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Інформаційна довідка Першого миколаївського місцевого центру з надання БВПД ІІ 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. 

Правопросвітницька діяльність є важливим напрямком роботи центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Формування високого рівня правової свідомості є 

необхідною умовою ефективної реалізації прав, свобод і обов’язків громадянина для виховання у 

нього почуття відповідальності за виконання своїх обов’язків перед державою. 

Потребують вирішення на державному рівні питаня розвитку правової свідомості 

населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні правових 

знань, що може бути забезпечено насамперед шляхом посилення роботи з організації правової 

освіти населення. 

З метою підвищення правової свідомості українців та інформування громадян щодо 

використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті продовжується робота щодо 

реалізації  загальнонаціонального право просвітницького проекту Міністерства Юстиції України 

«Я маю право!».У рамках проекту проводиться інформування громадян та практичні 

рекомендації щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямами. 

Перший миколаївський місцевий центр та бюро правової допомоги активно 

долучаються та беруть участь у різноманітних заходах. Проводячи право просвітницькі заходи, 

фахівці Центру орієнтуються на різні цільові категорії громадян. Важливим є те, що під час 

таких заходів громадяни дізнаються не лише корисну для себе інформацію, а й мають змогу 

отримати відповіді на хвилюючі питання. 

Так, відповідно до укладених меморандумів про співпрацю та затверджених графіків із 

територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) всіх районів 

фахівці Центру та бюро постійно проводять лекційні навчання для слухачів Університету 

третього віку, які діють на їх базі.  

Так наприклад, такі навчання відбулися у ІІ кварталі 03 квітня, 19 червня, 27 червня у 

м. Миколаєві. 18 квітня та 02 травня у Березанському БПД, а 30 травня «перший випуск» 

урочисто отримав від начальника бюро сертифікати, які засвідчують нові знання і вміння для 

підвищення правової свідомості жителів Березанщини. 11 квітня та 16 травня  такі лекційні 

навчання пройшли у «Очаківському БПД», та 30 травня студенти поважного віку у м. Очакові 

також отримали сертифікати про завершення навчання, а начальник Очаківського бюро була 

нагороджена грамотою від міської ради за волонтерську роботу зі студентами Університету 

третього віку, адже другий рік вона є педагогом Територіального центру з надання соціальних 

послуг у м. Очакові.  

Фахівці Центру проводять правові 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. Такі 

навчання пройшли 10 квітня, 15 травня та 14 червня, разом із старшим дільничним офіцером 

поліції сектору превенції Заводського ВП майором поліції Наталією Кругліковою на теми: 

"Насильство в сім'ї" та "Оскарження дій/бездіяльності рішень слідчого, прокурора і слідчого 

судді». 
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18 травня, в рамках проекту Першого Центру «Школа права» для неповнолітніх осіб, 

які перебувають у Миколаївському слідчому ізоляторі «Сізо Миколаїв» проведені лекції «Виклик 

до слідчого, прокурора, суду» та «Подання заяви (повідомлення) про кримінальне 

правопорушення». 

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. 

Так, 12 квітня 2018 року фахівцями проведено інформаційну компанію для працівників 

та відвідувачів с. Червоне Поле, с. Степове Миколаївського району Миколаївської області. В 

приміщені сільської ради, як завжди, 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. Працівникам сільрад надано методичні 

рекомендації щодо організації надання безоплатної первинної правової допомоги органами 

місцевого самоврядування мешканцям громади та затвердження програми з надання безоплатної 

правової допомоги. 

З травня 2018 р. по червень у Центральній бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького ЦБС 

для дорослих м. Миколаєва проводилась фотовиставка конкурсу фотографій серед дітей, батьки 

яких є учасниками АТО «Мій тато герой – захистимо Україну разом!», приурочений до Дня 

захисту дітей. 

24 травня 2018 року в приміщенні центру проведено засідання конкурсної комісії 

конкурсу фотографій, та  29 травня підведено підсумки конкурсу «Мій тато герой – захистимо 

Україну разом!» та нагороджено переможців. 30 травня, у Кризовому медіа-центрі було 

проведено прес-конференцію за підсумками проведення конкурсу фотографій.  
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В рамках проведення Правового марафону, з нагоди святкування Дня захисту дітей, 

започаткованого та проведеного спільно із Регіональним центром з надання БВПД, головного 

управління юстиції у Миколаївській області всіма центрами з надання БВПД на Миколаїввщині, 

фахівці Центру та бюро  проводили у навчальних закладах інформаційні уроки, метою яких було 

розповісти дітям про права та обов’язки людини та про способи їх реалізації і захисту прав. В 

дискусійній формі разом з школярами був виконаний міні-проект "Країна прав", в якій основним 

Законом слугувала Правова формула: «Право - обов'язок -відповідальність». 
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Таки уроки пройшли протягом травня у Миколаївській загальноосвітньої школі №65, 

та № 25, у майже всіх школах районів, де знаходяться 4 бюро правової допомоги Першого 

центру – Березанському, Новоодеському, Очаківському та Миколаївському районах, а 

наприкінці марафону - 01 червня, Перший миколаївський місцевий центр з надання БВПД 

спільно із студентами юридичної клініки «Ex aequo et bono» Національного університету 

короблебудування ім. Адм. Макарова провели святкові заходи для дітлахів та відвідувачів 

культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка». Дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку ознайомлено з основними правами дитини, закріпленими в Конвенції ООН про 

права дитини. Діти, які відвідали «Дитяче містечко «Казка» мали можливість взяти участь у 

конкурсі малюнків на асфальті«Україна майбутнього. Права дітей» та отримати за їх виконання 

подаринки та грамоти. Також більш дорослі діти прийняли участь у правовову квесті, під час 

якого виконували завдання, розв'язували правові красворди та ребуси. Кожна команда отримала 

приємні подарунки та сертифікати про участь у правовому квесті. 
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19-20 травня 2018 року, користуючись нагодою, фахівці Центру долучилися до 

Міжнародного фестивалю повітряних зміїв, де під час фестивалю юристи Центру інформували 

громадян про порядок надання первинної та вторинної правової допомоги; розповідали де можна 

отримати правову допомогу у Миколаївській області, роз’яснювали види правових послуг, які 

надають Центри, а також розповідали про загальнонаціональний правопросвітницький проект 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», який проводиться з метою підвищення 

правової свідомості українців та інформування громадян щодо використання та захисту їхніх 

прав у повсякденному житті. 

19 червня 2018 року, у складі спостережної комісії при Миколаївській районній 

державній адміністрації, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова прийняла участь у відвідувані 

Ольшанської виправної колонії №53. Під час проведення перевірки спостережною комісією 

перевірялись приміщення, надавались консультації з правових питань та працевлаштування, 

оновлено інформаційні стенди тощо. 

Особлива увага приділяється проведенню інформаційно- просвітницьких заходів для 

людей з інвалідністю. Такі заходи передбачають забезпечення максимальної зручності (виїзні 

прийоми, надання адресної правової допомоги та ін.).  

Так, 25 червня 2018 року, заступник директора центру Ольга Василенко разом із 

представниками Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області, департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської 

міської ради, управління соціальних виплат та компенсацій Заводського району, прийняла участь 

у семінарі для осіб з інвалідністю, що перебувають на обліку в Заводський районний центр 

зайнятості м.Миколаєва. Під час семінару присутні також мали можливість задати питання на 

хвилюючи теми. 
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22 червня заступник директора центру взяла участь у інформаційно-консультативному 

заході з роботодавцями «Правовий всеобуч», організованому Заводським районним центром  

зайнятості м.Миколаєва. У заході, разом із представниками адміністрації Заводського району м. 

Миколаєва та управлінь - ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській 

області, управління Держпраці у Миколаївській області, представник центрального об’єднаного 

Управління Пенсійного фонду України фахівці розповіли про зміни у чинному законодавстві.  

Такі зустрічи у районних центрах зайнятості, для різних категорій безробітних, які 

перебувають на обліку та для роботодавців Миколаївщини, фахівці Першого Центру та бюро 

правової допомоги проводять постійно, згідно підписаних Меморандумів про співпрацю з 

Державною службою зайнятості. 

 

Заходи відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

06 квітня відбулась спільна семінар-нарада за участю 

головного спеціаліста відділу «Березанське бюро правової 

допомоги» Василя Мельнікова, начальника Березанського 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області та 

завідуючої сектору опіки служби у справах дітей Березанської РДА. 

На нараді розглядалися шляхи спільного вирішення проблем, з 

яким стикаються громадяни інших національностей в нашій 

державі при вчиненні будь-яких реєстраційних дій цивільного 

стану, а саме реєстрації при народженні дитини, оформленні 

шлюбних відносин тощо. 

13 квітня в рамках проекту "Я маю право" начальником 

бюро відвідано будинок Стаціонарного відділення для постійного 

проживання Територального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) в с. Тузли Березанського району Миколаївської області. 

Докладніше: https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1053617774794047 

Під час спільного прийому громадян, який відбувався 03 травня 2018 року в 

Березанському районному секторі з питань пробації Південного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, начальник 

відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила Бенедюк презентувала інформаційно-

новинну площадку (стенд) з інформацією щодо надання безоплатної правової допомоги, місцем 

знаходження та контактною інформацією бюро правової допомоги та Першого миколаївського 

місцевого центру з НБВПД, яка в подальшому буде розміщена в приміщенні Березанського 

районного сектору з питань пробації для правопросвітництва клієнтів установи. 

16 травня проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів с. 

Новофедорівкі Коблевської сільської ради об’єднаної територіальної громади Березанського 

району Миколаївської області. В приміщені сільської ради розміщено довідкові матеріали, 

працівникам сільрад надано методичні рекомендації щодо організації надання безоплатної 

первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування мешканцям громади та 

затвердження програми з надання БПД. 

Також 16 травня 2018 року з бібліотекарем було обговорено шляхи співпраці з питань 

надання безоплатної правової допомоги жителям громади засобами скайп – зв’язку 

безпосередньо в приміщенні Новофедорівської бібліотеки, на базі якої діє центр вільного 

доступу до мережі інтернет, створений за підтримки програми «Бібліоміст». 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. 

18 травня 2018 року начальник бюро прийняла участь в урочистому заході 

нагородження учнів загальноосвітніх шкіл Березанського району, які зайняли призові місця в 

Третьому етапі всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. Завдяки тісній співпраці зі 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1053617774794047
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школою, сприянню та практичній допомозі Березанського БПД, учениця Березанської ЗОШ I-III 

ступенів зайняла друге місце в обласній олімпіаді з правознавства. 

07 червня 2018 року у Березанському районному секторі з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України відбувся спільний захід, на якому начальник бюро та фахівець з 

соціальної роботи Березанського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

спільно вирішували проблеми молодої родини із села Краснопілля Березанського р-ну. Родина 

перебуває на обліку в секторі пробації, знаходиться під супроводом соціальної служби та 

неодноразово зверталась до Березанського бюро правової допомоги. 

        Надіємось, що спільними зусиллями зможемо здійснити  соціальну реабілітацію молодої 

сім'ї, яка потрапила у складні життєві обставини, захистити їхні права та інтереси, попередити і 

подолати прояви бездоглядності й правопорушень. 

 
13 червня 2018 року начальником бюро проведено інформаційну компанію для 

працівників та відвідувачів села Лугове та Коблевської сільської ради об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області.   

Докладніше: https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1092113624277795 

20 червня 2018 року проведено роз’яснювальну роботу для працівників Березанської 

автостанції щодо отримання безоплатної правової допомоги: основні завдання та цілі, роз’яснено 

види правових послуг, які надає Бюро, поняття первинної та вторинної правової допомоги, а 

також категорії громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1099701030185721 

21 червня 2018 року начальник бюро взяла участь в координаційно-методичній раді з 

питань захисту прав жінок та дітей, що проводився в Березанській районній державній 

адміністрації. Засідання відбувалось за участю заступника голови райдержадміністрації із 

соціальних та гуманітарних питань Шипової Л.Л., начальника відділу УСЗН Березанської РДА 

Гринчук Т. О., в.о. начальника Відділу освіти Березанської РДА Калюжної О.М., начальника 

служби у справах дітей Березанської РДА Заблоцької В.В., т. в. о. директора Березанського 

районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ковєнєвої О. В., головного лікаря 

Березанської центральної районної лікарні Гайдаржи В.С. та начальника Березанського відділу 

ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області Курило К.А. Одним з питань засідання координаційної 

ради було створення робочої групи з представників присутніх служб району, для проведення 

правороз'яснювальної роботи в навчальних закладах Березанщини в рамках 

загальнонаціонального проекту "Я маю право", зокрема, щодо реєстрації народження, в тому 

числі і з пропуском строку, захисту прав осіб ромської національності, захисту прав дітей сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1092113624277795
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1099701030185721
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13 квітня 2018 року відбувся виїзний прийом громадян  з питань антирейдерського 

захоплення землі до Тузлівської сільської ради Березанського району Миколаївської області за 

участю начальника відділу «Березанське бюро правової допомоги» Першого миколаївського 

місцевого центру з НБВПД Бенедюк Л. О., начальника Березанського районного відділу ДРАЦС 

ГТУЮ у Миколаївській області   Курило К.А. та начальника Березанського районного відділу 

ДВС ГТУЮ у Миколаївській області Грубого М.В. 

              Під час виїзного прийому всім громадянам, які звернулися, було надано індивідуальні 

консультації  з питань земельного законодавства, права користування землями державної та 

комунальної власності; з питань цивільних правовідносин, а саме порядку купівлі житлового 

будинку та укладення договору купівлі-продажу; порядку дарування майна та укладення 

договору дарування, з питань оренди житлового приміщення та компенсації за проживання під 

час проходження медичної практики в сільській місцевості, а також питання про визнання особи 

недієздатною та про порядок заміни газового лічильника і ризики, пов’язані з цим.  

Також, мобільна група відвідала будинок Стаціонарного відділення для постійного 

проживання Територального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 

с. Тузли Березанського району Миколаївської області.  

Користуючись нагодою, жителям громади та працівникам сільської ради було 

проінформовано про завдання бюро правової допомоги та презентовано проект «Я МАЮ 

ПРАВО!», а також залишено буклети і плакати на різні правові тематики для розповсюдження 

серед місцевого населення.  
30 травня 2018 року у відділі «Березанське бюро правової допомоги» Першого 

миколаївського місцевого центру з НБВПД проведений  особистий прийом громадян директором 

Першого миколаївського місцевого центру  з НБВПД Олегом Матвієнко та представником 

Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Світланою Перебийніс. 

    На прийом звернулись дві жінки за консультаціями з питань притягнення до 

адміністративної відповідальності колишнього чоловіка за повторне вчинення насильства в сім'ї 

та притягнення його до кримінальної відповідальності за несплату аліментів більше шести 

місяців; з питань виконання батьком обов’язку щодо утримання дітей з інвалідністю та 

примусового стягнення аліментів за судовим наказом. 

    Світланою Перебийніс було прийнято заяву від однієї з жінок, за якою 

здійснюватиметься моніторинг дотримання її прав  під час найближчого судового засідання . 
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Організоване Першим миколаївським МЦ 30 травня 2018 року відкрите обговорення 

проблеми насильства в сімї - Open discussion  на тему: «Попередження та протидія домашньому 

насильству» стало заходом для налагодження взаємодії та консолідації зусиль між службами в 

Березанському районі Миколаївської області  щодо захисту від протиправних посягань члена 

сім'ї, з притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють насильство,  запобігання повторенню 

актів насильства в майбутньому та отримання правової допомоги для вирішення конкретних 

проблем юридичного характеру. 

Відкрита дискусія відбувалась на базі Березанської центральної районної бібліотеки, 

учасниками якої стали: представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини у 

Миколаївській області Перебийніс С.В., директор Першого миколаївського місцевого центру з 

НБВПД Матвієнко О.М., заступник голови Березанської райдержадміністрації із соцільних та 

гуманітарних питань  Шипова Л.Л.; начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Першого ММЦ з НБВПД Царьова 

В.М. начальник відділу «Березанське бюро правової допомоги» Бенедюк Л.О., начальник сектору 

привенції Березанського відділу поліції  Єрошенко Н.І., т. в. о. директора Березанського 

районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ковєнєва О.В.; начальник служби у 

справах дітей Березанської райдержадміністрації  Заблоцька В.В., начальник Березанського 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Миколаївській області  Курило К. А., 

начальник Березанського районного відділу 

ДВС ГТУЮ у Миколаївській області  Грубий 

М.В. та ін.  

Під час проведення Open discussion, 

розглядались питання захисту 

Уповноваженим прав дитини та сім’ї; 

попередження насильства в родині, розгляд 

нових понять в  законодавстві як 

«обмежувальний припис» і «терміновий 

заборонний припис» та їх застосування на 

практиці. Досить конструктивним було 

обговорення окремих звернень громадян з 

питань домашнього насильства та шляхи їх 

вирішення.  

Закінчився захід активним обговоренням причин домашнього насильства, зокрема: 

безробіття, алкоголізм, низького рівня правової обізнаності громадян,  відсутністю превентивних 
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заходів та притулків для постраждалих від насильства тощо, а також шляхи їх усунення для  

боротьби із сімейним насильством в Україні.   

 

 

 

Також, після тривалих перемов та  

обговорень, рішенням чергової 8 сесії 7 

скликання № 10 від 26 червня 2018 року було 

затверджено Програму надання безоплатної 

правової допомоги населенню Березанської 

об'єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки.  

 

 

 

 

 

 

 

Заходи відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» 

27 квітня 2018 року начальник Новоодеського бюро правової 

допомоги Андрій Скляров провів інформаційну компанію для 

працівників та відвідувачів Дільничної, Бузької та 

Димівськоїсільських рад Новоодеського району. В приміщені сільської 

ради розміщено довідкові матеріали, працівникам сільрад надано 

методичні рекомендації щодо організації надання безоплатної 

первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування. 

27 квітня 2018 року начальник Новоодеського бюро правової 

допомоги Андрій Скляров та  головний спеціаліст Бюро Дмитро 

Молчанов для учнів старших класів Бузької, Димівської та Дільничної 

ЗОШ І-ІІІ ступенів проведели  лекції щодо попередження злочинності, 

відповідальності серед неповнолітніх.  

04 травня 2018 

року фахівці бюро, на 

запрошення директора Новоодеської центральної 

районної бібліотеки Дронової Т.А., для керівників 

філій бібліотек Новоодеського району провели 

роз'яснення щодо розвитку системи БПД. 

Найбільшу увагу сусереджено на проведення 

роботи щодо впровадження у віддіалених селах 

району дистанційних точок доступу до безоплатної 

правової допомоги використовуючи скайп-з'язок 

(звичайно за технічної можлиовості, яка є не у всіх). 

11 травня 2018 року начальник бюро взяв 

участь у круглому столі, присвяченому 

Міжнародному дню боротьби за права інвалідів (5 

травня) на запрошення голови Новоодеської 

районної організації "СОЮЗУ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ" Ігнатової В.І. В ході заходу 

були підняті питання: нові правила призначення субсидії, забезпечення осіб з інвалідністю 
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санаторно-курортним лікуванням, порядок надання первинної, вторинної правової допомоги, 

пільги щодо судового збору та ін. 

16 травня фахівці бюро провели для учнів 7 класу конкурс – створити власну країну, з 

Конституцією, яка налічує до 10 прав та свобод. Виразити своє бачення країни необхідно було на 

малюнках, поділившись на 3 команди. Також для учнів старших класів проведено роз'яснення 

щодо майнової дикримінації та дикримінацією за статтю. 

21 та 22 травня проведено навчальний урок для учнів 8-х та 9-х класів Новоодеської 

гуманітарної гімназії. Старшокласники 

складали тест на перевірку знань – «Основи 

контакту з поліцією».  

24 травня проведено інформаційну 

компанію для працівників та відвідувачів 

Підлісненської, Новосафронівської сільських 

рад Новоодеського району. Працівникам 

сільрад надано методичні рекомендації щодо 

організації надання безоплатної первинної 

правової допомоги органами місцевого 

самоврядування мешканцям громади та 

затвердження програми з надання безоплатної 

правової допомоги. 

24 травня спільно з державним 

виконавцем РВ ДВС ГТУЮ в Миколаївській області Молчановою Антоніною проведено 

навчальний урок для учнів 9-10 класів Новосафронівської та Підлісненської шкіл з метою 

попередження злочинності серед неповнолітніх та поширення інформації про Бюро та ДВС. 

06 червня 2018 року начальником бюро разом з начальником кримінально-виконавчої 

інспекції Новоодеського району проведено бесіду-консультування із неповнолітнім засудженим.  

Для працівників та відвідувачів с. Сухий Єланець, с. Воронцівка та с. Кандибине 

Новоодеського району 22 червня 2018 року проведено інформаційну компанію, у тому числі 

відвідано  Сухоєланецький ФАП, аптеку та місцевий магазин з метою розміщення 

інформаційних матеріалів для відвідувачів.  

27 червня 2018 року працівниками Новоодеського бюро правової допомоги проведено 

інформаційну кампанію спрямовану на поширення відомостей про Бюро та проекту Мін'юсту "Я 

МАЮ ПРАВО" на території Новоодеської центральній районій лікарні. 

  
 

 

 

 



 

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

 

Заходи відділу «Ольшанське  бюро правової допомоги» 

04 квітня та 16 травня, 13 червня для безробітних, які 

перебувають на обліку в Миколаївському районному центрі 

зайнятості, головний спеціаліст бюро Наталія Прутка прочитала 

лекцію на тему: «Легальна зайнятість». Під час семінару безробітні 

ознайомились з порядком укладання трудового договору, цивільно-

правової угоди, були наведені приклади переваг легальної 

зайнятості та інформування про види шахрайства в Україні. 

Впродовж виступу, спеціаліст бюро навіла приклади щодо 

порушень та незахищеності громадян під час легальної та 

нелегальної зайнятості. 

06 квітня 2018 року головний спеціаліст провела 

інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Ольшанської селищної ради Миколаївського району. 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. Працівникам сільрад надано методичні 

рекомендації щодо організації надання безоплатної первинної правової допомоги органами 

місцевого самоврядування.  

20 квітня 2018 року проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Михайлівської  та Радсадівської сільської ради Миколаївського району, 27 квітня - Нечаянської 

сільської ради,  04 та 23 травня  - Ольшанської сільської ради, 17 травня - Благодарівської 

сільської ради Миколаївського району, 18 травня - для працівників та відвідувачів 

Михайлівської сільської ради Миколаївського району, 22 червня - Нечаянської сільської ради 

Миколаївського району.  

Для того, щоб ми збудували щасливе майбутнє, ми повинні знати змалечку, що всі народи і 

всі люди рівні між собою й мають однакові права на нашій Землі. Саме з таких слів головний 

спеціаліст відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» розпочинала своє вступне слово під 

час участі у «Правовому марафоні» з хештегом Правовий_марафон в рамках Всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» присвяченого до дня захисту прав дітей. 

Ольшанське бюро правової допомоги 

відвідало 3 загальноосвітні школи 

Миколаївського району – Веснянська ЗОШ І-

ІІІ ст., Кир'яківська ЗОШ І-ІІ ст. та Надбузька 

ЗОШ І-ІІст.  Діти були налаштовані на 

отримання інформації, на роботу в групах, на 

виконання поставлених завдань. На початку 

уроку відбувалося знайомство з учнями, де 

кожен з них називав своє ім'я, і одне з прав 

дитини. Потім надавали визначення поняттю 

«дитина».  Основним результатом стало 

виконання завдання під назвою «Створи свою державу» - учні поділялися на групи та 

виконували завдання, яке полягало вигадати власну назву держави і прописати в цій державі 10 

основних прав, які вважають правильними представники команди. Результатом цього завдання 

стало підтвердження, що по-перше діти обізнані в своїх правах та обов’язках, по-друге знають 

основоположний документ, по-третє, усі команди в усіх школах зазначали, що найголовнішими 

правами для дітей і суспільства являються право на: сім'ю, життя, медичне забезпечення, 

повноцінне харчування, батьків,  освіту та відпочинок. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/правовий_марафон?source=feed_text
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06 червня 2018 року головний спеціаліст здійснила виїзний прийом у с. Зелене та с. 

Петрівка Миколаївського району. В приміщені сільської ради та сілького клубу розміщено 

інформаційні буклети, бюлетні Міністерства юстиції та брошури Всеукраїнського проекту «Я 

маю право», тощо.  

14 червня фахівець бюро прийняла участь у семінарі "День соціального партнерства в 

Миколаївському РЦЗ", який проходив на базі Миколаївського районного центру зайнятості. На 

заході, у якому прийняли участь перший заступник голови Миколаївської районної державної 

адміністрації Олексій Бродецький, представники Пенсійного фонду України, голови ОТГ були 

підняті питання щодо змін до законодавства в сфері пенсійного нарахування, збільшення 

пенсійного віку, зміни до порядку призначення субсидій, взаємодія державних органів з центром 

зайнятості та інші важливі питання. Спеціаліст бюро проінформувала про порядок роботи бюро, 

первинну та вторинну правову допомогу, вказала категорії осіб яким призначається адвокат, 

розповіла про всеукраїнський проект ,,Я МАЮ ПРАВО,, залишила свої контактні дані та 

залишила інформаційні брошyри. 

 

  
Реформування первинної медико-санітарної допомоги з початку 2018 року вступає 

внайактивнішу фазу. Медична реформа стосується кожного.  Її мета – забезпечити всім 

громадянам України рівний доступ до якісних медичних послуг та перебудувати систему 

охорони здоров’я так, щоб у її центрі був пацієнт. Здоров’я  - є основною складовою кожної 

особи, а отже для його підтримання Міністерство охорони здоров’я, розробило стратегію 

реформування системи охорони здоров’я України на 2015-2020 рр. Найчастіші питання з якими 

звертаються особи за допомогою в бюро, це питання щодо укладання декларації з лікарем, 

порядок отримання безкоштовних ліків, санаторно-медичне лікування та інші.  
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Для того аби допомогти своїм 

клієнтам у вирішенні медичних питань, 

центри та бюро безоплатної правової 

допомоги співпрацюють з закладами 

охорони здоров’я, тож відділ «Ольшанське 

бюро правової допомоги» долучилося до 

вирішення різних питань з яким 

стикаються особи, що приходять до 

лікарні чи пункту медичної допомоги, 

шляхом розміщення інформаційних 

стендів на яких зазначені координати та 

контактні дані центру та бюро.  

 

 

26 червня – відбулась зустріч із працівниками Сливинської 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини, де 

також проведено роз’яснювальну роботу та у 

інформаційному кутку розміщено стаціонарну 

інформаційно-новинну площадку (стендів) з 

інформаційними матеріалами та контактами центру та 

бюро. 

 

 

 

Заходи відділу «Очаківське  бюро правової допомоги» 

04 квітня начальник бюро правової допомоги Валерія 

Кутюхіна провела робочу зустріч із працівниками Кам’янської 

сільської ради Очаківського району Миколаївської області. Було 

обговорено перспективи співпраці, роз’яснено що таке первинна та 

вторинна правова допомога, категорії клієнтів, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її отримання. 

Також Валерія роз’яснила порядок поділу спільної сумісної 

власності подружжя та порядок стягнення аліментів на дітей. 

Працівникам сільрад надано методичні рекомендації щодо 

організації надання безоплатної первинної правової допомоги 

органами місцевого самоврядування мешканцям громади та 

затвердження програми з надання безоплатної правової допомоги. 

05 квітня проведено інформаційну компанію для 

працівників та відвідувачів села Благодатне Чорноморської сільської ради об'єднаної 

територіальної громади.  

Також 05 квітня 2018 року головний спеціаліст бюро Лілія Таворська  провела захід для 

вихованців дошкільного навчального закладу та учнів початкової школи с. Благодатне 

Чорноморської сільської ради об'єднаної територіальної громади Очаківського району на тему: 

«Я знаю свої права».   

Захід проходив в ігровій формі, спочатку Лілія Таворська ознайомила дітей з їх правами 

та обов’язками, продемонструвавши ілюстративний матеріал із зображеннями прав, потім малята 

грали в цікаву гру «Так чи ні», слухали казки і називали які права були порушені, а згодом всіх 

дітей було залучено до створення колективного плакату «Квітка наших прав». Наприкінці діти 
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отримали солодощі за активну участь.Ця гра, спрямована на розумінні та вивчення дітьми їхніх 

прав та обов’язків в ігровій формі. Такі заходи працівники Бюро праводять щоквартально. 

 

 

 

 
 

 

Під час зустрічі з старостою Острівської сільської ради Куцурубської ОТГ Бабій Ольгою 

Петрівною 17 квітня обговорювалися  питання надання БПД населенню, та було наголошено,  

що правова обізнаність населення – це запорука успішності розвитку громади, а також один із 

кроків подолання корупції.  
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Влада продовжує тримати курс на реформування. На черзі після судової, пенсійної та 

медичної – земельна реформа. Кабмін вніс до Верховної Ради декілька законопроектів щодо 

включення земель сільськогосподарського призначення у ринковий обіг. З одного боку – це 

зробить землю цінним товаром, а з іншого – може 

негативно вплинути на статки фермерів та селян. 

Так, 03.05.2018 року був здійснений виїзний прийом 

до села Парутине Очаківського району, мобільною групою 

у складі начальника відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» Першого миколаївського місцевого центру з 

надання БВПД - Валерії Кутюхіної  та начальника 

Очаківський МР ВДВС ГТУЮ у Миколаївській області – 

Ігоря Вовченка,  

26 квітня відбулася виїзна інформаційна компанія 

для працівників та відвідувачів села Кам’янка Очаківського 

району, 03 травня – с. Парутине Очаківського району, під 

час яких  громадянам надавались юридичні консультації та 

роз’яснення з різних земельних питань, аби зменшити 

напруги серед населення та допомогти вирішити правові 

питання легальним способом. В приміщені сільської ради 

розміщено довідкові матеріали, бюлетні Міністерства 

юстиції та брошури Всеукраїнського проекту «Я маю 

право», тощо.  

07 травня працівниками бюро разом із працівниками Очаківського міськрайонного 

відділу пробації Південного міжрегіонального управління проведено спільне консультування для 

суб’єктів пробації з актуальних питань, щодо надання безплатної правової допомоги в місті 

Очакові та Очаківському районі. Під час спільного консультування були надані роз’яснення з 

різноманітних правових питань: - встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, 

адміністративна відповідальність за несплату аліментів; зменшення розміру аліментів, порядок 

переведення на іншу посаду; відповідальність за несплату аліментів, порядок виходу на пенсію 

за віком, порядок підписання контракту на військову службу. 

Медична реформа розпочалась на початку 2018 

року. Чого від неї чекати пацієнтам? На дану тему, 11 

квітня начальник відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» Валерія Кутюхіна провела лекцію для 

студентів Університету третього віку при 

територіальному центрі з надання соціальних послуг 

(соціальної допомоги) м. Очаків на теми: «Новели 

медичного законодавства». Адже дана тема на сьогодні 

дуже активно обговорюється, наші громадяни бояться 

змін, а тому почали звертатись бо Бюро правової 

допомоги за роз’ясненням з даного питання. 

Під час заходу було обговорено новели 

медичної реформи, порядок підписання декларації з 

лікарем, які послуги будуть надаватись безкоштовно 

для громадян, а також порядок користування 

послугами лікарні.  

08 травня 2018 року прийнято участь у 

правовому семінарі для роботодавців міста Очакова та 

Очаківського району на тему: «Зміни в чинному 

законодавстві» за участі працівників Очаківського 

міськрайонного центру зайнятості, працівників Очаківського об’єднаного управління Пенсійного 

Фонду України Миколаївської області та головного інспектора Управління держпраці 

Олександра Передрія. 
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11 травня, для учнів 7-8 класів Очаківської ЗОШ №4 I-III ступенів проведено правовий 

тренінг «Pravo & Kids».  Заняття проходило під гаслом: «Знати свої права – значить наполовину 

володіти ними!» 

17 травня спеціаліст бюро провела захід для учнів 5-6 класів Очаківської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради на 

тему: «Я та мої права». Під час даного заходу Лілія Таворська ознайомила дітей з важливим 

документом - Конвенцією ООН про права дитини, згідно якої кожна держава зобов'язана 

поважати та заохочувати право дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті, 

забезпечувати їй повноцінне дозвілля й відпочинок та сприяти наданню для цього відповідних 

можливостей. Також розглянули основні права дитини, наголосивши і на обов’язках дітей в 

школі та вдома, на джерелах в яких закріплені права дітей. 

22 травня начальник бюро Валерія Кутюхіна прийняла участь у заході щодо надання 

комплексу спеціальних послуг у розв’язані проблем роботи із трудовим колективом в ситуації 

запланованого вивільнення працівників на базі в/ч А2637 м. Очакова. Даний захід відбувався за 

участі працівників Очаківського міськрайонного центру зайнятості та Управління соціального 

захисту населення Очаківської міської ради. Під час виступу Валерія розяснила порядок 

звільнення за п.1 ч. 1 ст. 40 КЗпПУ, а також що таке первинна та вторинна правова допомога, 

категорії клієнтів, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її 

отримання. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1078870718935419 

23  та 24 травня в рамках всеукраїнського правопросвітницького проекту Я МАЮ 

ПРАВО головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» - Лілія Таворська та 

начальник Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС - Наталія Леонова продовжили 

проведення Правового марафону, приуроченого до Міжнародного дня захисту дітей в 

Чорноморській та Куцурубській ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів Чорноморської ОТГ та Куцурубської 

ОТГ Очаківського району, який був проведений з учнями 3, 4 та 7 класів.З дітьми початкової 

школи проведено захід в ігровій формі на тему: «Я та мої права». Дітей ознайомлено з їх правами, 

продемонстровано ілюстративний матеріал, потім малята грали в цікаву гру «Так чи ні», слухали 

казки і називали які права були порушені, а згодом всіх дітей було залучено до створення міні-

проектів «Моя правова країна».  

18 травня, на базі міської бібліотеки відділу культури Очаківської міської ради відбувся 

тренінг «Lend speaking» для сільських голів, старост сіл об’єднаних територіальних громад із 

земельного законодавства на тему: 

«Проблемні питання застосування 

земельного законодавства в 

Україні». 

На даному «Lend speaking» 

розглядались актуальні питання 

земельної реформи: Зміни у 

земельному законодавстві 2018 рік. 

Земельна реформа: компетенція 

органів місцевого самоврядування з 

питань користування та 

розпорядження земельними 

ділянками у зв’язку з 

децентралізацією; повноваження 

сільських голів, старост сіл 

об’єднаних територіальних громад у 

сфері земельних відносин. Окремі 

питання реалізації права власності 

на земельні ділянки: проблемні питання реєстрації прав на земельну ділянку; деякі аспекти 

набуття права власності на безхазяйні земельні ділянки; надання земельних ділянок учасникам 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1078870718935419
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АТО. Договір оренди земельної ділянки: порядок укладення договору, істотні умови; порядок 

розірвання договору, дострокове припинення договору; пролонгація договору. Практика 

вирішення спірних питань у сфері земельного законодавства: досудовий порядок; судовий 

порядок: підсудність земельних спорів; визначення меж земельних ділянок; зміна цільового 

призначення земельних ділянок; самовільне заняття земельних ділянок. 

Начальник бюро презентувала «Програму надання безоплатної правової допомоги 

населенню Куцурубської та Чорноморської сільської ради обєднаної територіальної громади 

Очаківського району Миколаївської області. Адже прийняття програми надання безоплатної 

правової допомоги - це додаткові ресурси для вирішення проблем у певній територіальній 

громаді чи для певної цільової категорії осіб, тому саме прийняття програм є дієвим 

інструментом та можливістю залучення додаткових ресурсів. 

Всі присутні під час 

тренінгу співпрацювали та 

активно обмінювались думками 

та дискутували про проблеми 

пов’язані із запровадженням 

земельної реформи. По 

завершенню тренінгу усім 

учасникам надано сертифікати.  

15 червня, з метою 

виявлення правових потреб 

жителів громади, головний 

спеціаліст бюро здійснила 

виїзний прийом до села Іванівка 

Куцурубської сільської ради 

ОТГ Очаківського району 

Миколаївської області та 

провела робочу зустріч з в.о. 

старости сіл Іванівка та Яселка 

Наталією Лісовською. Обговорили основні правові проблеми, з якими жителі звертаються до 

сільської ради, та шляхи їх вирішення. Головний спеціаліст пропонувала доводити до відома 

жителів, які ще не поінформовані, про можливість отримання безоплатної правової допомоги у 

представників системи БПД, зокрема працівників Очаківського бюро правової допомоги, яке 

дистанційно найбільш наближено до жителів даної громади.  

21 червня 2018 року начальник бюро прийняла участь у семінарі для новостворених 

організацій міста Очаків та Очаківського району, до проведення якого долучилися представники 

управління Держпраці у Миколаївській області, управління Пенсійного фонду та фіскальної 

служби. У ході семінару обговорили проблемні питання, що виникають у відносинах між 

працівниками та роботодавцями, необхідність легального працевлаштування, актуальні питання 

дотримання умов законодавства. Валерія Кутюхіна 

розповіла про основні завдання та цілі, види 

правових послуг, які надає Бюро, поняття первинної 

та вторинної правової допомоги, а також категорії 

громадян, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

26 червня фахівці бюро прийняли участь 

в обговоренні круглого столу на тему: «Формування 

та реалізація політики протидії торгівлі людьми в 

Очаківському районі Миколаївської області», за 

участі першого заступника голови Очаківської 

райдержадміністрації – Сергія Стовманенка, 

директора Миколаївського фонду «Любисток» - Маргарити Пархоменко, заступника начальника 
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Управління соціального захисту населення Очаківської райдержадміністрації – Марини Маринич 

та представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Було обговорено 

наступні питання з протидії торгівлі людьми, передбачені Соціальною комплексною програмою 

підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Очаківському районі на 2017-2021 роки; розробка плану спільних заходів з протидії торгівлі 

людьми на 2019 рік тощо. 

Фахівці бюро активно співпрацюють  з Очаківською міськрайонною філією 

Миколаївського обласного центру зайнятості. 
Так, 01 червня в приміщенні зали 

засідань Очаківського Об’єднаного 

Управління Пенсійного Фонду України на 

семінарі зібралися безробітні люди з 

інвалідністю, спеціалісти Очаківського 

міськрайонного центру зайнятості, 

спеціалісти Управління Пенсійного Фонду, 

Управління соціального захисту населення 

Очаківської міської ради, юристи 

Очаківського бюро безоплатної правової 

допомоги. Спеціаліст Очаківського бюро 

роз’яснила що таке первинна та вторинна 

правова допомога, категорії клієнтів, які 

мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, порядок її отримання. 

Запросила за необхідності звертатися за будь-якою адресною допомогою.  

27 червня,  до дня Конституції України, працівниками Очаківського бюро було проведено 

вуличне інформування жителів міста Очакова під назвою "bubble&law". Під час цього заходу 

діти отримали повітряні кульки, а їх матусі ознайомились з послугами Бюро правової допомоги 

та всеукраїнським проектом "Я маю право". 

 
 

На всіх заходах розповсюджуються друковані матеріали, роз’яснюється процедура 

отримання як первинної, так и вторинної правової допомоги. 

 

З метою популяризації послуг фахівцями Центру постійно проводяться робочі 

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

самоврядування та громадськими організаціями.  

Так, у ІІ кварталі підписано договір про співпрацю між Першим миколаївським місцевим 

центром з надання БВПД та Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Очаківського району. Під час зустрічі було обговорено особливості 

правового захисту незахищених верст населення, зміни в законодавстві щодо порядку доступу до 
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безоплатної правової допомоги, майбутня організація спільних заходів спрямованих на 

підвищення рівня правової поінформованості населення шляхом проведення конференцій, 

семінарів, круглих столів тощо. 

12 квітня у м. Нова Одеса у форматі круглого столу: «Правозахист Новоодещини в дії. 

Партнерство та співпраця» відбулось публічне звітування діяльності Першого миколаївського 

місцевого центру за І квартал 2018 р. На заході були присутні: Деревянко Лариса Іванівна -

директор Новоодеського районного центру зайнятості, Віктор Сандул - в.о. директора, заступник 

директора Регіональний центр з надання БВПД у Миколаївській області, Олег Матвиенко  – 

директор Першого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, Ольга Василенко - заступник директора Центру, Андрей Скляров - начальник відділу 

«Новоодеське бюро правової допомоги», Инна Чернова – начальник Новоодеського районного 

відділу ДВС ГТУЮ в Миколаївській області, Оларь Юлія Михайлівна – начальник 

Новоодеського відділу ДРАЦС ГТУЮ в Миколаївській області, Слівко Інна Анатоліївна – 

заступник управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації, 

Крикун Наталія Миколаївна – директор Новоодеського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, Гажа Марина Юріївна – начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації, Хрипко Вікторія Миколаївна – завідувач сектору інформаційної діяльності 

та зв’язків з громадськістю Новоодеської райдержадміністрації, Чабаненко Андрій Васильович – 

депутат Новоодської районної ради, член постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

етики, захисту прав громадян, боротьби зі злочинністю та корупцією, роботою з ГО, ОМС,ЗМІ, 

Чубук Ірина Миколаївна – керівник апарату Новоодеської районної ради, Ігнатова Валентина 

Іванівна – голова ГО «Новоодеська районна організація «Союзу організацій інвалідів України», 

Лопата Ірина Петрівна - завідувач інтернет-центром Новоодеської районної Центральної 

бібліотеки. 

13 квітня, в рамках проекту "Я маю право" представники Центру та бюро провели 

робочу зустріч з головою Новоодеської районної ради Олександром Гриценко та головою 

Новоодеської районної державної адміністрації Романом Сташуком  з метою презентації 

Програми надання безоплатної правової допомоги населенню надання безоплатної правової 

допомоги населенню Новоодеського району Миколаївської області на 2018-2020 роки.  

Під час зустрічі працівниками центру, 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. 

Розвиток системи безоплатної правової допомоги стане реальним дієвим інструментом для 

посилення правової захищеності населення громади та подолання соціальної ізоляції вразливих 

верств населення.  

20 квітня 2018 року директор центру Олег Матвієнко, інтегратор Вікторія Царьова та 

начальник відділу "Березанське бюро правової допомоги" Людмила Бенедюк прийняли участь у 

черговій V (5) сесії VІІ скликання Березанської селищної ради Березанського району. Олег 

Матвієнко акцентував увагу присутніх 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.  

05 червня директор центру Олег Матвієнко прийняв учась у засіданні постійної комісії 

Новоодеської міської ради, під час якої розглядалось питання щодо затвердження Програми 

надання БПД мешканцям Новоодеського району. Комісією було підтримано Програму надання 

безоплатної правової допомоги мешканцям Новоодеського району на 2018-2020 роки та 

затверджено на сесії Новоодеської районної ради сьомого скликання, яка відбулася 8 червня 2018 

року. 

27 червня 2018 року заступник директора Ольга Василенко прийняла участь у роботі 

координаційної ради з питань сім`ї і жінок при облдержадміністрації. У ході засідання були 

розглянуті питання про стан роботи з запобігання та протидії домашньому насильству, реалізація 

регіональної політики з протидії торгівлі людьми та впровадження Національного механізму 

взаємодії з питань протидії торгівлі людьми, питання впровадження соціальної послуги -

патронату над дитиною. Наприкінці засідання координаційної ради було прийнято проект 
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рішення щодо механізму подальших спільних дій. 

 

- 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: 

- Забезпечення разовою грошовою допомогою військовослужбовців при підписання першого 

контракту; 

- Методичні рекомпендації для сільських голів, старост сіл об’єднаних територіальних громад 

Очаківського району «Проблемні питання застосування в Україні»; 

- Домашнє насильство – куди звертатися за допомогою (спільно з управлінням превентимної 

діяльності ГУНП в Миколаївській області та Департаментом праці та соціального захисту 

населення Миколаївської міської ради); 

- Брошура «Батькам про права дітей» до дня захисту дітей; 

- Права та обов’язки в сюжетах казок, до дня захисту дітей. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.10737418

30.524122961076867/1048764191946072/?type=3 

 
 

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 ІІ квартал 2018 року всього розміщено 134 публікації в ЗМІ, у т.ч.: 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/1048764191946072/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/1048764191946072/?type=3
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• в ефір вийшло 5 телевізійні сюжети,  

• 2 виступи на радіо,  

• 119 публікації в Інтернет виданнях,  

• вийшли друком 8 публікацій в газетах. 

Важливим етапом проведення інформаційної компанії серед населення є розміщення на 

офіційних сайтах органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських 

організацій публікацій про систему безоплатної правової допомоги. 

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

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

громадян) 

З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, розширення 

можливостей для отримання первинної та вторинної правової допомоги у цивільних та 

адміністративних справах, пріоритетним напрямом роботи Першого Центру та бюро правової 

допомоги є утворення та розвиток мережи мобільних та дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги для соціально-незахищених 

категорій населення ветеранів війни, учасників АТО та їх 

сімей, внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт.  

Фахівцями Центру та бюро постійно забезпечується 

функціонування 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 ІІ квартал 2018 р. 

становить 82, під час яких було надано 174 консультації 

та роз’яснень,  у тому числі: 

04 квітня начальником відділу «Очаківське бюро 

правової допомоги» Валерією Кутюхіною разом із 

начальником Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС у 

Миколаївській області Наталією Леоновою, проведено 

спільне консультування громадян у приміщенні Очаківського 

бюро; 

05 квітня в рамках реалізації проекту «Я МАЮ 

ПРАВО», головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро 

правової допомоги» Лілія Таворська, начальник 

Очаківського міськрайонного відділу ДРАЦС – Наталія 

Леонова  та начальник Очаківського МР ВДВС ГТУЮ у 

Миколаївській області Ігор Вовченко здійснили виїзний 

прийом до села Благодатне Чорноморської сільської ради 

об'єднаної територіальної громади; 

06 квітня  - виїзний прийом громадан до Ольшанської 

сільської ради ОТГ Миколаївського району; 

12 квітня, в рамках проекту "Я маю право", -виїзний 

прийом громадян в приміщенні клубу с. Червоне Поле 

Миколаївського району; та виїзний прийом громадян до с. 

Степове Миколаївського району Миколаївської області; 

12 квітня - відбувся черговий спільний прийом 

громадян за участю начальника Березанського районного 

сектора з питань пробації Ігоря Ходана та головного 

спеціаліста відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Василя Мельнікова; 

13 квітня - спільне консультування громадян у 

приміщенні Очаківського міськрайонного відділу ДВС; 
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13 квітня, в рамках проекту "Я маю право", -виїзний прийом громадян до Тузлівської 

сільської ради Березанського району Миколаївської області за участю начальника Березанського 

районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області Катерини Курило та начальника 

Березанського районного відділу ДВС ГТУЮ у Миколаївській області Грубого М.В.  

13 квітня в рамках проекту "Я маю право" відбувся виїзний прийом громадян у будинку 

стаціонарного відділення для постійного проживання Територіального центру соціального 

обслуговування.  

17 квітня - спільне консультування громадян у приміщенні Острівської сільської ради 

Куцурубської ОТГ.  

20 квітня - у приміщенні Михайлівської сільської ради в рамках проекту ,, Я МАЮ 

ПРАВО" проведено прийом громадян головним спеціалістом Ольшанського бюро правової 

допомоги Наталією Пруткою та головним спеціалістом відділу обслуговування громадян №2 

Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської 

області Оленою Буцула.  

25 квітня - прийом громадян спільно із головним спеціалістом відділу обслуговування 

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

26 квітня- иїзний прийом до села Кам’янка Очаківського району, мобільною групою у 

складі начальника Очаківського бюро та начальника Очаківського МР ВДВС ГТУЮ у 

Миколаївській області. 

27 квітня мобільною групою у складі фахівців Новоодеського бюро, та заступника 

начальника Новоодеського РВ ДВС ГТУЮ в Миколаївській області проведено виїзний прийом 

громадян до Дільничної,  Димівської та Бузької сільської ради. 

27 квітня - проведено прийом громадян головним спеціалістом Ольшанського бюро 

правової допомоги у приміщенні Нечаянської сільської ради  

03 травня -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 начальника відділу «Березанське бюро правової допомоги»; 

03 травня-виїзний прийом до с.Парутине Очаківського району, мобільною групою у 

складі начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» та начальника Очаківського МР 

ВДВС ГТУЮ у Миколаївській області.  

04 травня проведено спільний прийом громадян начальником відділу «Новоодеське бюро 

правової допомоги» та начальником відділу ДВС; та багато ін. 

 

Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 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 

 - Для учасників АТО 

- Для всіх категорій громадян 

- Для ув'язнених 

- Для дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 30.06.2018 р. забезпечено діяльність 59 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 сільська 

рада; Бузька сільська рада; Воронцівська сільська рада; Гур’ївська сільська рада; Димівська 

сільська рада; Дільнична сільська рада; Кандибінська сільська рада; Костянтинівська сільська 

рада; Михайлівська сільська рада; Новопетрівська сільська рада; Новосафронівська сільська 

рада; Новошмідтівська сільська рада; Підліснянська сільська рада; Себинська сільська рада; 

Сухоєланецька сільська рада; Троїцька сільська рада, Щасливська, Новофедорівська та 
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Комісарівська бібліотеки, Радсадівська сільрада, с. Трихати Ольшанської селищної ради ОТГ та 

Нечаянська сільська рада ОТГ. 

Протягом ІІ кварталу 2018 р. працівниками Центру та відділами бюро було надано 5 

скайп – консультацій та роз’яснень.  

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

період надано 3 консультації. 

Зметою продовження інформування населення про функціонування системи безоплатної 

вторинної правової допомоги, впродовж звітного періоду, Першим миколаївським місцевим 

центром продовжується  активна робота щодо вуличного інформування громадян, а саме: 

06.04.2018 року, 10.04.2018 року, 20.04.2018 року, 20.04.2018 року, 25.04.2018 року, 13.06.2018 

року, 25.06.2018 року проведено флешмоб, вуличне інформування громадян в м. Нова Одеса. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1051588648330293 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1052279318261226 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1059707504185074 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1061532884002536 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1061661767322981 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1092080454281112 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1104629926359498 

              13.04.2018 року проведено вуличне інформування громадян в с. Тузли Березанського 

району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1053621144793710 

13.04.2018року в рамках проекту "Я маю право" Центром у партнерстві з ВБО "Ініціатива заради 

життя" та студентами-консультантами юридичної клініки «Ex aequo et bono» Національного 

університету короблебудування ім. Адм. Макарова проведено Flash Mob "На захисті прав 

учасників АТО". 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1055096244646200 

18.04.2018 року, працівники центру провели вуличне інформування громадян, під час 

молодіжного інформаційно-мотиваційному фестивалі «ВІР В СЕБЕ», ОРГАНІЗОВАНОМУ 

Миколаївський обласний центр зайнятості за підтримки Миколаївська обласна державна 

адміністрація та Миколаївська міська рада.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1056471737841984 

27.04.2018 року,04.05.2018 року,22.06.2018 року, 27.06.2018 рокупроведено вуличне 

інформування громадян у центрі міста Очаків. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1064637153692109 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1066890890133402 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1101330513356106 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1112150835607407 

17.05.2018 року проведено вуличне інформування громадян у с. Благодарівська 

Миколаївського району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1074941239328367 

23 - 24.05.2018 рокув с.Чорноморка Чорноморської ОТГ Очаківського району та 

с.Куцуруб Куцурубської ОТГ Очаківського району проводилось вуличне інформування 

громадян. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1078990695590088 

24.05.2018 року, проведено вуличне інформування громадян у Підлісненської, 

Новосафронської сільської ради Новоодеського району 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1078999628922528 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1079540782201746 

01.06.2018 рокупроведено вуличне інформування громадян у смт. Березанка. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1085890298233461 

06.06.2018 року проведено вуличне інформування громадян в с. Зелене Миколаївського 

району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1088594397963051 

06.06.2018 року проведено вуличне інформування громадян в с. Пертівки 

Миколаївського району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1051588648330293
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1052279318261226
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1059707504185074
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1061532884002536
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1061661767322981
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1092080454281112
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1104629926359498
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1053621144793710
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1055096244646200
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1056471737841984
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1064637153692109
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1066890890133402
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1101330513356106
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1112150835607407
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1074941239328367
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1078990695590088
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1078999628922528
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1079540782201746
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1085890298233461
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1088594397963051
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https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1088596051296219 

13.06.2018 рокупроведено вуличне інформування громадян вс. Лугове Березанського 

району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1092120030943821 

14.06.2018 року проведено вуличне інформування громадян вс. Каталине Куцурубської 

сільської ради ОТГ Очаківського району Миколаївської області. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1093038247518666 

22.06.2018 рокупроведено вуличне інформування громадян вс. Сухий Єланець, с. 

Воронцівка та с. Кандибине Новоодеського району. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1102705506551940 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1102724289883395 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1102732303215927 

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 -4. 

 

- Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД  

Фахівцями Першого миколаївського місцевого центру з НБВПД та спеціалістами відділів 

Бюро правової допомоги активно практикується надання адресної 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. 

- 02.04.2018 року працівниками відділу «Очаківське 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 К. з приводу порядку складення 

заяви до управління соціального захисту населення для надання 

грошової допомоги для покращення житлово-побутових умов. 

Громадянці К. було роз’яснено порядок надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, адже вона є відповідним суб’єктом 

даного права. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/104794396202

8095 

- 27.06.2018 року працівниками Новоодеського бюро правової 

допомоги Перший миколаївський місцевий центр з надання БВПД 

здійснено виїзд до терапевтичного відділення Новоодеської 

центральної районної лікарні для здійснення адресної правової 

допомоги до особи з обмеженими можливостями для надання 

безоплатної первинної правової допомоги, яка полягала у складанні 

двох звернень до компетентних органів. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1106774502811707 

 

Відділом організації надання БВПД та роботи з адвокатами постійно проводиться 

також моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. 

Всі звернення від клієнтів Центру, які надходять стосовно заміни адвоката та якості 

надання адвокатами виконання доручень уважно розглядаються та по результатах 

приймаються відповідні рішення.  

Задля забезпечення якісної і доступної правової допомоги відбувається узагальнення та 

поширення прикладів успішного захисту. Щомісяця Центр надає інформацію, щодо успішних 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1088596051296219
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1092120030943821
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1093038247518666
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1102705506551940
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1102724289883395
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1102732303215927
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4?source=feed_text&story_id=891644320991394
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1047943962028095
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1047943962028095
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1106774502811707
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справ за попередній місяць. З початку 2017 року позитивні справи надходять як від адвокатів 

так і від співробітників Центру, що свідчить про набуття позитивного досвіду, що в 

подальшому сприятиме ефективному наданню правової допомоги особам, які її потребують та 

які звертаються до нас за допомогою. 

Протягом ІІ кварталу 2018 р. відділом організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами прийнято на опрацювання 164 актів від адвокатів за дорученнями, виданими 

Першим Центром, 69 актів оплачено. 

Кожного робочого дня від адвокатів приймаються акти виконаних робіт. За 

необхідністю регулярно проходять обговорення проблемних питань, пов’язаних з 

проведенням розрахунків по новому калькулятору. Найчастіше адвокатів хвилює питання в 

яких саме випадках застосовуються розрахунки ЦАС, ПД та ПРК. 

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. 

Кабінети для конфіденційних побачень клієнта з адвокатом постійно покращуються, 

що створює позитивні умови для налагодженої праці. Прикладом є наявність юридичної 

літератури та періодичних видавництв, що можуть слугувати «помічником» юристам Центру 

та адвокатам при вирішенні суперечливих питань та при постійній зміні законодавчих 

нормативно-правових актів. 

Протягом ІІ кварталу 2018 р. прийнято 111 рішень, уповноважуючи працівників 

центру на надання БВПД, а саме на складання документів процесуального характеру та 

здійснення представництва інтересів осіб. Виконуючи зобов’язання, покладенні на 

працівників центру прийнятими рішеннями, завершено біля 55 справ, підготовлено 

процесуальних документів, у тому числі і Pro bono – 128, та 33 рази – здійснено 

представництво інтересів осіб. В результаті роботи було складені позовні заяви та інші 

процесуальні документи, представлено інтереси позивачів в судах.  

Протягом ІІ кварталу всього отримано 45 рішень, 32 рішення позитивні: 

1. Визнання особи такою, що втратила право на проживання у житлі (справа№487/6461/17) 

2. Аліменти на утримання дитини (№487/1239/18) 

3. розірвання шлюбу (№487/524/18) 

4. Зміна  порядку стягнення аліментів з твердої суми  на  частку (№489/1846/18) 

5. Аліменти (№487/1162/18) 

6. Розірвання шлюбу ( №474/56/18) 

7. Зміна  (зменшення) розміру стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини 

(№487/827/18) 

8. Стягнення додаткових витрат на утримання дитини (№489/324/18) 

9. Стягнення 3% річних за невиконання рішення суду (№490/8572/17) 

10. Аліменти на дитину яка досягла 18 років  та продовжує навчання (№489/57/18) 

11. Зміна розміру (збільшення) аліментів на утримання дитини(№ 482/57/18) 

12. Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням 

(№480/1350/17) 

13. Визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням  

(№487/323/18) 

14. Стягнення пені за несплату аліментів (№489/1140/18) 

15. Визначення додаткового строку для вступу в право на спадщину (№487/165/18) 

16. Зняття обтяження (арешту) із нерухомого майна (№490/5019/17) 

17. Визнання рішення органу соцзахисту неправомірним, зобов’язання вчинити певні дії 

(№487/5610/17) 

18. Зміна розміру аліментів з твердої суми  на  частку (№487/696/18) 

19. Стягнення аліментів (№490/1784/18) 

20. Аліменти на дитину яка продовжує навчання (№489/415/18) 

21. Розірвання шлюбу  (№487/2091/18) 

22. Розірвання шлюбу  (№662/1169/18) 

23. Розірвання шлюбу (№480/327/18) 
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24. Розірвання шлюбу (№490/1184/18) 

25. Стягнення аліментів. – 21.03.2018, (Справа № 469/225/18) 

26. Визнання права на житло за набувальною давністю. - 24.04.2018, (Справа № 469/1182/17) 

27. Встановлення факту родинних відносин – (Справа № 469/1434/17) (Рішенням 

Березанського районного суду від 26.02.2018 року заяву було задоволено. Рішення набрало 

законної сили 29.03.2018 року, але в зв’язку з допущенням судом описки та її 

виправленням, рішення суду отримали 23 квітня 2018 року) 

28. Встановлення факту проживання однією сім’єю – 23.03.2018, (№ 469/1306/17). 

29. Розірвання шлюбу (№ 483/593/18 ) 

30. Розірвання шлюбу (№ 483/2084/17) 

31. Стягнення аліментів на утримання дитини. (482/620/18). Заяву задоволено. Судовий наказ 

видано. Новоодеський районний суд, 21.05.2018) 

32. Стягнення аліментів на утримання дитини. (482/695/18). Заяву задоволено. Судовий наказ 

видано. Новоодеський районний суд. 21.05.2018 

Також триває розгляд у судах більше 70 справ. 

 

[1.2.] Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 

людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 

З метою розвитку людських ресурсів, підвищення кваліфікації, працівники центру 

постійно приймають участь у різноманітних семінарах та тренінгах. 

Протягом 30.03-01.04.2018 року заступник директора Ольга Василенко та начальник 

відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги Вікторія Царьова прийняли участь у тренінгу "Застосування медіації для вирішення 

конфліктів за участю неповнолітніх", який реалізується ВБО "Ініціатива заради життя" в рамках 

Миколаївської Школи медіації. Під час тренінгу учасники ознайомились з принципами 

відновного правосуддя в Україні, обговорили нові підходи у захисті прав неповнолітніх, які 

перебувають у конфлікті із законом, опанували техніку проведення медіації у кримінальних 

справах. 

19 квітня проведено навчання для працівників відділу «Березанське бюро правової 

допомоги» на тему: «Пріоритети розвитку системи безоплатної правової допомоги, здійснення 

представнитцва інтересів громадян та ефективності консультування громадян у бюро правової 

допомоги». 

15 травня працівники центру взяли участь у семінарі-практикумі для працівників 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Миколаївської області з 

використанням техніки case-study «Особливості надання правової допомоги ВПО». На данному 

заході обговорювались наступні питання: гарантії у сфері житлового та житлово-комунального 

господарства (щомісячна адресна допомога на покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг; кредитування на будівництво індивідуального житла 

«Власний дім»; програма «Доступне житло); гарантії у сфері соціального захисту (правові 

аспекти механізму призначення/відновлення соціальних виплат ВПО; порядок 

призначення/відновлення пенсійних виплат для ВПО); гарантії у сфері трудових відносин 

(звільнення з підприємств на непідконтрольною території і подальшого оформлення документів 

для працевлаштування; стягнення заборгованості по заробітній платі з підприємства, що 

знаходиться на тимчасово окупованій території; заходи сприяння зайнятості внутрішньо 

переміщених осіб (яким чином стати на облік в центр зайнятості, якщо немає документів, які 

підтверджують звільнення, немає трудової книжки? куди звернутися, щоб звільнитися з 

підприємства, яке знаходиться на тимчасово окупованій території); особливості оформлення 

правочинів щодо нерухомого майна та спадкових прав на тимчасово окупованій території; 

відновлення втраченого судового/виконавчого провадження тощо. 

21-22 травня 2018 року інтегратор Вікторія Царьова прийняла участь у тренінгу 

«Юридичний супровід та консультування людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, уразливим до 

зараження ВІЛ та хворим на туберкульоз». 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627076840975962&set=a.307964656220517.1073

741830.100010209551649&type=3 

31 травня -1 червня 2018 року працівники центру та відділв бюро прийняли участь у 

дводенному тренінгу з розвитку навичок роботи (soft skills) з вразливими групами клієнтів 

системи безоплатної правової допомоги. Мета тренінгу - розвиток комунікативних навичок 

роботи із соціально вразливими категоріями осіб, зокрема, постраждалими від домашнього та 

гендерно зумовленого насильства, дітьми, учасниками антитерористичної операції, внутрішньо 

переміщеними особами та особами похилого віку. 

https://www.facebook.com/mykolaivcentre/photos/a.1133913249965914.1073741828.1060309

713992935/1906795206011044/?type=3 

04 червня проведено навчання для працівників відділу «Новоодеське бюро правової 

допомоги» на тему: «Робота дистанційних та мобільних пінктів доступу до безоплатної правової 

допомоги. Затвердження програм надання БПД органами місцевого самоврядування». 

6-7 червня інтегратор центру Вікторія Царьова та начальник відділу представництва 

Вікторія Пазурчик прийняли участь у тренінгу Школи з прав людини – це освітній проект, 

започаткований у 2017 році Координатором проектів ОБСЄ в Україні в межах проекту 

«Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» за підтримки Уряду Канади 

спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, метою якого є підвищення 

рівня знань кожної особи з питань захисту фундаментальних прав і основоположних свобод. 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/posts/1589383417825983 

20 червня 2018 року головний спеціаліст відділу організаційної роботи,юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу Ірина Слюсаренко прийняла участь в навчальному тренінгу 

«Виконання розпорядниками вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

організованому Центром демократії та верховенства права CEDEM, Секретаріатом 

Уповноваженого ВРУ з прав Людини та Миколаївським Центром розвитку місцевого 

самоврядування. Основною метою цього тренінгу є підвищення обізнаності службовців у сфері 

законодавства про доступ до публічної інформації та кращих практик його виконання, шляхом 

проведення навчання, в межах якого всі учасники отримали можливість оволодіти знаннями про 

організацію належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

22 червня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова надавала методичну допомогу 

працівника відділу "Очаківське бюро правової допомоги", щодо взаємодії з новоствореними 

ОТГ, військовими частинами м. Очакова тощо. 

26 червня, працівники центру та відділів бюро прийняли участь у тренінгу для фахівців 

системи БПД та адвокатів, організованому Регіональним центром з надання БВПД у 

Миколаївській області. Під час тренінгу були розглянуті питання: 1. Зміни в цивільному 

процесуальному законодавстві. 2. Новий порядок оформлення житлових субсидій. 3. 

Особливості оформлення паспорта громадянина України. А також відбулася презентація кращих 

практик впровадження програм надання БПД в територіальних громадах, яку представил та 

поділился власним досвідом начальник відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» Андрей 

Скляров.  

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1105839026238588 

25-26 червня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова прийняла участь у тренінгу 

"Розпізнавання та реагування на дискримінацію". Учасники тренінгу дізнались про: 

Повноваження та діяльність Уповноваженого у сфері запобігання та протидії дискримінації. 

Антискримінаційне законодавство;Поняття та принціп рівності. Поняття та ознаки 

дискримінації. Форми дискримінації; Дикримінацію за ознакою етнічного походження; 

Дикримінацію за ознакою сексуальної орієнтації; Дикримінацію за ознакою інвалідності та стану 

здоров'я; Дикримінацію за ознакою релігійних переконань та за іншими ознаками тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1106615102827647 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627076840975962&set=a.307964656220517.1073741830.100010209551649&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627076840975962&set=a.307964656220517.1073741830.100010209551649&type=3
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/photos/a.1133913249965914.1073741828.1060309713992935/1906795206011044/?type=3
https://www.facebook.com/mykolaivcentre/photos/a.1133913249965914.1073741828.1060309713992935/1906795206011044/?type=3
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/posts/1589383417825983
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1105839026238588
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/posts/1106615102827647
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У продовження діяльності робочої групи Центру у розвитку довідково-інформаційної 

платформи правових консультацій «WikiLegalAid» в даний час на платформі розміщено 

наступні правові консультації: 

- Особливості внесення записів до трудової книжки мобілізованого.  

- Працевлаштування та допомога по безробіттю учасникам АТО 

та внесено зміни і доповнення до правових консультацій з наступних тем: 

- Встановлення факту спільного проживання. 

 

[1.3.] Децентралізація системи БПД. 

Задля ефективного вирішення актуальних питань, обговорення та оперативного 

планування протягом кварталу проводились оперативні наради керівництва РЦ з директорами 

МЦ, у тому числі, шляхом ІР-конференцій. 

Відповідно до порядку взаємодії Координаційного центру з надання правової допомоги та 

його територіальних відділень Першим МЦ здійснюються необхідні заходи щодо контролю та 

виконання всіх стадій бюджетного процесу, порядку оперативного планування та моніторингу 

дяльності. 

У травні моніторингова група у складі представників Першого центру – директора центра 

Олега Матвієнко, заступника директора Центру, начальника відділу представництва та взаємодії 

з суб’єктами надання БППД,  начальника відділу підтримки та розвитку інфраструктури Олега 

Зав’ялова здійснили виїзний моніторинг роботи Очаківського та Новоодеського бюро правової 

допомоги. 

У ході моніторингу було проведено спостереження стосовно відповідності якості, повноти 

та своєчасності надання працівниками бюро правової допомоги, зокрема якісне консультування, 

своєчасність підготовки процесуальних документів. 

За звітній період також було проведено 3 оперативні наради за участю працівників 

Першого центру з метою моніторингу діяльності Центру та його структурних підрозділів для 

покращення роботи та усунення недоліків. 

  

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період роботи з 01 квітня 2018 р. по 30 червня 2018 р.   Першим миколаївським 

місцевим центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 

структурними підрозділами, було зареєстровано 2485 звернень клієнтів, надано 2148 правових 

консультацій, 337 осіб написали 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 
690 470 220 

2 Відділ «Березанське БПД» 638 615 23 

3 Відділ «Новоодеське БПД» 415 381 34 

4 Відділ «Ольшанське БПД» 352 329 23 

5 Відділ «Очаківське БПД» 390 353 37 

6 Разом по МЦ 2485 2148 337 
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У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 328 рішень про 

надання БВПД та видано 224 доручення адвокатам та 111 – 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 424 17,6% 

сімейного права 321 12,9% 

житлового права 248 9,9% 

договірного 243 9,7% 

соціальногозабезпечення 231 9,3% 

спадкового 178 7,2% 

земельного 160 6,4% 

адміністративного 116 4,5% 

трудового 108 4,3% 

з питань виконання судових рішень 89 3,6% 

медичне 43 1,7% 

неправові питання 16 0,6% 

з інших питань 308 12,4% 
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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) – 232 звернень (68,8 % від усіх письмових звернень),  

- Ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» -  31 (9,2% ),  

- осіб з інвалідністю -  50 (14,8%)  

- внутрішньо-переміщенихосіб –10 (2,9 %), 

- особи, які постраждали від домашнього насилля - 1 (0,2 %),  

- діти, позбавлені батьківського піклування – 4 (1,2 %); 

- діти, які не належать до окремих категорій  – 6 (1,8 %). 
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Всього  протягом ІІ кварталу 2018 р. до Першого миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулося 1622 особи, з них: 
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Крім цього, Першим центром, в тому числі відділами бюро правової допомоги за ІІ 

квартал 2018 року було: 

 

• здійснено 82 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 116 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 174 особи звернулося за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до дистанційного пункту доступу до БПД та 174 - до мобільних консультаційних 

пунктів; 

• надано методичну допомогу 50 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 164 актів від адвокатів, з них  оплачено 69; 

• проведено 199  правопросвітницьких заходи; 

• розміщено у ЗМІ, у Інтернеті та на сайтах партнерів 134 інформаційних матеріалів з питань 

надання БВПД; 

• надано 70 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 

• протягом ІІ кварталу на працівників Першого центру видано 111 наказів щодо надання 

БВПД громадянам,  а саме на складання документів процесуального характеру та здійснення 

представництва інтересів осіб (з них - відділу представництва Першого центру 

безпосередньо – 68, та на фахівців бюро правової допомоги Центру - 43) 
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