». Наголосила на тому, що 

схвалення документа зумовлено необхідністю 

підвищення рівня правової освіти населення, правової 

свідомості населення, подолання правового нігілізму у 

суспільстві, створення належних умов для набуття 

громадянами 

правових знань, а також забезпечення можливості знати 

свої права та обов’язки.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/p

osts/1006899329465892 

29 січня 2018 року начальник Березанського 

бюро взяла участь у правовому навчанні для державних 

службовців, що проводилося в приміщенні Березанської 

районної державної адміністрації. Людмила розповіла 

державним службовцям про «Нові засоби примусового 

стягнення боргів за аліментами з недобросовісних 

батьків», прийняті Законом України № 2234-VIII від 

07.12.2017р. і зупинила увагу присутніх на новому виді 

стягнень, як: суспільно-корисні роботи, адміністративний 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/989478131208012
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/992457294243429
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/992457294243429
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1002722996550192
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1006899329465892
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1006899329465892
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арешт до 15 діб, на питанні тимчасового виїзду за межі України з дитиною без згоди другого з 

батьків, а також встановлених тимчасових обмеженнях боржника у праві: виїзду за межі України до 

погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі; керування транспортними засобами; 

користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями 

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за 

своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії; у праві полювання. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1002718493217309 

01 лютого 2018 року інтегратор Центру Вікторія Царьова провела робочу зустріч з 

представниками громадських організацій ВБО "Ініціатива заради життя" та ГО "Асоціація 

учасників та інвалідів АТО". Під час зустрічі обговорювались питання про захиств прав учасників 

АТО та членів їх сімей, проведення правопросвітницької роботи для військовослужбовців та 

реалізацію нового проекта для діти, батьки яких брали або беруть участь у антитерористичної 

операції; батьки яких є учасниками бойових дій та батьки 

яких загинули під час виконання службових військових 

обов’язків у зоні АТО. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/10097

30219182803 

02 лютого 2018 року начальник відділу 

"Новоодеське БПД" прийняв участь у семінарі із 

секретарями сільських рад. До відома слухачів було 

доведено інформацію щодо розширення кола осіб, які 

мають право на безкоштовного адвоката - особи, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі. Також нагадано основні тези доступу до 

БПД, збільшення прожиткового мінімуму. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1011337742355384 

05 лютого 2018 року пройшло публічне звітування 

перед громадами Березанського та Ольшанського бюро 

правової допомоги, фахівці яких взяли участь у розширеніх 

апаратніх нарадах при Березанській та Миколаївській 

районних державних адміністраціях з питання «Розвиток 

системи БПД та підсумки роботи бюро правової допомоги 

за 2017 рік». Підводячи підсумки роботи Бюро за 2017 рік, 

було наголошено на основних показниках за напрямками 

роботи. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/10117

53488980476 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/pos

ts/1011838768971948 

08 лютого 2018 року у приміщенні 

міської бібліотеки відділу культури 

Очаківської міської ради відбувся воркшоп 

на тему: «Правозахист Очаківщини в дії. 

Розвиток системи безоплатної вторинної 

правової допомоги в м. Очакові та 

Очаківському районі за 2017 рік». Начальник 

відділу «Очаківське БПД» презентувала звіт 

про розвиток системи безоплатної вторинної 

правової допомоги в м. Очакові та 

Очаківському районі за 2017 рік. Інтегратор 

Центру розповіла про програми надання 

безоплатної правової допомоги у громадах. 

Голова ГО «Очаків за справедливість» - 

Іваницький Олександр Анатолійович 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1002718493217309
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1009730219182803
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1009730219182803
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1011337742355384
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1011753488980476
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1011753488980476
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1011838768971948
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1011838768971948
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розповів про необхідність розвитку системи безоплатної правової допомоги у місті Очаків та 

Очаківському районі, запропонував здійснювати правові навчання не лише для громадян, але й для 

структурних підрозділів сільської ради ОТГ. Голова ГО «Схід. Інтеграція» - Пономарьова Світлана 

Костянтинівна розповіла про надання безоплатної правової допомоги ВПО, про основні проблеми 

отримання такої допомоги даною категорією осіб. Начальник Очаківського міськрайонного відділу 

ДВС – Вовченко Ігор Сергійович та провідний юристконсульт Очаківського міськрайонного центру 

зайнятості – Величко Тетяна Дмитрівна розповіли про особливості проведення спільних виїзних 

прийомів громадян у територіальні громади, плани прийомів, про реалізацію загальнонаціонального 

проекту «Я маю право» та проведення виїзних прийомів з питань Антирейдерського захоплення 

землі. Голова ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» Михайло Золотухін представив результати 

первинного дослідження ОТГ Миколаївщини щодо врахування інтересів периферійних громад при 

формуванні та реалізації стратегічних планів, цільових програм у 2017 р. за кошти 

інфраструктурної субвенції та місцевих бюджетів та наголосив на важливість розвитку правової 

культури та правової оствіти селян, проведення виїзних прийомів та провопросвітницької роботи 

для мешканців периферійних громад тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1014055068750318 

20 лютого 2018 року з метою презентацій Програм з надання безоплатної правової 

допомоги директор центру, інтегратор та голова громадської організації «Очаків за справедливість» 

Олександр Іваницький провели робочі зустрічі з представниками Куцурубської та Чорноморської 

сільських рад об’єднаних територіальних громад Очаківського району Миколаївської області. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1020877751401383 

20 лютого 2018 року начальник Новоодеського бюро правової допомоги прийняв участь у 

засіданні постійної комісії при райдержадміністрації з питань захисту прав дітей. На розгляд комісії 

були підняті питання, стосовно: надання дозволу батькам на вчинення правочинів, що потребує 

нотаріального посвідчення; доцільності позбавлення батьківських прав відносно малолітніх дітей за 

неналежне виконання батьківських обов’язків; стану виконання батьківських обов’язків батьками 

відносно своїх дітей, визначення порядку побачення батька з дитиною. 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=45252 

22 лютого 2018 року в рамках проекту «Посилення організаційної спроможності центрів 

допомоги демобілізованим учасникам АТО», який реалізується ВБО "Ініціатива заради життя", 

інтегратором центру спільно з експертом ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО" проведено 

семінар для учасників АТО, які перебувають на обліку в Доманівському районному центрі 

зайнятості. Під час проведення семінару розповідалось про основні пільги для учасників АТО. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023791767776648 

26 лютого 2018 року фахівець Очаківського бюро 

взяла участь у інформаційному заході в рамках Програми: 

«Доступне житло» для учасників АТО, ВПО та осіб , які 

потребують поліпшення житлових умов», що був 

організованний ГО «Схід.Інтеграція», за участі 

представників ГО «Десяте квітня» м.Одеса, представників 

органів місцевого самоврядування та ін. , що проводився в 

приміщенні Очаківської міської бібліотеки.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/post

s/1024572881031870 

26 лютого 2018 року начальник відділу 

«Березанське БПД» взяла участь у правовому навчанні для 

державних службовців, що проводилося в приміщенні Березанської районної державної 

адміністрації.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/10246

07247695100 

13 березня 2018 року за підтримки Кризового медіа-

центру м. Миколаєва проведено прес-конференцію про 

старт конкурсу фотографій серед дітей, батьки яких є 

учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо Україну 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1014055068750318
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1020877751401383
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=45252
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023791767776648
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1024572881031870
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1024572881031870
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1024607247695100
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1024607247695100
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разом!», приурочений до Дня захисту дітей, який проводиться Першим центром у партнерстві з 

Всеукраїнською благодійною організацією ВБО "Ініціатива заради життя", ГО "Асоціація учасників 

та інвалідів АТО", за підтримки Миколаївського відокремленого підрозділу Всеукраїнської 

громадської організації «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», 

громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО Українці-Разом, кризового медіа 

центру та Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького м.Миколаїв. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1034088703413621 

15 березня 2018 року начальник Очаківського бюро взяла участь у 

круглому столі на тему «Земля та доступне житло для ВПО м. 

Очаків та Очаківського району», який був організований ГО «Схід. 

Інтеграція». На даному заході були присутні представники органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 

представники ОБСЄ. Круглий стіл був спрямований на 

налагодження конструктивного діалогу між владою та громадою, 

сприяння зміцнення потенціалу громади, обмін успішним досвідом 

між активними громадянами з інших регіонів України. На даному 

заході обговорювались проблемні питання з якими звертаються ВПО 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036113666544

458 

20 береня 2018 року начальником Новоодеського бюро 

взято участь у засіданні постійної комісії при райдержадміністрації з 

питань захисту прав дітей, на якому було розглянуто питання щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав відносно малолітніх дітей за неналежне виконання батьківських обов’язків; стану 

виконання батьківських обов’язків батьками відносно своїх дітей, визначення порядку побачення 

батьків з дитиною та особливо усунення перешкод у спілкуванні з дітьми. 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=46699 

21 березня 2018 року, в рамках проведення виїзного прийому громадян, 

юрист Ольшанського бюро проінформувала працівників, представників 

бюджетної комісії, депутатів сільської ради та представників 

старостинських округів Радсадівської сільської ради ОТГ про роботу бюро, 

про первинну та вторинну правову допомогу, про категорії осіб, яким 

надається вторинна правова допомога, про порядок призначення адвокатів 

тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039819222840569 

27 березня 2018 року начальник Березанського бюро взяла участь 

у правовому навчанні для державних службовців, що проводилося в 

приміщенні  Березанської районної державної  адміністрації, на тему: 

«Встановлення факту належності особі правовстановлюючих документів» 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1043172089171949 

28 березня 2018 року директор Центру із інтегратором провели 

робочу зустріч з керівництвом Ольшанської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади, з метою презентації Програми 

надання безоплатної правової допомоги населенню 

Ольшанської селищної ради об’єднаної територіальної 

громади Миколаївського району Миколаївської області на 

2018-2020 р.р. Під час зустрічі з заступником голови 

селищної ради Євгеном Костробою, акцентувано увагу на 

необхідності впровадження на території громади Програми 

надання безоплатної правової допомоги, яка надасть 

можливість сприяти розвитку правового світогляду та 

суспільної активності членів місцевої громади, створенню 

осередків правового захисту громадян, які б 

підтримувалися силами місцевої громади.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1034088703413621
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036113666544458
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036113666544458
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=46699
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039819222840569
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1043172089171949
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https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1043801162442375 
 

- Проведення заходів з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро 

правової допомоги та адвокатів у ЗМІ, розроблення, виготовлення та поширення 

інформаційних матеріалів для клієнтів 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у містах та районах, які 

підпадають під юрисдикцію Першого миколаївського МЦ, здійснюється постійна тісна співпраця та 

налагодження контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в 

газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет 

тощо. 

В рамках загальнонаціонального проекту «Я маю право» центром розроблено тематичні 

буклети на теми: 

• «Безоплатна правова допомога»; 

• «Статус потерпілого у кримінальному провадженні»; 

• «Приватизація гаражу в гаражному кооперативі»; 

• «Насильство в сім’ї. Захисти себе». 

здійснення публікацій в газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних 

матеріалів в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій, а саме:  

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД у містах та районах, які 

підпадають під юрисдикцію Першого МЦ, здійснюється постійна тісна співпраця та налагодження 

контактів із регіональними та місцевими ЗМІ, зокрема здійснення публікацій в газетах, виступи на 

радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів в мережі Інтернет тощо. Зокрема, за І 

квартал 2018 року всього розміщено 124 публікації в ЗМІ, у т.ч.: 

• в ефір вийшло 8 телевізійні сюжети,  

• 4 виступів на радіо,  

• 110 публікації в Інтернет виданнях,  

• вийшли друком 2 публікацій в газетах. 

06.01.2018 року в Березанській районній газеті «Березань» розміщено статтю на тему: 

«Правильно укладений договір оренди землі – запорука спокою орендодавців». 

https://drive.google.com/open?id=19Jax_aT6Bi-an9BgcGSov7USqCD6onpj 

10.01.2018 року - участь у черговому ефірі ТК "Миколаїв" програми "Це вас хвилює" на 

тему: "Забезпечення житлом воїнів АТО". 

https://www.youtube.com/watch?v=DYPds8oJJlo 

16.01.2018 року на офіційному сайті Міністерства юстиції України розміщено статтю 

«Прийом громадян у центрі з надання безоплатної правової допомоги при Миколаївській 

облдержадміністрації». 

http://pravo.minjust.gov.ua/pryjom-gromadyan-u-tsentri-z-nadannya-bezoplatnoyi-dopomogy-

pry-mykolayivskij-oblderzhadministratsiyi/ 

16.01.2018 року на офіційному сайті "SAMOORG" розміщено статтю Анонс круглого столу: 

«Гармонійний розвиток центру та периферійних громад в ОТГ Миколаївщини».  

http://samoorg.com.ua/blog/2018/01/16/anons-kruglogo-stolu-garmoniyniy-rozvitok-tsentru-ta-

periferiynih-gromad-v-otg-mikolayivshhini/ 

16.01.2018 року на офіційному сайті ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» розміщено Анонс 

круглого столу: «Гармонійний розвиток центру та периферійних громад в ОТГ Миколаївщини». 

http://frgn.mk.ua/?p=9587 

17.01.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено статтю «Підсумки 

роботи Бюро за 2017 рік». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=43859 

17.01.2018 року на офіційному сайті Миколаївської ОДА розміщено статтю «Нарада під 

керівництвом голови Новоодеської райдержадміністрації». 

http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=43854 

17.01.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено статтю «Жертви 

насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової допомоги». 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1043801162442375
https://drive.google.com/open?id=19Jax_aT6Bi-an9BgcGSov7USqCD6onpj
https://www.youtube.com/watch?v=DYPds8oJJlo
http://pravo.minjust.gov.ua/pryjom-gromadyan-u-tsentri-z-nadannya-bezoplatnoyi-dopomogy-pry-mykolayivskij-oblderzhadministratsiyi/
http://pravo.minjust.gov.ua/pryjom-gromadyan-u-tsentri-z-nadannya-bezoplatnoyi-dopomogy-pry-mykolayivskij-oblderzhadministratsiyi/
http://samoorg.com.ua/blog/2018/01/16/anons-kruglogo-stolu-garmoniyniy-rozvitok-tsentru-ta-periferiynih-gromad-v-otg-mikolayivshhini/
http://samoorg.com.ua/blog/2018/01/16/anons-kruglogo-stolu-garmoniyniy-rozvitok-tsentru-ta-periferiynih-gromad-v-otg-mikolayivshhini/
http://frgn.mk.ua/?p=9587
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=43859
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=43854
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http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=43893 

18.01.2018 року на офіційному сайті Миколаївської РДА розміщено статтю "Жертви 

насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової допомоги". 

http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=43867 

18.01.2018 року на офіційному сайті незалежного інтернет видавництва "Корабелов.инфо" 

розміщено статтю "Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до 

безоплатної правової допомоги". 

https://korabelov.info/2018/01/69319 

18.01.2018 року на офіційному сайті незалежного інтернет видавництва «город Новая 

Одеса» розміщено статтю: «Глава Новоодесской РГА провёл совещание с начальниками 

структурних подразделений и представите лями предприятий». 

http://www.novaodesa.info/novosti/2234-glava-novoodesskoy-rga-provel-soveschanie-s-

nachalnikami-strukturnyh-podrazdeleniy-i-predstaviteley-predpriyatiy.html 

18.01.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено статтю «Жертви 

насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової допомоги" 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=43887 

18.01.2018 року на офіційному сайті «ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» розміщено статтю: 

«Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової 

допомоги» 

http://frgn.mk.ua/?p=9592 

18.01.2018 року на офіційному сайті «Город Новая Одесса» розміщено статтю «жертвы 

насилия и дети получили більше возможностей доступа к бесплатнойправовойпомощи». 

http://www.novaodesa.info/novosti/2236-novoodesskie-zhertvy-nasiliya-i-deti-poluchili-bolshe-

vozmozhnostey-dostupa-k-besplatnoy-pravovoy-pomoschi.html 

19.01.2018 року на офіційному сайті Новоодеської районної державної адміністрації 

розміщено статтю «Жертви насильства та діти отримали більше можливостей доступу до 

безоплатної правової допомоги». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=43910 

19.01.2018 року на офіційному сайті Очаківської міської ради розміщено статтю «Жертви 

насильства та діти отримали більше можливостей доступу до безоплатної правової допомоги».  

http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/90-zhertvi-nasilstva-ta-diti-otrimali-bilshe-mozhlivostej-

dostupu-do-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi 

23.01.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено статтю «Єдиний 

контакт-центр системи безоплатної правової допомоги: уже майже 300 тис. дзвінків». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=44006 

24.01.2018 року на офіційному сайті  Миколаївської РДА розміщено статтю "Єдиний 

контакт-центр системи безоплатної правової допомоги: уже майже 300 тис. дзвінків». 

http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44048 

24.01.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено статтю «Єдиний контакт-

центр системи безоплатної правової допомоги». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44072 

25.01.2018 року на офіційному сайті Очаківської міської ради розміщено статтю «Єдиний 

контакт-центр системи безоплатної правової допомоги: уже майже 300 тис. дзвінків». 

http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/99-edinij-kontakt-tsentr-sistemi-bezoplatnoji-pravovoji-

dopomogi-uzhe-majzhe-300-tis-dzvinkiv 

26.01.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено статтю «Єдиний 

контакт-центр системи безоплатної правової допомоги: уже майже 300 тис. дзвінків». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=44138 

29.01.2018 року виступ у прямому ефірі на радіо «Миколаїв FM» в програмі «На всі сто» на 

тему: "Забезпечення житлом воїнів АТО". 

https://www.youtube.com/watch?v=PWP-TBxiRFo&feature=youtu.be 

29.01.2018 року на офіційному сайті Баштанської міської ради розміщено статтю «Відбувся 

круглий сіл: «Гармонійний розвиток центру та периферійних громад в ОТГ Миколаївщини». 

http://bashtanka.org.ua/vidbuvsya-krugliy-sil-garmoniyniy-ro.html 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=43893
http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=43867
https://korabelov.info/2018/01/69319
http://www.novaodesa.info/novosti/2234-glava-novoodesskoy-rga-provel-soveschanie-s-nachalnikami-strukturnyh-podrazdeleniy-i-predstaviteley-predpriyatiy.html
http://www.novaodesa.info/novosti/2234-glava-novoodesskoy-rga-provel-soveschanie-s-nachalnikami-strukturnyh-podrazdeleniy-i-predstaviteley-predpriyatiy.html
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=43887
http://frgn.mk.ua/?p=9592
http://www.novaodesa.info/novosti/2236-novoodesskie-zhertvy-nasiliya-i-deti-poluchili-bolshe-vozmozhnostey-dostupa-k-besplatnoy-pravovoy-pomoschi.html
http://www.novaodesa.info/novosti/2236-novoodesskie-zhertvy-nasiliya-i-deti-poluchili-bolshe-vozmozhnostey-dostupa-k-besplatnoy-pravovoy-pomoschi.html
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=43910
http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/90-zhertvi-nasilstva-ta-diti-otrimali-bilshe-mozhlivostej-dostupu-do-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi
http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/90-zhertvi-nasilstva-ta-diti-otrimali-bilshe-mozhlivostej-dostupu-do-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=44006
http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44048
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44072
http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/99-edinij-kontakt-tsentr-sistemi-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi-uzhe-majzhe-300-tis-dzvinkiv
http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/99-edinij-kontakt-tsentr-sistemi-bezoplatnoji-pravovoji-dopomogi-uzhe-majzhe-300-tis-dzvinkiv
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=44138
https://www.youtube.com/watch?v=PWP-TBxiRFo&feature=youtu.be
http://bashtanka.org.ua/vidbuvsya-krugliy-sil-garmoniyniy-ro.html


 

Інформаційна довідка Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД  І квартал 2018 

            29.01.2018 рокуна офіційному сайті «ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» розміщено статтю: 

«Як гармонізувати відносини між периферією та центром в об’єднаних територіальних громадах 

(ОТГ)? 

http://frgn.mk.ua/?p=9639 

30.01.2018 року на офіційному сайті"SAMOORG"розміщено статтю: «Як гармонізувати 

відносини між периферією та центром в ОТГ? 

http://samoorg.com.ua/blog/2018/01/30/yak-garmonizuvati-vidnosini-mizh-periferiyeyu-ta-

tsentrom-v-ob-yednanih-teritorialnih-gromadah-otg/ 

30.01.2018 року на офіційному сайті Громадський простір розміщено статтю: «Як 

гармонізувати відносини між периферією та центром в об’єднаних територіальних громадах? 

https://www.prostir.ua/?news=yak-harmonizuvaty-vidnosyny-mizh-peryferijeyu-ta-tsentrom-v-

objednanyh-terytorialnyh-hromadah 

31.01.2018 року на офіційному сайті Очаківської міської ради розміщено статтю 

«Відбулося правове навчання державних службовців на тему: «Стратегія інформування громадян 

про гарантовані їм конституційні права». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44324 

31.01.2018 року в рамках проекту "ЯМП!" -виступ у прямому ефірі на радіо «Миколаїв 

FM» в програмі «На всі сто» на тему: "Насильство в сім'ї та як з ним боротися". 

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

01.02.2018 рокуна моніторах Управлінь праці та соціального захисту населення 

Центрального, Заводського, Інгульського та Корабельного районів м. Миколаєва проходить 

транслювання 7 відео-роліків про проект "Я Маю Право" із адресою та контактною інформацією 

Першого та Другого миколаївських МЦ з надання БВПД. 

https://drive.google.com/open?id=1vmmYPwKKw0ecKTcfS7qmuu2K6ouaMDOf 

01.02.2018 року на офіційному сайті «Город Новая Одесса» розміщено статтю 

«Единственный контакт-центр системы бесплатной правовой помощи принял уже почти 300 тыс. 

Звонков». 

http://www.novaodesa.info/novosti/2245-edinstvennyy-kontakt-centr-sistemy-besplatnoy-

pravovoy-pomoschi-prinyal-uzhe-pochti-300-tys-zvonkov.html 

04.02.2018 року на офіційному сайті Новоодеської районної ради розміщено статтю 

«Семінар із секретарями рад». 

https://novodrayrada.mk.ua/1053-navchannya-sekretariv-rad-2 

05.02.2018 року на офіційному сайті  Миколаївської РДА розміщено статтю "Підсумки 

роботи за січень 2018 року». 

http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44482 

06.02.208 року на сторінці Очаківського міськрайонного центру зайнятості на 

Facebookрозміщенно статтю «Спільний виїзний прийом до Чорноморської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади». 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2056135061337529&id=16509429751900

75 

07.02.2018 рокуна офіційному сайті Березанської РДА розміщено стаття «Затверджено 

стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 

адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=44562 

08.02.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено стаття «Березанський 

районний сектор з питань пробації». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1479373767/1487250158/ 

09.02.2018 року на офіційному сайті Новоодеської районної ради розміщено статтю 

«Затверджено стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 

адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=44616 

09.02.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено статтю «Відбувся перший 

воркшоп на тему: «Правозахист Очаківщини в дії. Розвиток системи безоплатної вторинної 

правової допомоги в м. Очакові та Очаківському районі за 2017 рік». 

http://frgn.mk.ua/?p=9639
http://samoorg.com.ua/blog/2018/01/30/yak-garmonizuvati-vidnosini-mizh-periferiyeyu-ta-tsentrom-v-ob-yednanih-teritorialnih-gromadah-otg/
http://samoorg.com.ua/blog/2018/01/30/yak-garmonizuvati-vidnosini-mizh-periferiyeyu-ta-tsentrom-v-ob-yednanih-teritorialnih-gromadah-otg/
https://www.prostir.ua/?news=yak-harmonizuvaty-vidnosyny-mizh-peryferijeyu-ta-tsentrom-v-objednanyh-terytorialnyh-hromadah
https://www.prostir.ua/?news=yak-harmonizuvaty-vidnosyny-mizh-peryferijeyu-ta-tsentrom-v-objednanyh-terytorialnyh-hromadah
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44324
https://www.youtube.com/watch?v=YzwnHvhZQug&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1vmmYPwKKw0ecKTcfS7qmuu2K6ouaMDOf
http://www.novaodesa.info/novosti/2245-edinstvennyy-kontakt-centr-sistemy-besplatnoy-pravovoy-pomoschi-prinyal-uzhe-pochti-300-tys-zvonkov.html
http://www.novaodesa.info/novosti/2245-edinstvennyy-kontakt-centr-sistemy-besplatnoy-pravovoy-pomoschi-prinyal-uzhe-pochti-300-tys-zvonkov.html
https://novodrayrada.mk.ua/1053-navchannya-sekretariv-rad-2
http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2056135061337529&id=1650942975190075
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2056135061337529&id=1650942975190075
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=44562
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1479373767/1487250158/
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=44616
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http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44627 

09.02.2018 року на ТК «Миколаїв» вийшов сюжет про роботу Очаківського бюро правової 

допомоги «ТНМ — сюжет. Правова допомога в Очакові». 

https://www.youtube.com/watch?v=ysQLWut5NQw 

09.02.2018 року на офіційному сайті Новоодеської районної ради розміщено статтю 

«Затверджено стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 

адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=44618 

09.02.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено статтю «Затверджено 

стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 

адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44628 

09.02.2018 року на офіційному сайті Куцурубської громади Очаківського району 

Миколаївської області розміщенно статтю «Перший миколаївський місцевий центр з надання 

БВПД». 

https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/13-50-47-09-02-2018/ 

09.02.2018 року на Інформаційному порталі Коблівської сільської ради розміщено статтю 

«XXІ сесія 8 скликання». 

http://koblevorada.gov.ua/xx%D1%96-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F-8-

%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/ 

09.02.2018 року на сторінці Очаківського порталу на Facebook розміщенно статтю 

«Правова допомога в Очакові». 

https://www.facebook.com/groups/165760013957695/permalink/274942976372731/ 

10.02.2018 року в Новоодеській районній газеті «Промінь» розміщено статтю «Обмінялися 

досвідом, ознайомилися з новаціями». 

https://drive.google.com/open?id=1xP6ZdgsAbSUhbK1Agzxq_we8274E0m-z 

15.02.2018 року на сторінці Миколаївського районного центру зайнятості на Facebook 

розміщенно статтю «Безоплатна правова допомога безробітним». 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2013887242226754&id=17076173528537
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16.02.2018 року в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» - участь у прямому ефіру радіо 

«Миколаїв FM» в програмі «На всі сто» на тему: "Поняття «Аліменти. Зміни у сплаті аліментів у 

2018 році на дитину". 

https://www.youtube.com/watch?v=MYRMUpKKe1k&feature=youtu.be 

16.02.2018 року на офіційному веб-сайті «Влада Громадам» розміщено статтю «Безоплатна 

правова допомога безробітним району». 

https://vladagromadam.info/info/bezoplatna-pravova-dopomoga-bezrobitnim-rajonu 

16.02.2018 року на офіційному веб-сайті Куцурубської громади Очаківського району 

Миколаївської області розміщенно статтю «Графік роботи мобільних точок доступу до системи 

безплатної правової допомоги». 

https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/16-57-15-16-02-2018/ 

16.02.2018 року на офіційному веб-сайті Куцурубської громади Очаківського району 

Миколаївської області розміщенно статтю «Зустріч з працівниками системи безоплатної правової 

допомоги». 

https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/16-14-55-16-02-2018/ 

19.02.2018 року на сторінці Очаківського міськрайонного центру зайнятості на Facebook 

розміщенно статтю «Захід для осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням». 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2062609094023459&id=16509429751900

75 

21.02.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено статтю «Чергове 

засідання комісії у справах дітей Новоодеської райдержадміністрації». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=45252 

03.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Консультація на тему_Аліменти». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44627
https://www.youtube.com/watch?v=ysQLWut5NQw
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=44618
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=44628
https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/13-50-47-09-02-2018/
http://koblevorada.gov.ua/xx%D1%96-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F-8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
http://koblevorada.gov.ua/xx%D1%96-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F-8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://www.facebook.com/groups/165760013957695/permalink/274942976372731/
https://drive.google.com/open?id=1xP6ZdgsAbSUhbK1Agzxq_we8274E0m-z
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2013887242226754&id=1707617352853746
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2013887242226754&id=1707617352853746
https://www.youtube.com/watch?v=MYRMUpKKe1k&feature=youtu.be
https://vladagromadam.info/info/bezoplatna-pravova-dopomoga-bezrobitnim-rajonu
https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/16-57-15-16-02-2018/
https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/16-14-55-16-02-2018/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2062609094023459&id=1650942975190075
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2062609094023459&id=1650942975190075
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=45252
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http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

03.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Консультація на тему «Заміна товару неналежної 

якості». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

03.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Консультація на тему «Реєстрація дитини після 

народження». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

03.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Консультація на тему «Реєстрація шлюбу». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

03.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Консультація на тему «Спадщина через суд». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

03.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Консультація на тему «Як приватизувати квартиру». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

08.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Консультація на тему «Заробітна плата». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

03.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено «Технологічна картка 

здійснення виконавчого провадження стягнення аліментів». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

03.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено «Буклет_Виконання 

рішення суду - пам'ятка для боржника». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

03.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено «Буклет_Виконання 

рішення суду - пам'ятка для стягувача». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

05.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Одруження.Хто має право вступати в шлюб?» 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1519647462/ 

05.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено відеоролік «ЯМП» - 

Корупція у ВНЗ». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1520250302/ 

05.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено відеоролік «ЯМП» - 

Проект Мінюсту. 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1520250302/ 

05.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено відеоролік «ЯМП» - 

Долучайтесь до національного просвітницького проекту Мінюсту "Я МАЮ ПРАВО". 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1520250302/ 

05.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено відеоролік «ЯМП» - 

Антирейдерство. 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1520250302/ 

05.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Щодо реєстрації шлюбу». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1519234494/ 

12.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Чи має роботодавець при звільненні виплатити всю 

суму одразу?». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1519647462/ 

12.03.2018 року - участь у прямому ефірі радіо "Миколаїв 92 FM" в програмі "На всі 100" 

на тему: "Особливості звільнення військовослужбовців у 2018 році. Реалізація основних соціальних 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1519647462/
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1520250302/
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1520250302/
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1520250302/
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1520250302/
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1519234494/
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1519647462/
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гарантій та пільг учасників АТО та членів їх сімей. Частина 1." 

https://www.youtube.com/watch?v=f03hpHMXdS0&feature=youtu.be 

12.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Щодо виплати заробітної плати». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1519234494/ 

13.03.2018 року на офіційній сторінки Кризового медіа центру у Facebook розміщено 

статтю «ДІТЯМ УЧАСНИКІВ АТО ПРОПОНУЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ФОТОГРАФІЙ» 

https://www.facebook.com/cmcnikolaev/photos/a.213777069058897.1073741828.213747032395

234/434705553632713/?type=3 

13.03.2018 року на офіційному сайті незалежного Інтернет-ЗМІ «Миколаївська правда» 

розміщено статтю «Детям участников АТО предлагают принять участие в конкурсе фотографий». 

http://www.nikpravda.com.ua/detyam-uchastnikov-ato-predlagayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-

fotografij/ 

14.03.2018 року на ТК «Миколаїв» вийшов сюжет «Діти учасників АТО братимуть участь у 

конкурсі фотографій». 

https://www.youtube.com/watch?v=13R4zMAFreg 

14.03.2018 року на ТРК «Март» вийшов сюжет «МСН_Конкурс фотографій_14.03.2018». 

https://www.youtube.com/watch?v=UrYJlU-_6Vs 

14.03.2018 року на офіційному сайті незалежногоінтернет-ЗМІ «0512» розміщено статтю 

«В Николаеве стартовал фотоконкурс «Мой папа герой – защитим Украину вместе!». 

https://www.0512.com.ua/news/1979886 

14.03.2018 року на офіційному сайті незалежного інтернет-ЗМІ «НикВести» розміщено 

статтю «На Николаевщине для детей участников АТО стартовал конкурс фотографий «Мой папа – 

герой». 

http://nikvesti.com/news/public/126827 

14.03.2018 року на офіційному сайті незалежного Інтернет-ЗМІ «Свідок. info» розміщено 

статтю«На Николаевщине детям участников АТО предлагают принять участие в конкурсе 

фотографий». 

http://svidok.info/ru/evidence/15388 

14.03.2018 року на офіційному сайті незалежного Інтернет-ЗМІ «Безтабу» розміщено 

статтю «На Николаевщине детям участников АТО предлагают принять участие в конкурсе 

фотографий». 

http://beztabu.mk.ua/index.php/ntmp/item/35032-na-nikolaevschine-detyam-uchastnikov-ato-

predlagayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-fotografiy 

15.03.2018 року на офіційному сайті незалежного інтернет-ЗМІ «Корабелов.Инфо» 

розміщено статтю “Мій тато – герой”. Оголошено конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є 

учасниками АТО». 

https://korabelov.info/2018/03/76608 

15.03.2018 року на офіційному сайті Вознесенської РДА/ Вознесенської райради розміщено 

статтю «Оголошено конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато 

герой – захистимо Україну разом!». 

http://voznesensk.mk.gov.ua/ua/news/?id=46446 

15.03.2018 року на офіційному сайті Новобузької РДА розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо 

Україну разом!». 

http://veselinove.mk.gov.ua/ua/news/?id=46493 

15.03.2018 року на офіційному сайті Березанської районної державної адміністрації 

розміщено статтю «Оголошено конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО 

«Мійтато герой – захистимоУкраїну разом!». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=46412 

15.03.2018 року на офіційному сайті Братської РДА розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мійтато герой – 

захистимоУкраїну разом!». 

http://bratske.mk.gov.ua/ua/news/?id=46418 

https://www.youtube.com/watch?v=f03hpHMXdS0&feature=youtu.be
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1519234494/
https://www.facebook.com/cmcnikolaev/photos/a.213777069058897.1073741828.213747032395234/434705553632713/?type=3
https://www.facebook.com/cmcnikolaev/photos/a.213777069058897.1073741828.213747032395234/434705553632713/?type=3
http://www.nikpravda.com.ua/detyam-uchastnikov-ato-predlagayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-fotografij/
http://www.nikpravda.com.ua/detyam-uchastnikov-ato-predlagayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-fotografij/
https://www.youtube.com/watch?v=13R4zMAFreg
https://www.youtube.com/watch?v=UrYJlU-_6Vs
https://www.0512.com.ua/news/1979886
http://nikvesti.com/news/public/126827
http://svidok.info/ru/evidence/15388
http://beztabu.mk.ua/index.php/ntmp/item/35032-na-nikolaevschine-detyam-uchastnikov-ato-predlagayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-fotografiy
http://beztabu.mk.ua/index.php/ntmp/item/35032-na-nikolaevschine-detyam-uchastnikov-ato-predlagayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-fotografiy
https://korabelov.info/2018/03/76608
http://voznesensk.mk.gov.ua/ua/news/?id=46446
http://veselinove.mk.gov.ua/ua/news/?id=46493
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=46412
http://bratske.mk.gov.ua/ua/news/?id=46418


 

Інформаційна довідка Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД  І квартал 2018 

15.03.2018 року на офіційному сайті Єліницької РДА розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо 

Україну разом!». 

http://elanets.mk.gov.ua/ua/news/?id=46440 

15.03.2018 року на офіційному сайті Снігурівської РДА розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо 

Україну разом!». 

http://snigurivka-rda.gov.ua/publication/4518 

15.03.2018 року на офіційному сайті Врадіївської РДА розміщено статтю «Правова 

допомога». 

http://vrad.mk.gov.ua/ua/575657/ 

16.03.2018 року на офіційному сайті Веселинівської РДА розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо 

Україну разом!». 

http://veselinove.mk.gov.ua/ua/news/?id=46493 

16.03.2018 року на офіційному сайті Баштанської РДА розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо 

Україну разом!». 

http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=46631 

16.03.2018 року на ТРК «НИС-ТВ» вийшов сюжет «Объектив 15 03 18В Николаеве 

стартовал фотоконкурс среди детей участников АТО». 

https://www.youtube.com/watch?v=9CBgAF0JyHg 

16.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо 

Україну разом!». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=46507 

16.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича«Що треба зробити для виплати аліментів?». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1519647462/ 

16.03.2018 року на офіційному сайті незалежного Інтернет-ЗМІ «Times» розміщено статтю 

«НА НИКОЛАЕВЩИНЕ ДЕТЯМ УЧАСТНИКОВ АТО ПРЕДЛАГАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ» 

https://times.com.ua/News/83181/na-nikolaevshchine-detyam-uchastnikov-ato-predlagayut-

prinyat-uchastie-v-konkurse-fotografiy 

16.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської районної ради розміщено статтю 

«Оголошено конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – 

захистимо Україну разом!». 

https://novodrayrada.mk.ua/ogoloshennya 

19.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено відеоролік Проект 

Мін'юсту Я МАЮ ПРАВО! Антирейдерство. 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1506578332/ 

19.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено відеоролік Національний 

просвітницький проект «Я маю право». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1506578332/ 

19.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено відеоролік Проект 

Минюсту  "Я маю право". 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1506578332/ 

19.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено відеоролік Я маю право 

на освіту без корупції. 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1506578332/ 

19.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської міської ради розміщено статтю 

«Оголошено конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – 

захистимо Україну разом!». 

http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/143-ogolosheno-konkurs-fotografij-sered-ditej-batki-yakikh-

http://elanets.mk.gov.ua/ua/news/?id=46440
http://snigurivka-rda.gov.ua/publication/4518
http://vrad.mk.gov.ua/ua/575657/
http://veselinove.mk.gov.ua/ua/news/?id=46493
http://bashtanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=46631
https://www.youtube.com/watch?v=9CBgAF0JyHg
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=46507
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1519647462/
https://times.com.ua/News/83181/na-nikolaevshchine-detyam-uchastnikov-ato-predlagayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-fotografiy
https://times.com.ua/News/83181/na-nikolaevshchine-detyam-uchastnikov-ato-predlagayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-fotografiy
https://novodrayrada.mk.ua/ogoloshennya
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1506578332/
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1506578332/
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1506578332/
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1506578332/
http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/143-ogolosheno-konkurs-fotografij-sered-ditej-batki-yakikh-e-uchasnikami-ato-mij-tato-geroj-zakhistimo-ukrajinu-razom
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e-uchasnikami-ato-mij-tato-geroj-zakhistimo-ukrajinu-razom 

15.03.2018 року на офіційному сайті Березанської селищної ради розміщено статтю 

«Оголошено конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – 

захистимо Україну разом!». 

http://berezanselrada.at.ua/publ/selishhna_rada/do_uvagi_naselennja_selishhnoji_radi/1-1-0-194 

19.03.2018 рокуна ТРК «Сатурн» вийшов сюжет «Фотоконкурс для детей воинов АТО». 

https://www.youtube.com/watch?v=F4MzgKOdICw 

19.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо 

Україну разом!». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/announce/?id=3737 

19.03.2018 року на офіційному веб-сайті м. Южноукраїнськ розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо 

Україну разом!». 

http://www.yu.mk.ua/news/show/ogolosheno_konkurs_fotografiy_sered_ditey_batki_yakikh_%D

1%94_uchasnikami_ato_miy_tato_geroy_%E2%80%93_zakhistimo_ukrainu_razom-?  

19.03.2018 року на офіційному порталі Коблівської сільської ради розміщено статтю 

«Оголошено конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – 

захистимо Україну разом!». 

https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/15-51-04-19-03-2018/ 

19.03.2018 року на офіційному сайті Вітовської РДА розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мійтато герой – 

захистимоУкраїну разом!». 

http://vitovska.mk.gov.ua/ua/news/?id=46655 

19.03.2018 року на офіційному сайті самостійному Інтернет –ЗМІ «город Нова Одесса» 

статтю «Оголошено конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мійтато 

герой – захистимоУкраїну разом!». 

http://www.novaodesa.info/novosti/2291-obyavlen-konkurs-fotografiy-sredi-detey-roditeli-

kotoryh-yavlyayutsya-uchastnikami-ato-moy-papa-geroy-zaschitim-ukrainu-vmeste.html 

20.03.2018 року на офіційному сайті Миколаївської облдержадміністрації розміщено 

статтю «Оголошено конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато 

герой – захистимо Україну разом!». 

http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=46673 

20.03.2018 року на офіційному сайті Казанківської РДА розміщено статтю «Оголошено 

конкурс фотографій серед дітей, батьки яких є учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо 

Україну разом!». 

http://kazanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=46682 

20.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено статтю «чергове 

засідання постійної комісії». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=46699 

20.03.2018 року на офіційному сайті «Город Новая Одесса» розміщено статтю «В 

Новоодесской РГА прошлоочередноезаседаниепостояннойкомиссии по защите прав детей». 

http://www.novaodesa.info/novosti/2297-v-novoodesskoy-rga-proshlo-ocherednoe-zasedanie-

postoyannoy-komissii-po-zaschite-prav-detey.html 

20.03.2018 року наТК «Миколаїв» в програмі «Новий день» бесіда щодо конкурсу 

фотографій «Мій тато герой – захистимо Україну разом!». 

https://www.youtube.com/watch?v=6oh4ymGRjDI&feature=youtu.be 

21.03.2018 року на офіційномусайті «Куцурубська громада» розміщено статтю «Вчимося 

захищати свої права». 

https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/12-06-06-21-03-2018/ 

22.03.2018 року нарадіо «Миколаїв 92 FM» розміщено оголошення «Фотоконкурс Мій тато 

– Герой». 

https://www.youtube.com/watch?v=7mZgXBaec58&feature=youtu.be 

23.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено консультацію Міністра 

http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/143-ogolosheno-konkurs-fotografij-sered-ditej-batki-yakikh-e-uchasnikami-ato-mij-tato-geroj-zakhistimo-ukrajinu-razom
http://berezanselrada.at.ua/publ/selishhna_rada/do_uvagi_naselennja_selishhnoji_radi/1-1-0-194
https://www.youtube.com/watch?v=F4MzgKOdICw
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/announce/?id=3737
http://www.yu.mk.ua/news/show/ogolosheno_konkurs_fotografiy_sered_ditey_batki_yakikh_%D1%94_uchasnikami_ato_miy_tato_geroy_%E2%80%93_zakhistimo_ukrainu_razom-
http://www.yu.mk.ua/news/show/ogolosheno_konkurs_fotografiy_sered_ditey_batki_yakikh_%D1%94_uchasnikami_ato_miy_tato_geroy_%E2%80%93_zakhistimo_ukrainu_razom-
https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/15-51-04-19-03-2018/
http://vitovska.mk.gov.ua/ua/news/?id=46655
http://www.novaodesa.info/novosti/2291-obyavlen-konkurs-fotografiy-sredi-detey-roditeli-kotoryh-yavlyayutsya-uchastnikami-ato-moy-papa-geroy-zaschitim-ukrainu-vmeste.html
http://www.novaodesa.info/novosti/2291-obyavlen-konkurs-fotografiy-sredi-detey-roditeli-kotoryh-yavlyayutsya-uchastnikami-ato-moy-papa-geroy-zaschitim-ukrainu-vmeste.html
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=46673
http://kazanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=46682
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=46699
http://www.novaodesa.info/novosti/2297-v-novoodesskoy-rga-proshlo-ocherednoe-zasedanie-postoyannoy-komissii-po-zaschite-prav-detey.html
http://www.novaodesa.info/novosti/2297-v-novoodesskoy-rga-proshlo-ocherednoe-zasedanie-postoyannoy-komissii-po-zaschite-prav-detey.html
https://www.youtube.com/watch?v=6oh4ymGRjDI&feature=youtu.be
https://kucurubska-gromada.gov.ua/news/12-06-06-21-03-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=7mZgXBaec58&feature=youtu.be
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юстиції України Петренко Павла Дмитровича «Консультація на тему_Виплата аліментів»  

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/ 

23.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено консультацію Міністра 

юстиції України Петренко Павла Дмитровича « Щодо розлучення». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1519234494/ 

26.03.2018 року на офіційному сайті Миколаївської РДА розміщено статтю 

«Спостережною комісією при Миколаївській РДА проведено перевірку Ольшанської виправної 

колонії №53». 

http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=46953 

28.03.2018 року на офіційному сайті Новоодеської РДА розміщено оголошення «Конкурс 

на навчання для громадських радників». 

http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=47158 

28.03.2018 року на офіційному сайті Березанської РДА розміщено оголошення 

«ШУКАЄМО АКТИВНИХ ГРОМАДЯН! Конкурс на навчання для громадських радників». 

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=47162 

29.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено оголошення «Конкурс на 

навчання для громадських радників». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=47202 

29.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської РДА розміщено оголошення «ШУКАЄМО 

АКТИВНИХ ГРОМАДЯН! Конкурс на навчання для громадських радників». 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/announce/?id=3760 

http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1506578332/ 

30.03.2018 року на офіційному сайті Очаківської міської ради розміщено оголошення 

«ШУКАЄМО АКТИВНИХ ГРОМАДЯН! Конкурс на навчання для громадських радників». 

http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/153-shukaemo-aktivnikh-gromadyan-konkurs-na-

navchannya-dlya-gromadskikh-radnikiv 

 

- Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення роботи дистанційних 

пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних  консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян) 

Першим  МЦ постійно вівся моніторинг стану доступності правової допомоги в районах, 

які обслуговує МЦ, бралися до уваги особливості інфраструктури та актуальні потреби окремих 

територіальних громад. Особливу увагу приділяється функціонуванню дистанційних пунктів 

консультування громадян та робота щодо розширення мережі (мобільних) пунктів консультування 

громадян в найвіддаленіших районах Центру, військових частинах, Ольшанської виправної колонії 

№53 та позапланових виїзних прийомів.  

Загальна кількість здійснених виїзних (мобільних) пунктів 

консультування громадян за І квартал 2018 р. становить 61, під 

час яких було надано 156 консультації та роз’яснень, а саме: 

03 січня 2018 року спеціалістом відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» разом із начальником Очаківського міськрайонного 

відділу ДРАЦС у Миколаївській області, проведено спільне 

консультування громадян у приміщенні Очаківського 

міськрайонного відділу ДРАЦС. Під час прийому прийнято 2 особи, 

яким було надано 6 консультацій щодо порядку надання БВПД, порядку подачі заяви про державну 

реєстрацію шлюбу з громадянином Грузії, порядку державної 

реєстрації зміни імені, порядку встановлення факту родинних 

відносин, приватизації земельної ділянки. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/9820

63035282855 

03 січня 2018 року у відділі «Березанське БПД» відбувся 

черговий спільний прийом громадян за участю начальника бюро та 

провідного спеціаліста Березанського районного відділу ДРАЦС 

ГТУЮ у Миколаївській області.  

http://berezanka.mk.gov.ua/ua/1520080541/
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/1518532228/1519234494/
http://mykolayiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=46953
http://novaodesa.mk.gov.ua/ua/news/?id=47158
http://berezanka.mk.gov.ua/ua/news/?id=47162
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/news/?id=47202
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/announce/?id=3760
http://ochakiv.mk.gov.ua/ua/1506578332/
http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/153-shukaemo-aktivnikh-gromadyan-konkurs-na-navchannya-dlya-gromadskikh-radnikiv
http://ochakiv-rada.gov.ua/index.php/153-shukaemo-aktivnikh-gromadyan-konkurs-na-navchannya-dlya-gromadskikh-radnikiv
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/982063035282855
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/982063035282855
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https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/982737608548731 

03 січня 2018 року працівниками відділу «Очаківське БПД» разом із працівниками 

Очаківського міськрайонного відділу з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Південного міжрегіонального управління, проведено спільний прийом осіб звільнених від 

відбування покарання з випробуванням. Під час прийому було прийнято 4 осіб та надано 12 

індивідуальних консультацій: порядок надання БВПД; порядок написання позовної заяви про 

розірвання шлюбу; порядок укладання трудового договору; порядок залучення адвоката у 

кримінальному проваджені; порядок притягнення до адміністративної відповідальності; порядок 

виконання судового рішення; порядок оформлення спадщини; новели медичної реформи; порядок 

встановлення факту родинних відносин. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/982743291881496 

04 січня 2018 року в Березанському районному секторі з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції України відбувся 

спільний прийом громадян за участю начальника Березанського 

РС Ігоря Ходана та головного спеціаліста Березанського бюро. 

На прийом звернулись за консультацією 4 осіб з питань: 

визнання права власності на земельну ділянку в порядку 

спадкування та укладення договору оренди земельної ділянки; 

отримання земельної ділянки для ведення ОСГ та реєстрація 

права власності на майно; порядок відновлення втраченого 

паспорту громадянина України; відбування покарання за 

скоєний злочин у вигляді виконання примусових громадських робіт. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/982740691881756 

09.01.2018 року начальником Новоодеського бюро проведено спільний прийом громадян в 

Новоодеському районному секторі з питань пробації Південного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/985128584976300 

09 січня 2018 року працівниками Очаківського бюро 

разом із працівниками Очаківського міськрайонного відділу з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Південного 

міжрегіонального управління проведено спільний прийом осіб 

звільнених від відбування покарання з випробуванням. Під час 

прийому було прийнято 3 осіб та надано 7 індивідуальних 

консультацій: порядок надання БВПД; порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності; порядок стягнення 

заборгованості по заробітній платі; порядок видачі судового 

наказу; порядок приватизації земельної ділянки. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/985689008253591 

                  12 січня 2018 року в консультаційному центрі з питань організації надання безоплатної 

правової допомоги при Миколаївська обласна державна 

адміністрація проведено прийом громадян. Головним 

спеціалістом відділу правової інформації та консультацій Центру 

було надано 2 консультації та роз’яснення з правових питань, 

щодо тлумачення положень постанови КМУ про надання 

субсидій населенню та щодо процесуального статусу потерпілого 

у кримінальному провадженні. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/988

545751301250 

15 січня 2018 року працівниками відділу «Очаківське 

БПД» разом із працівниками Очаківського міськрайонного відділу з питань виконання 

кримінальних покарань та пробації Південного міжрегіонального управління проведено спільний 

прийом осіб звільнених від відбування покарання з випробуванням. Під час прийому було прийнято 

3 особи та надано 7 індивідуальних консультацій. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/982737608548731
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/982743291881496
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/982740691881756
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/985128584976300
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/985689008253591
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/988545751301250
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/988545751301250
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 https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/988532041302621 

16 січня 2018 року головним спеціалістом відділу «Новоодеське БПД» Вікторією 

Пушкаревською разом із начальником Новоодеського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Миколаївській області, проведено спільне консультування громадян у приміщенні Новоодеського 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області. Під час прийому надано 3 консультації 

щодо порядку надання БВПД, стягнення аліментів та позбавлення батьківських прав. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/988904947931997 

           17 січня 2018 року у Березанському бюро правової 

допомоги відбувся спільний прийом громадян із начальником 

Березанського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській 

області Катерини Курило, під час якого надано консультацію з 

питання виправлення помилки у написанні прізвища в 

правовстановлюючому документі та повторної видачі свідоцтва 

про одруження. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/9894

81734540985 

17 січня 2018 року спеціалістом Очаківського бюро разом 

із начальником Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС у 

Миколаївській області проведено спільний прийом громадян, під 

час якого надано 8 консультацій щодо порядку надання БВПД, 

порядку видачі повторного свідоцтва про народження, порядок 

видачі витягу з Державного реєстру про народження дитини, 

порядок внесення доповнення до актового запису про народження, 

порядок виправлення помилки у трудовій книжці та порядок 

складання позовної заяви про зменшення розміру аліментів. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/99047142

1108683 

          19 січня 2018 року відбувся виїзний прийом до Михайлівкої 

сільської ради об'єднаної територіальної громади Миколаївського 

району, за участі спеціаліста Ольшанського бюро правової допомоги та 

спеціаліста відділу обслуговування громадян №2 Центрального 

обєднаногоупарвління Пенсійного фонду України м. Микоєва 

Миколаївської області. Під час прийому надані консультації щодо 

отримання довідки про стан сім'ї, порядку режиму побачень з онуками, 

перерахунку пенсії та її осучаснення, порядку отримання коштів від 

орендаря земельної ділянки тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/990690704420088 

19 січня 2018 року в рамках проекту "Школа права" проведено 

виїзний прийом громадян до Миколаївського слідчого ізолятору. Під 

час проведення прийому надано 2 консультації, щодо порядку отримання закордоного паспорту та 

виїзду за кордон осіб звільнених з місць позбавлення волі, порядок заміни адвоката та відводу судді 

тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/990710597751432 

22 січня 2018 року працівниками відділу «Очаківське бюро правової допомоги» разом із 

працівниками Очаківського міськрайонного відділу з питань виконання кримінальних покарань та 

пробації Південного міжрегіонального управління проведено спільний прийом осіб звільнених від 

відбування покарання з випробуванням, під час якого надано 8 індивідуальних консультацій.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/994947770661048 

23 січня 2018 року юристом Новоодеського бюро разом із працівниками Новоодеського 

районного відділу Державної виконавчої служби ГТУЮ у Миколаївській області, проведено 

спільне консультування громадян у приміщенні Новоодеського районного відділу ДВС ГТУЮ у 

Миколаївській області.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/988532041302621
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/988904947931997
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/989481734540985
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/989481734540985
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/990471421108683
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/990471421108683
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/990690704420088
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/990710597751432
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/994947770661048
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https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/994579114031247 

24 січня 2018 року начальником відділу 

«Очаківське БПД» із начальником Очаківського 

міськрайонного відділу ДВС у Миколаївській 

області Ігорем Вовченко проведено спільне 

консультування громадян  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts

/996844087138083 

26 січня 2018 року у приміщенні 

Нечаянської сільської ради проведено спільний 

виїзний прийом громадян спеціалістом 

Ольшанського бюро та головним спеціалістом відділу обслуговування громадян N2 Центрального 

об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва . 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1002725066549985 

30 січня 2018 року відбувся виїзний прийом громадян до 

Щасливської сільської ради Березанського району Миколаївської 

області за участю начальника відділу «Березанське БПД», 

начальника Березанського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Миколаївській області Катерини Курило та в.о керуючого 

Березанського відділення АТ «Ощадбанк» № 100/022 Тетяни 

Дегтярьової. Під час виїзного прийому надано 6 індивідуальних 

консультацій з питань земельного законодавства, що стосувались 

отримання у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства і продажу таких земель. Також, 

громадяни звертались з питань реєстрації шлюбу та щодо 

шахрайства з платіжними картками. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1006891462800012 

30 січня 2018 року відбувся виїзний прийом громадян у Щасливської с/р Березанського 

району Миколаївської області за участю начальника Березанського бюро, начальника Березанського 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області, та в.о керуючого Березанського 

відділення АТ «Ощадбанк» № 100/022. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1006895172799641 

30 січня 2018 року начальник відділу «Очаківське БПД» разом із провідним 

юристконсультом Очаківського міськрайонного центру зайнятості 

здійснили виїзний прийом до Чорноморської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади, для надання жителям села 

Чорноморка безоплатної правової допомоги. Під час проведення 

виїзного прийому надано консультації з правових питань, щодо 

порядку отримання коштів за договором оренди, порядку 

здійснення перерахунку пенсії, порядку приватизації гаражу; 

компенсації коштів за невикористану відпустку, складання 

заповіту, умови призначення і виплати допомоги при народжені 

дитини тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1006904632798695 

30 січня 2018 року начальником відділу Новоодеське бюро 

правової допомоги проведено виїзний прийом до військової 

частини А 3476, яка розташована на території 

Костянтинівської сільської ради. Під час прийому за 

юридичною консультацією звернулось 2 особи з питань щодо 

стягнення аліментів та щодо порядку отримання посвідчення 

учасника АТО. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1007851

062704052 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/994579114031247
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/996844087138083
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/996844087138083
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1002725066549985
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1006891462800012
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1006895172799641
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1006904632798695
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1007851062704052
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1007851062704052
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30 січня 2018 року начальником відділу "Новоодеське БПД" проведено виїзний прийом 

громадян до Костянтинівської сільської ради Новоодеського району Миколаївської області, під час 

якого надано 3 консультації з правових питань щодо визнання особи недієздатною, позбавлення 

особи права користування житловим приміщенням та спадкування нерухомості за законом. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1007863916036100 

02 лютого 2018 року у приміщенні Ольшанської сільської 

ради ОТГ проведено черговий виїзний прийом громадян головним 

спеціалістом відділу "Ольшанське БПД" та головним спеціалістом 

відділу обслуговування громадян №2 Центрального об'єднаного 

управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва, під час якого 

надано 8 індивідуальних консультацій з правових питань щодо 

отримання довіреності на представництво інтересів особи в 

сільській раді; зарахування строкової служби до трудового стажу; 

статус почесного донора; питання щодо аліментів; укладання 

договору довічного утримання; пенсія по втраті годувальника; 

відновлення втрачених документів; звільнення у зв'язку з погіршенням стану здоров'я та інші 

питання. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1011234132365745 

06 лютого 2018 року головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 

Центру в рамках укладеного Меморандуму про співпрацю провели виїзний прийом громадян до 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Центрального 

району. Всім особам під час прийому було надано детальні роз’яснення із зазначених питань. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012871472202011 

07 лютого 2018 року головним спеціалістом відділу «Очаківське БПД» разом із 

начальником Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС у Миколаївській області проведено 

спільний прийом громадян у приміщенні Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС. Під час 

прийому надано 6 консультацій щодо порядку надання БВПД, порядку видачі витягу з Державного 

реєстру актів цивільного стану про народження із зазначенням відомостей про батька, порядок 

виключення відомостей з актового запису про батька дитини; внесення змін до актового запису про 

смерть матері; виправлення помилки в домовій книзі. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012861905536301 

08 лютого 2018 року в Березанському районному секторі з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції України відбувся 

спільний прийом громадян фахівцями Березанського бюро та  

начальника Березанського РС, під час якого були надані 

консультації щодо сплати заборгованості за виконавчим 

документом та сплати виконавчого збору; відбування покарання 

за вчинене адміністративне правопорушення; оскарження 

відмови у призначенні субсидії на оплату житлово-комунальних 

послуг; відновлення втраченого паспорта громадянина України; 

оскарження рішення суду про притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1013591365463355 

08 лютого 2018 року проведено виїзний прийом громадян мобільною групою у складі 

начальника Новоодеського бюро правової допомоги та начальника 

Новоодеського відділу ДВС ГТУЮ України в Миколаївській 

області до Михайлівської  та Троїцької сільських рад. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/10139994820

89210 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/10139959987

56225 

09 лютого 2018 року був здійснений виїзний прийом до 

Дмитрівської сільської ради Куцурубської ОТГ робочою групою у 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1007863916036100
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1011234132365745
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012871472202011
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1012861905536301
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1013591365463355
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1013999482089210
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1013999482089210
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1013995998756225
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1013995998756225
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складі начальника Очаківського міськрайонного відділу ДВС та начальника відділу «Очаківське 

бюро правової допомоги». Під час прийому було надані консультації з наступних питань: порядок 

оформлення земельного паю; порядок приватизації земельної ділянки для сільськогосподарсього 

призначення; дострокове розірвання договору оренди землі; розмір ставки земельного податку; 

порядок укладення договору на право постійного користування земельною ділянкою (емфітевзис). 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1014721832016975 

09 лютого 2018 року проведено виїзний прийом громадян до Миколаївського слідчого 

ізолятора. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1014044615418030 

09 лютого 2018 року в консультаційному центрі з питань організації надання безоплатної 

правової допомоги при Миколаївській обласній державній адміністрації проведено прийом 

громадян. 

https://www.facebook.com/just.mykolaiv/posts/1948802455370460 

13 лютого 2018 року відбулися виїзні прийоми громадян з питань антирейдерського 

захоплення землі до с. Дмитрівка та с. Комісарівка Дмитрівської сільської ради Березанського 

району Миколаївської області за участю начальника 

відділу «Березанське бюро правової допомоги», 

начальника Березанського районного відділу ДРАЦС 

ГТУЮ у Миколаївській області, начальника Березанського 

районного відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській області 

Грубого М.В., приватного нотаріуса Березанського 

районного нотаріального округу Мартинюк О. Б., в.о 

керуючої Березанського відділення АТ «Ощадбанк» № 

100/022. Під час виїзного прийому було надано 14 

індивідуальних консультацій з питань земельного 

законодавства, що стосувались: оренди земельної ділянки, 

порядку оформлення дозволу на розробку проекту землеустрою земельної ділянки для ведення 

ОСГ, відмови в отриманні земельної ділянки учаснику АТО , самозахвату земельної ділянки для 

ведення ОСГ. Також, громадяни звернулись за консультацією з питань соціального забезпечення, а 

саме: порядку отримання соціальної допомоги матері-одиначки та належних соціальних гарантій 

учаснику АТО, примусового стягнення аліментів; отримання повторного свідоцтва про народження 

та паспорту громадянина України; отримання коштів за користування майновим паєм, згідно 

майнового сертифікату. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017025781786580 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017030085119483 

14 лютого 2018 року начальником Очаківського бюро разом із начальником Очаківського 

міськрайонного відділу ДВС у Миколаївській області проведено спільне консультування громадян 

у приміщенні Очаківського міськрайонного відділу ДВС.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017769095045582 

20 лютого 2018 року в рамках реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО», юрист Очаківського 

бюро правової допомоги та начальник Очаківського міськрайонного відділу ДВС здійснили виїзний 

прийом до Куцурубської сільської ради об'єднаної територіальної громади Куцурубська громада. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1020854608070364 

21 лютого 2018 року в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» у с. Новогригорівка,  с. 

Ковалівка та Шостаківській сільській раді Миколаївського 

району було проведено виїздні прийоми громадян за участю 

фахівця Ольшанського бюро та начальника Миколаївського 

районного відділу державної виконавчої служби.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/10215

91194663372 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/10215

95201329638 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/10215

97507996074 
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https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017769095045582
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21 лютого 2018 року фахівцем Очаківського бюро правової допомоги разом із 

начальником Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС у Миколаївській області Наталією 

Леоновою, проведено спільний прийом громадян у приміщенні Очаківського міськрайонного 

відділу ДРАЦС.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1022126377943187 

23 лютого 2018 року у приміщенні Нечаянської сільської ради проведено виїзний прийом 

громадян головним спеціалістом Ольшанського БПД та головним спеціалістом відділу 

обслуговування громадян №2 Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. 

Миколаєва Миколаївської області, під час якого надано консультації з питань оформлення 

самозабудови; порядок виходу на пенсію; отримання викопіювання вільної земельної 

ділянки;розлучення;порядок отримання свідоцтва про народження. 
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023770271112131 

28 лютого 2018 року проведено виїзний прийом громадян до Краснянської сільської ради 

Березанського району Миколаївської області за участю спеціаліста Березанського бюро правової 

допомоги, начальника Березанського районного відділу 

ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області та начальника 

Березанського відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській області. 

Під час виїзного прийому було надано 7 індивідуальних 

консультацій з питань земельного законодавства, що 

стосувались безоплатного отримання від держави у власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, 

порядок дій власника земельної ділянки по відношенню до 

орендатора у разі порушення ним умов діючого договору 

оренди, а також порядок стягнення заборгованості по сплаті 

орендної плати за її користування. Також, громадяни звертались з питань визнання батьківства та 

порядку внесення змін до актового запису про народження дитини та про порядок отримання 

БВПД. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1026433950845763 

01.03.2018 року начальником Новоодеського бюро правової допомоги спільно з 

начальником Новоодеського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області проведено 

спільний прийом громадян.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1026440737511751 

13 березня 2018 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами 

надання БППД провела виїзний прийом в секторі ювенальної пробації м. Миколаєва Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1034291240060034 

14 березня 2018 року спеціалістом Очаківського бюро  здійснено прийом громадян у 

с.Парутине Куцурубської сільської ради ОТГ.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035009916654833 

14 березня 2018 року у Надбузькій сільській раді проведено 

виїзний прийом громадян спеціалістом Ольшанського бюро, за участі 

спеціаліста відділу обслуговування громадян №2 Центрального 

об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва 

Миколаївської області.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035012969987861 

15 березня 2018 року у приміщенні Ольшанскої сільської ради 

проведено виїзний прийом громадян фахівцем Ольшанського бюро 

правової допомоги, під час якого було проконсультовано 4 особи з питань: 

перерахунок субсидії; отримання разової виплати на поховання; 

встановлення опіки над онуками; укладання договору купівлі продажу; 

порядок вступу у право власності на спадок.   

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035557919933366 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1022126377943187
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023770271112131
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1026433950845763
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1026440737511751
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1034291240060034
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035009916654833
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035012969987861
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035557919933366
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15 березня 2018 року спеціалістом Очаківського бюро спільно із начальником 

Очаківського міськрайонного відділу ДВС здійснено виїзний прийом до села Рівне Чорноморської 

сільської ради об'єднаної територіальної громади та с. Іванівка Куцурубської сільської ради 

об'єднаної територіальної громади. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036090649880093 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036092139879944 

16 березня 2018 року у приміщенні Михайлівської сільської ради було проведено виїздний 

прийом громадян за участю головного спеціаліста відділу ,, Ольшанське бюро правової допомоги,, 

Наталії Пруткої  та заступника начальника Миколаївського районного відділу державної виконавчої 

служби Шардіної Г. О.  Під час прийому звернулось 3 особи з питань: пільги сім'ї учасника бойових 

дій; порядок зміни прізвища; перерахунок субсидії; порядок продажу частини будинку, що 

знаходиться у спільній сумісній власності; оренда земельної ділянки. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036118923210599 

16 березня 2018 року у приміщенні Михайлівської сільської ради проведено виїзний 

прийом громадян головним спеціалістом Ольшанського бюро правової допомоги Наталії Пруткою 

та головним спеціалістом відділу обслуговування громадян N2 Центрального об'єднаного 

управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області Оленою Буцула .Під 

час прийому було проконсультовано 2 особи які зверталися з таких питань: написання заповіту; 

порядок виходу на пенсію по інвалідності; працевлаштування особи з інваліднісю. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036119956543829 

16 березня 2018 року в громадській приймальні народного депутата України 

Вадатурського О., начальник відділу Новоодеське бюро правової допомоги Андрій Скляров провів 

спільний прийом громадян разом із помічником народного депутата України Аніщенком О.В. Під 

час проведення прийому прийнято громадянку з питанням стосовно земельного спору в межах 

населеного пункту. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036239386531886 

21 березня 2018 року у приміщенні Радсадівської сільської ради проведено виїздний 

прийом громадян головним спеціалістом Ольшанського бюро правової допомоги Наталією 

Пруткою та головним спеціалістом відділу обслуговування громадян N2 Центрального об'єднаного 

управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області Оленою Буцула. Під 

час проведення виїзного приому надано 2 консультації з правових питань щодо встановлення опіки 

над особою, що є інвалідом з дитинства, визнання особи недієздатною; відновлення втраченої 

трудової книги. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039819222840569 

21 березня 2018 року головним спеціалістом відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілією Таворською разом із начальником Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС у 

Миколаївській області Наталією Леоновою, проведено спільний прийом громадян у приміщенні 

Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС. Під час прийому прийнято 3 особи, яким було надано 

консультації з наступних питань: порядок зміни прізвища, прийняття спадщини у складі якої є 

нерухоме майно, повторна видача свідоцтва про народження, порядок видачі витягу з Державного 

реєстру про шлюб. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1040110262811465 

23 березня 2018 року проведено виїзний прийом громадян до Миколаївського слідчого 

ізолятору. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1040642899424868 

23 березня 2018 року проведено виїзний прийом громадян до Ольшанської виправної 

колонії №53. Під час проведення прийому за консультацією звернулось 2 засуджених з питання про 

порядок працевлаштування після звільнення з місць позбавлення волі, порядку оформлення пенсії 

по інвалідності, порядок відновлення втраченого паспорту та відновлення строків для вступу у 

спадщину. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1040650929424065 

23 березня 2018 року головним спеціалістом Ольшанського бюро правової допомоги 

проведено виїзні прийоми громадян до Надбузької сільської ради,  Веснянської сільської ради та до  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036090649880093
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036092139879944
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036118923210599
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036119956543829
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036239386531886
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1039819222840569
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1040110262811465
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1040642899424868
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1040650929424065
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с. Сливине. Під час прийому надано відповіді на різноманітні питання, які хвилюють громадян: 

поновлення строків вступу у право власності на спадок; використання ідентифікаційного коду 

особи на підприємстві, від імені іншої особи; повернення неправильно відрахованих коштів 

органами ДВС; отримання земельної ділянки учасном АТО; пільги для педагогічних працівників, 

що вийшли на пенсію; звільнення не за власним бажанням працівника; прострочення сплати 

кредитного договору,  отримання паспорту для виїзду за кордон та інші. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042389805916844 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042389805916844 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042392032583288 

23 березня 2018 року фахівцями Новоодеського бюро 

правової допомоги спільно із начальником Новоодеського РВ 

ДВС ГТУЮ у Миколаївській області проведено 2 виїзні 

прийоми громадян у Новопетрівській та  Себинській сільськіх 

радах.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042402

739248884 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042405

335915291 

30 березня 2018 року, в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО», спеціалістом Березанського 

бюро ПД проведено виїзний прийом громадян до Краснопільської сільської ради Березанського 

району Миколаївської області. Під час виїзного прийому надано 12 індивідуальних консультацій з 

питань: оренди земельної ділянки, порядку безоплатного отримання земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, самовільного захвату земельної ділянки, порядку проведення 

інвентаризації земель державної і комунальної власності, методів примусового виконання рішення 

суду органом ДВС, притягнення до кримінальної відповідальності за несплату аліментів, 

насильства в сім'ї та позбавлення батьківських прав, порядку отримання БВПД тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1045304408958717 

Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги 

постійно розширює мережу мобільних консультативних пунктів.  

На сьогоднішній день Центром відкрито та функціонує 13 консультаційних пунктів: 

• Для інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій, учасників АТО 

• Для всіх категорій громадян 

• Для ув'язнених 

• Для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

• для ВПО 

Станом на 30.03.2018 р. забезпечено діяльність 45 дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги, які працюють на базі: 

• Березанської, Новоодеської, Миколаївської, Очаківської центральної районної бібліотеки 

Миколаївської області, Очаківської міської централізованої бібліотеки для дорослих, 

Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького та бібліотек філіалів №2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, для юнацтва та бібліотечного пункту б/ф 4,  

• Антонівська сільська рада; Баловненська с/р; Бузька с/р; Воронцівська с/р; Гур’ївська с/р; 

Димівська с/р; Дільнична с/р; Кандибінська с/р; Костянтинівська с/р; Михайлівська с/р; 

Новопетрівська с/р; Новосафронівська с/р; Новошмідтівська с/р; Підліснянська с/р; Себинська 

с/р; Сухоєланецька с/р; Троїцька с/р,  

• Щасливська та Комісарівська бібліотеки. 

Протягом І кварталу 2018 р. працівниками Центру та відділами бюро було надано 14 скайп 

– консультацій та роз’яснень.  

Також проводяться он-лайн консультування громадян засобами зв’язку Viber, за звітній 

період надано 10 консультацій. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042389805916844
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042389805916844
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042392032583288
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042402739248884
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042402739248884
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042405335915291
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1042405335915291
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1045304408958717
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Зметою продовження інформування 

населення про функціонування системи безоплатної 

вторинної правової допомоги, впродовж звітного 

періоду, Першим миколаївським МЦ продовжується  

активна робота щодо вуличного інформування 

громадян, а саме: 

              05 січня 2018 року, 16 березня 2018 року 

проведено вуличне інформування жителів міста 

Нова Одеса по вулиці Центральній.  

15 січня 2018 року, 16 та 27 березня 2018 

року проведено вуличне інформування громадян в 

Центральному районі м. Миколаєва.  

16 січня 2018 року проведено вуличне 

інформування серед мешканців Новоодеського 

району. 

13 лютого 2018 року проведено 

інформаційну кампанію на вулицях с. Комісарівка 

Березанського району. 

29 березня 2018 року проведено вуличне 

інформування громадян в м.Очакові. 

 

 

Детальніше: 
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/posts/1823808687643030https://www.facebook.com/1mykolai

v.centr.BVPD/posts/985028541652971https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/98852886

7969605https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/988913394597819https://www.facebook

.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017032568452568https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD

/posts/1043173512505140 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036237256532099 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044447815711043 

У головному офісі Першого центру виготовлено та розміщено інформаційні стенди для 

інформування громадян з найбільш актуальних питань, продовжується робота щодо розміщення 

стаціонарних інформаційно-новинних площадок (стендів) з інформаційними матеріалами у органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, організаціях та установах міста та області, яких за 

звітний період було розміщено  у кількості  -7 од. 

 

- Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам 

системи БПД 

Фахівцями Першого миколаївського МЦ та спеціалістами відділів 

Бюро правової допомоги активно практикується надання адресної правової 

допомоги малозабезпеченим верствам населення, в тому числі особам з 

інвалідністю. У разі потреби, якщо особа, яка звертається за допомогою у 

наданні безоплатної вторинної правової допомоги не має змоги самостійно 

пересуватися, спеціалісти центру здійснюють виїзний прийом додому, для 

прийняття письмового звернення. 

- 03.01.2018 року фахівці Центру здійснили виїзний прийом до 

інваліда І групи гр..О., якому надано консультацію щодо відключення 

будинку від єлектроєнергії, та прийнято пакет документів щодо надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

- 15.01.2018 року начальником відділу Новоодеське бюро правової 

допомоги Андрієм Скляровим було здійснено виїзд до особи з обмеженими 

можливостями за адресою його проживання - до Центру надання соціальних 

послуг населенню Новоодеського району. У громадянина прийнято 

документи, необхідні для призначення безкоштовного адвоката. 
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https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1043173512505140
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1043173512505140
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1036237256532099
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044447815711043
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4?source=feed_text&story_id=891644320991394
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https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/988328161323009 

- 14.03.2018 року працівниками Очаківського бюро правової допомоги була надана адресна 

допомога жительці міста Очакова, яка за станом свого здоров’я не може самостійно звернутися до 

Бюро за правовою допомогою. Працівники Бюро проконсультували громадянку Л. з приводу 

порядку позбавлення особи права користуватися жилим приміщенням, а також було роз’яснено 

порядок надання безоплатної вторинної правової допомоги, адже громадянка Л. є відповідним 

суб’єктом даного права. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035401513282340 

- 29.03.2018 року працівниками відділу «Очаківське бюро правової допомоги» була надана 

адресна допомога жителю міста Очакова, з приводу порядку подання позовної заяви про 

відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання, а також було роз’яснено порядок 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

  https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044994472323044 

 

Протягом звітнього періоду відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

здійснювався моніторинг виконання адвокатами, що залучені до надання БВПД зобов'язань,  

визначених у контракті про надання такої допомоги, у тому числі шляхом узагальнення успішного 

захисту та кращих практик адвокатської діяльності. Задля забезпечення якісної і доступної правової 

допомоги через адвокатуру та ефективну систему безоплатної правової допомоги відбувалось 

узагальнення та поширення прикладів успішного захисту, щомісячно до 5 числа відповідно до 

Наказу Координаційного центру з надання правової допомоги “Про затвердження Порядку обміну 

інформаційними матеріалами між регіональними, місцевими центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та Координаційним центром з надання правової допомоги” 

направлялись звіти на електронну адресу Регіонального центру з надання БВПД у Миколаївській 

області. Також, узагальнювалась інформація для поширення кращих практик. 

Протягом І кварталу відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами прийнято, 

опрацьовано актів від адвокатів – 129. Під час прийняття актів проводилась системна робота щодо 

консультувань з питань заповнення адвокатами актів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з відповідними додатками, за необхідністю регулярно проходять обговорення 

проблемних питань, пов’язаних з проведенням розрахунків по калькулятору.  

Також не змінним залишається те, що впродовж робочих годин від клієнтів Центру 

приймаються заяви, скарги, пропозиції, щодо надання їм адвокатами правової допомоги. Часто 

надходять подяки від клієнтів, які задоволені роботою адвокатів або працівників Центру. 

Протягом цього періоду було видано на працівників відділу представництва та працівників 

бюро 84 накази щодо надання БВПД клієнтам Центру, у тому числі: 

 36 - на начальника відділу представництва  МЦ  Пазурчик В.Д., 

 20 - на головного спеціаліста відділу представництва МЦ Заболотькову А.В., 

 10 -  на начальника Новоодеського бюро Склярова  А.С., 

 9   -  на начальника Очаківського бюро Кутюхіну В.І., 

 1  - на головного спеціаліста Очаківського бюро Таворську Л.В., 

 4  - на начальника Березанського бюро Бенедюк Л.О., 

 3  - на головного спеціаліста Березанського бюро Мельникова В.О., 

 1  - на головного спеціаліста Ольшанського бюро Прутку Н.А. 

 

Успішні судові  справи,  які закінчились у вказаний період:  

1) Громадянин звернувся за правовою допомогою, щодо про встановлення факту смерті в 

порядку статті 317 ЦПК України.  Клієнту надано консультацію, складено заяву окремого 

провадження та подано до суду. Результат – заяву задовольнили. Рішення Очаківського 

міськрайонного суду від 03.2018 року, справа №483/459/18. 

2) Максим К. звернувся до Центру за допомогою у питанні розірвання шлюбу. До подання 

позову до суду заявник не проживав з дружиною більше року, спільне господарство не вели. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/988328161323009
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1035401513282340
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044994472323044
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Збереження шлюбу не можливе, оскільки порушувало інтереси обох. Суд задовольнив 

позовні вимоги.(477/2545/17) 

3) Жанна Я. звернулася до Центру за допомогою стягнення аліментів з чоловіка на утримання 

двох доньок, у розмірі 1/3 від усіх його доходів щомісячно. Відповідач добровільно аліменти 

не сплачував, не допомагав. У зв’язку з наведеними у заяві доводами, суд видав судовий 

наказ про стягнення аліментів з відповідача.(480/110/18) 

4) Вадим У. звернувся до Центру за допомогою з питання аліментів на повнолітню доньку, яка 

продовжує навчання. Заявник виступав по справі відповідачем. У відзиві на позовну заяву 

було зазначено, що заявник не проти сплачувати аліменти, але у розмірі 1/6 частки від 

доходів, оскільки має на своєму утриманні непрацездатних батьків. Суд, з’ясувавши усі 

обставини справи, вирішив стягувати з заявника аліменти на утримання повнолітньої доньки 

у розмірі 1/6 частини всіх видів його доходу. (205/6447/17) 

5) Діана Б. звернулася до Центру за допомогою у видачі українського свідоцтва про 

народження дитини. Заявниця народила дитину у тимчасовоокупованій території у АР Крим, 

про що було видано свідоцтво про народження. Заявниця зверталася до Миколаївського 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану  із заявою про реєстрацію дитини, в чому 

їй було відмовлено. Завдяки грамотній правовій роботі представника Центру судом було 

задоволено заяву про встановлення факту народження дитини. (490/766/18) 

6) Оксана Б. звернулася до Центру за допомогою у питанні розірвання шлюбу. Подружнє життя 

між заявницею та відповідачем припинено з причин втрати взаєморозуміння, наміру 

продовжувати сімейні відносини у подружжя не було. Суд задовольнив позовні вимоги. 

(488/3858/17) 

7) Оксана Б. звернулася до Центру за допомогою стягнення аліментів з чоловіка на утримання 

дитини у розмірі ¼ частки від усіх його доходів щомісячно. Відповідач добровільно аліменти 

не сплачував, не допомагав. Суд задовольнив позовні вимоги. (справа №488/3859/17) 

8) Віктор Ч. звернувся до Центру за допомогою з питання зняття арешту на грошові кошти. 

Державний виконавець виніс постанову про накладення арешту на грошові кошти заявника, 

що містилися на рахунку, який був для нарахування пенсії заявника, єдиним джерелом 

доходу. Завдяки правильній правовій позиції та роботи працівника Центру, суд задовольнив 

скаргу у повному обсязі. (справа №482/82/18) 

9) Анастасія П.звернулась до Центру за допомогою у питанні розірвання шлюбу. До подання 

позову до суду заявниця не проживала із чоловіком більше року, спільне господарство не 

вели. Збереження шлюбу не можливе, оскільки порушувало інтереси обох. Суд задовольнив 

позовні вимоги.(справа № 482/2030/17) 

10) Марина Г. звернулась до Центру за допомогою у питанні розірвання шлюбу. До подання 

позову до суду заявниця не проживала із чоловіком, втратились почуття любові, 

взаємопідтримки, поваги, спільне господарство не вели. Суд задовольнив позовні вимоги. 

(справа № 488/1292/17). 

Розгляд інших справ триває. 

 [1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

З метою розвитку людських ресурсів, в тому числі пара-юристів місцевого центру, 

працівники протягом I кварталу 2018 року постійно відвідували 

різноманітні семінари та тренінги. 

Протягом 23-25 січня 2018 року, працівники Центру та 

відділів бюро пройшли навчання у триденному навчально-

методичному семінарі «Соціальні гарантії та пільги учасників 

АТО. Захист прав учасників бойових дій на Сході України». 

Семінар проводиться в рамках проекту «Посилення 

організаційної спроможності Центрів допомоги демобілізованим 

учасникам АТО та їх сім'ям у Миколаївській області», який 

реалізується ВБО "Ініціатива заради життя" за підтримки Фонду 

сприяння демократії Посольства США в Україні.  
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https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/996779427144549 

              12 лютого 2018 року на базі Першого миколаївського 

МЦ відбулася зустріч з адвокатами, які нещодавно пройшли 

конкурс з відбору адвокатів, та які залучилися для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та внесені до 

відповідного Реєстру адвокатів. Під час проведення зустрічі 

заступник начальника відділу організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами ознайомила 

адвокатів з Методикою обчислення розміру винагороди 

адвокатам, які надають БВПД, складання звітів адвокатами про 

надання БВПД, проблемні питання, які можуть виникнути під час надання правової допомоги 

клієнтам за дорученнями, а також обговорено стандарти якості ЦАС, умови використання їх на 

практиці.   https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1016426065179885 

15.02.2018 року для працівників Центру проведено навчання з питань найбільш 

ефективних способів дотримання законодавства про працю та дотримання вимог, щодо оформлення 

трудових відносин між работодавцем та робітниками 

підприємств, установ, організацій (Протокол №1). Головний  

державний інспектор відділу з питань додерження законодавства 

про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів 

Управління Держпраці у Миколаївській області Олена Пшенична 

розповіла про здійснення державного контролю за додерженням 

законодавства про працю; відповідальність за порушення вимог 

законодавства про працю; питання дотримання мінімальних 

державних гарантій в оплаті праці; питання щодо індексації 

заробітної плати та компенсації втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її 

виплати; питання оформлення та розірвання трудового договору тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017751121714046 

Протягом 21-23 лютого 2018 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб'єктами надання безоплатної ППД Вікторія Царьова приймала 

участь у тренінгу "Медіація в сімейних спорах", який реалізується 

ВБО "Ініціатива заради життя " в рамках проекту Миколаївська 

Школа медіації. Учасники тренінгу дізнались про основні етапи 

проведення медіації, про медіацію у сімейних спорах, типові 

причини конфліктів у родині, у яких випадках сімейна медіація 

недоречна, навички активного слухання та шкідливе слухання, та 

проводили медіацію за представленими кейсами. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023827517

773073 

29 березня 2018 року у приміщенні центру відбулося навчання фахівців та підведення 

підсумків роботи за 1 квартал 2018 р. На навчанні також 

розглянули питання практичних аспектів та рекомендацій щодо 

використання інформаційних технологій для забезпечення 

надання БВПД, обговорили ще раз стандарти якості надання 

БВПД у цивільному, адміністративному процесах та 

представництво у кримінальному процесі, показникі оплати 

послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, обговорили проблемні 

питання, які виникають у роботі задля поліпшення якості надання 

БПД.   https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044523135703511 

 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/996779427144549
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1016426065179885
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1017751121714046
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023827517773073
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1023827517773073
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1044523135703511
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У продовження діяльності робочої групи Центру у розвитку довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid» в даний час на платформі розміщено 1 та 

внесено доповнення до 6 правових консультацій з наступних тем: 

• Договір купівлі продажу майна з аукціону; 

• Особливості укладання поперових договорів купівлі-продажу нерухомості; 

• Фіктивний правочин: поняття та правові наслідки; 

• Удаваний правочин: поняття та правові наслідки; 

• Приватизація гаражу у гаражному кооперативі; 

• Договір на користь третьої особи; 

• Реєстрація права власності за договорами купівлі-продажу нерухомого майна з 

відчуженням або розсроченням платежу.  

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

Для забезпечення взаємодії з Регіональним центром з надання БВПД директор Першого 

центру систематично приймає участь у засіданнях Керівної ради та спільних нарадах. 

Забезпечується вчасне реагування та інформування РЦ, обмін думками та актуальною інформацією. 

У січні 2018 р.,  у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Миколаївській області відбулося засідання Керівної ради, у якому взяли участь директор та 

головний бухгалтер Першого МЦ.  

У лютому, під час проведення воркшопу у м. Очакові на тему: «Правозахист Очаківщини в 

дії. Розвиток системи безоплатної вторинної правової допомоги в м. Очакові та Очаківському 

районі», у якій взяли участь начальники структурних підрозділів Очаківської РДА, міста та 

керівникі громадських об’єднань, працівники Центру і начальники бюро мали можливість 

ознайомитись з напрацюваннями Центру та бюро правової допомоги, обмінятись та поділитись 

досвідом. Крім того, були обговорені питання покращення доступу громадян до роботи мобільних 

точок безоплатної правової допомоги та ефективність роботи дистанційних пунктів. 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період роботи з 01 січня 2018 р. по 31 березня 2018 р.   Першим миколаївським місцевим 

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

підрозділами, було зареєстровано 2479 звернень клієнтів, надано 2188 правових консультацій, 

291 особа надали 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 
745 550 195 

2 Відділ «Березанське БПД» 561 545 16 

3 Відділ «Новоодеське БПД» 307 272 35 

4 Відділ «Ольшанське БПД» 465 448 17 

5 Відділ «Очаківське БПД» 401 373 28 

 Разом по МЦ 2479 2188 291 
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В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 283 рішення про 

надання БВПД та надано 212 доручень адвокатам та 84 – наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 8 письмовим 

зверненням було прийнято рішення про відмову у наданні БВПД. 

У звітному періоді клієнти зверталися найчастіше з наступних питань:  

іншого цивільного права 375 15,1 % 

соціальногозабезпечення 353 14,2 % 

житлового права 232 9,4 % 

земельного 155 6,3% 

сімейного права 323 13,0% 

договірного 205 8,3% 

спадкового 166 6,7 % 

трудового 138 5,6% 

адміністративного 95 3,8% 

з питань виконання судових рішень 68 2,7 % 

медичне 36 1,5% 

неправові питання 9 0,4% 

з інших питань 325 13,0 % 
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За звітний період найбільше письмових звернень про надання БВПД було зареєстровано від 

наступних категорій громадян: 

- Малозабезпечених осіб (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми 

прожиткового мінімуму) – 208 звернень (72,2 % від усіх письмових звернень),  

- Ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» -  46 (16 %),  

- осіб з інвалідністю -  22 (7,6 %)  

- внутрішньо-переміщених осіб – 6  (2,1 %), 

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах- 3 (1,05 %),  

- діти, які не належать до окремих категорій – 2 (0,7 %), 

- діти, позбавлені батьківського піклування – 1 (0,35 %). 
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Всього  протягом І кварталу 2018 р. до Першого МЦ звернулося 1530 осіб, з них: 
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Крім цього, Першим центром, у тому числі відділами бюро правової допомоги за І квартал 

2018 року було: 

 

 

 

• здійснено 65 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 122 дистанційних пунктів 

доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень з правових 

питань під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 

348 осіб, в тому числі 188 - звернулося за отриманням правових консультацій та роз´яснень до 

дистанційного пункту доступу до БПД та 160 осіб - до мобільних консультаційних пунктів; 

• надано методичну допомогу 5 органам місцевого самоврядування та установам - провайдерам 

БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), 

з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• прийнято для перевірки 129 актів від адвокатів, 

• проведено 112 правопросвітницьких заходи; 

• розміщено у ЗМІ 124 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

• надано 68 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

• протягом ІV кварталу на працівників Першого центру видано 84 наказу щодо надання БВПД 

громадянам,  а саме на складання документів процесуального характеру та здійснення 

представництва інтересів осіб. 

 

 

 

 

 

 

647

883

РОЗПОДІЛ КЛІЄНТІВ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ

ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗА СТАТТЮ

чоловіки

жінки



 

Інформаційна довідка Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД  І квартал 2018 

 

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 

проведених 

право-

просвітниць

ких заходів 

Кількість 

клієнтів, 

яким 

надано 

доступ до 

електронн

их сервісів 

МЮУ 

Кількість 

інформаційн

их 

матеріалів, 

розміщено у 

ЗМІ 

1. Головний офіс ММЦ 

з НБВПД 
9/9 58/92 5/0 34 18 44 

2. Очаківське бюро 

правової допомоги 
20/61 21/40 0 20 14 28 

3. Ольшанське Бюро 

правової допомоги 
15/49 6/10 0 18 5 6 

4. Березанське Бюро 

правової допомоги 
10/28 31/40 0 25 27 21 

5. Новоодеське Бюро 

правової допомоги 
11/13 6/6 0 15 4 25 

Всього: 65/160 122/188 5/0 112 68 124 

 

 

 

 

 

 

 


