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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. 

З метою забезпечення спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової допомоги у 

цивільних та адміністративних справах, посилення правової спроможності та правових 

можливостей територіальних громад,  продовжується утворення та розвиток мережі 

дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги для соціально-

вразливих категорій громадян, зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з 

особливими потребами, ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

внутрішньо переміщені особи. 

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 та правових можливостей 

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. 

 

05 липня 2018 директор центру Олег Матвиенко та заступник директора Ольга 

Василенко провели робочу зустріч з директором центру реінтеграції бездомних громадян 

Департаменту соціального захисту Миколаївської міської ради Востриковою Ольгою Іванівною. 

Під час зустрічі обговорили перспективи подальшої співпраці, проблемні питання, які виникають 

у роботі з даною категорією громадян та шляхи їх вирішення. Було досягнуто домовленість про 

укладення меморандуму щодо подальшої спільної роботи, а також в приміщенні Центру було 

розміщено чергову стаціонарну інформаційно-новинну площадку (стенд), завдяки якої 

відвідувачі зможуть ознайомитись з порядком отримання БПД, категорією осіб, які мають право 

на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, місцем знаходження та контактною 

інформацією центру.  

06 липня директор центру Олег Матвиенко та заступник директора Ольга Василенко 

взяли участь у круглому столі «Законодавчі реалії у сфері управління багатоквартирними 

будинками», організованому департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради. У заході взяли 

участь перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР-начальник управління житлового 

господарства Кузнєцов Віталій, координатор житлово-комунальних програм громадянської 

мережі «ОПОРА» Бойко Тетяна, голова правління асоціації об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків м. Миколаєва Ніколайчук Володимир, член правління асоціації - 

Антоненко Михайло, громадська спілка «Об’єднання ЖБК, ОСББ «Вікторія» - Шанц Людмила, 

представники ОСББ та ін. Захід відбувся у активному та конструктивному діалозі, під час якого 

були розглянуті питання щодо змін у законодавстві у сфері управління багатоквартирними 

будинками, відносини власності у багатоквартирному будинку, витрати на управління та багато 

інших. Олег Матвієнко розповів про систему безоплатної правової допомоги, презентував 

присутнім правові послуги, які надають в центрі та розповів про категорії клієнтів, які мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу. 

23 липня заступник директора О. Василенко прийняла участь у селекторній нараді, яку 

проводила заступник Міністра соціальної політики України Н.В.Федорович, на якому 

обговорювалися важливі питання щодо боротьби з торгівлею людьми в контексті реакції на нові 

виклики, які постають перед Україною. У селекторній нараді взяли участь департамент 
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соціального захисту населення, обласний центр зайнятості, управління охорони здоров’я, 

департамент освіти і науки, служба у справах дітей, ГО Миколаївський Фонд 

«Любисток».Основним питанням, яке обговорювалось під час зустрічі, було проведення 

інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми, у тому числі з метою відзначення 

Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми.Наприкінці селекторної наради члени робочої групи 

мали нагоду обговорити план спільних дій до проведення заходів до Всесвітнього дня протидії 

торгівлі людьми 30 липня, під час якої визначено місто, час та основні робочі моменти щодо 

підготовки. 

25 липня фахівці центру, у рамках роботи Школи соціальних знань Департаменту 

соціального захисту ОДА, прийняли участь у навчальному семінарі. Для директорів будинків-

інтернатів Миколаївської області, начальників управлінь соціального захисту населення 

райдержадміністрації області та міст, начальників новостворених відділів ОТГ з питань 

соціального захисту виступили директор Олег Матвієнко, заступник директора Ольга Василенко 

та головний спеціаліст відділу представництва Анастасія Заболотькова. Були розглянуті питання: 

Опіка та піклування, Призначення опікунів (піклувальників), Права та обов’язки опікунів і 

піклувальників, Звільнення опікунів (піклувальників) від їх обов’язків. Припинення опіки 

(піклування). Право органів опіки і піклування щодо захисту житлових прав неповнолітніх, 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Встановлення опіки (піклування) над 

іноземними громадянина ми, які проживають в Україні, поза межами України. Управління 

майном. Контроль за діяльністю опікунів та піклувальників. Що таке безоплатна правова 

допомога та як її отримати? 

27 липня заступник директора центру О. Василенко для безробітних, які перебувають на 

обліку у Центральному районному центрі зайнятості, спільно із головним спеціалістом фінансово 

– економічного відділу Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. 

Миколаєва Аржаткіної І.О., прийняла участь у семінарі «Легальна зайнятість». Під час семінару 

також було надано інформацію про порядок надання первинної та вторинної правової допомоги; 

де можна отримати правову допомогу у Миколаївській області. Всі бажаючі мали можливість 

задати питання на хвилюючи теми. 

30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми «ПротиДІЙ торгівлі людьми» 

працівники центру разом з IOM Ukraine, Любисток Миколаїв, Департаментом соціального 

захисту населення Миколаївської ОДА, Миколаївським обласним центром зайнятості, 

Регіональним центром з надання БВПД у Миколаївській області, Головним територіальним 

управлінням юстиції у Миколаївській області долучилися до загальнонаціональної вуличної акції 

«Лабіринт можливостей».Серед учасників – представники влади, соціальних установ та інші 

суб‘єкти взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми Миколаївської області. «Лабіринт 

можливостей» представляє собою ряд завдань, які мають на меті проінформувати учасників про 

ризики та небезпеки, що можуть очікувати за кордоном, підвищення рівня поінформованості 

громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми, а також привернення уваги до важкого 

становища жінок, чоловіків та дітей, які стали жертвами цього злочину. 

09 серпня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

БППД Вікторія Царьова прийняла участь у семінарі для домобілізованих учасників АТО, які 

перебувають на обліку в Заводському районному центрі зайнятості м.Миколаєва на тему: 

"Проблеми вирішуємо спільно". Вікторія розповіла присутнім про порядок отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, порядок звернення до центру за 

отриманням безоплатної вторинної правової допомоги, отримання соціальної картки учасника 

АТО Українці-Разом тощо. 

10 серпня начальник відділу правопросвітництва та зваємодії з суб'єктами НБППД В. 

Царьова провела робочу зустріч з представниками Миколаївського обласного військового 

комісаріату. Під час проведення зустрічі обговорювались питання щодо проведення спільних 

інформаційних та просвітницьких заходів, метою яких є поширення серед демобілізованих 

учасників АТО інформації з питань захисту їх прав та соціальних гарантій. 
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11 серпня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з з суб'єктами НБППД В. 

Царьова провела інформаційну лекцію серед дітей, які перебувають в дитячому оздоровчому 

таборі "Маяк" с. Рибаківка Миколаївської області. Для дітей Вікторія розповідала про їх права, 

про захист прав дітей від насильства, булінгу, торгівлі людьми та дискримінації, про звернення 

до суду за захистом своїх прав, для батьків: про їх обов'язки, щодо забезпечення утримання, 

виховання та розвиток своїх дітей. Також в оздоровчому таборі оформлено правовий куточок, в 

якому розміщено буклети із контактною інформацією центру та відділу "Березанське бюро 

правової допомоги". 

04 вересня працівники центру прийняли участь у прес-конференції «Правова допомога 

поруч», присвячена другій річниці створення бюро правової допомоги в Україні. Керівники 

центрів та бюро з надання БВПД прозвітували про дворічну роботу бюро правової допомоги. 

05 вересня в приміщенні Першого миколаївського місцевого центру з НБВПД 

проведено урочисту нараду, під час якої директор РЦ привітав працівників центру грмотами з 

нагоди відзначення Дня незалежності України. 

06 вересня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова прийняла участь у виїзному засідані 

спостережної комісії при Миколаївській райдержадміністрації до Ольшанської виправної колонії 

№53. Метою виїзного засідання було вивчення стану медичного обслуговування засуджених та 

забезпечення доступу засуджених осіб до безоплатної правової допомоги. Також засудженим 

було роз'яснено про порядок отримання безоплатної правової допомоги, порядок виплати 

допомоги по безробіттю, порядок розгляду звернень спостережною комісією, порядок звернення 

до управління соціальних виплат та компенсацій тощо. 

18 вересня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова спільно із старшим ДОП СП 

Заводського району ВП ГУНП в Миколаївській області майором поліції Наталією Кругліковою 

провели робочу зустріч з представниками сектору ювенальної пробації м. Миколаєва Державної 

установи "Центр пробації" у Миколаївській області. Користуючись нагодою працівникі служб 

обговорили проблемні питання з якими найчастіше звертаються громадяни, порядок їх 

вирішення та доступ громадян до своєчасної правової допомоги. Для осіб які перебують на 

обліку в центрі пробації розроблено тематичні буклети "Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх" та "Статус потерпілого у кримінальному провадженні". 

21 та 25 вересня заступник директора центру О. Василенко прочитала лекції для 

слухачів Університету третього віку на тему: «Поняття безоплатної правової допомоги. Порядок 

надання БПД» у приміщенні Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Заводського та Центрального районів. Під час виступу присутнім було 

презентовано розвиток системи безоплатної правової допомоги, про правові послуги, які 

надаються у центрах безоплатної правової допомоги; точках доступу до БПД, категорії клієнтів, 

які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, порядок її отримання.  

 

Заходи відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

3 липня 2018 року начальник відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» Людмила Бенедюк провела правове навчання 

для працівників Територіального центру соціального 

обслуговування населення Березанської райдержадміністрації на 

тему: «Основні поняття антикорупційного законодавства України. 

Антикорупційна пам’ятка для працівників».Людмила ознайомила 

присутніх із основними поняттями Закону України «Про 

запобігання корупції», зокрема: обмеження щодо одержання 

неправомірної вигоди або подарунків, щодо спільної роботи 

близьких осіб, про порядок запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, про фінансовий контроль тощо. Також, було наголошено, 
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що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень суб’єкти притягаються 

до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у 

встановленому законом порядку. 

6 липня, у рамках загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено 

правопросвітницький захід в Управлінні соціального захисту Березанської райдержадміністрації, 

з метою інформування колективу про роботу і діяльність Березанського бюро в системі 

безоплатної правової допомоги. Упродовж заходу присутнім було роз’яснено про основні види 

юридичних послуг, які клієнти можуть отримати, звернувшись до бюро правової допомоги, про 

поняття первинної та вторинної правової допомоги, категорії громадян, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, а також про проект Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!». 

З метою підвищення обізнаності безробітних щодо переваг легальної зайнятості та 

застереження від проявів шахрайства при працевлаштуванні, в Березанському районному центрі 

зайнятості систематично проводяться інформаційні семінари на тему: «Легальна зайнятість» за 

участю працівників відділу «Березанське бюро правової допомоги». Учасники чергового 

семінару, що відбувся 12 липня 2018 року, обговорили питання щодо легалізації трудових 

відносин та забезпечення прав застрахованих осіб на ринку праці. Людмила Бенедюк 

підкреслила, що використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі 

багато негативних моментів, які суттєво впливають на майбутнє людини. Так, погоджуючись на 

нелегальну роботу, найманий працівник власноруч позбавляє себе права на зарахування періоду 

роботи до страхового стажу, згідно з яким обчислюються пенсія, матеріальна допомога у разі 

настання безробіття, а також компенсації тимчасової непрацездатності. Учасники заходу також 

дізналися про порядок укладання трудового договору, цивільно-правової угоди та види 

шахрайства з питань працевлаштування в Україні. 

13 липня проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Коблівської сільської ради Коблівської об’єднаної територіальної громади 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. Працівникам сільради 

надано методичні рекомендації щодо організації надання безоплатної первинної правової 

допомоги органами місцевого самоврядування мешканцям громади та затвердження програми з 

надання безоплатної правової допомоги. 

20 липня спеціаліст бюро Надія Яриш провела інформаційну компанію для працівників 

та відвідувачів Василівського старостинського округу Березанської селищної ради Миколаївської 

області. В приміщені сільської ради розміщено довідкові матеріали.   

24 липня прийнято участь у семінарі для безробітних громадян на тему: «Переваги 

легальної зайнятості», які перебувають на обліку Березанському районному центрі зайнятості. 

Зокрема, висвітлено питання щодо «тіньової» зайнятості ( без оформлення трудових відносин), 

використання якої суттєво впливає на майбутнє людини. Так, висвітлено переваги офіційного 

працевлаштування для працівників, а саме: сплачені із заробітної плати страхові внески – це 

гідна пенсія в майбутньому, страхові виплати в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (оплата 

лікарняних листів, відпустки по вагітності та пологах), у зв’язку з настанням нещасного випадку 

на виробництві, у зв’язку з настанням безробіття; можливість реалізувати свої здібності та 

перспектива кар’єрного зросту; гарантії з боку роботодавця по дотриманню норм трудового 

законодавства: встановлення тривалості робочого часу, надання оплачуваної відпустки, 

створення належних умов праці на робочому місці, вирішення питань охорони праці і т.д. 

02 серпня начальник бюро провела інформаційну компанію для працівників та 

відвідувачів Краснянської сільської ради Коблівської об’єднаної територіальної громади 

Березанського району Миколаївської області. В приміщені сільської ради розміщено довідкові 
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матеріали, працівникам сільради надано методичні рекомендації щодо організації надання 

безоплатної первинної правової допомоги.  

07 серпня для працівників Територіального центру соціального обслуговування 

населення Березанської райдержадміністрації прочитано лекцію на тему: «Встановлення факту 

належності особі правовстановлюючих документів».  

23 серпня, з нагоди святкування 27 річниці Дня незалежності України в Березанській 

центральній районній бібліотеці відбулась відео-презентація документів Державного архіву 

України «Українська державність: Відродження, 100 років».. Взяли участь у відео-презентації 

начальник бюро Людмила Бенедюк, старший інспектор - лейтенант внутрішньої служби Ганна 

Овсяннікова та в.о. начальника Березанського відділу ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області 

Марина Громова.  

28 серпня  проведено інформаційну компанію серед працівників Комісарівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Березанського району Миколаївської області та дитячого 

садочока «Сонечко» та для працівників та відвідувачів Комісарівської сільської ради Коблівської 

об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської області.  

05 вересня, в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», вдруге розпочав свою роботу Університет третього віку в смт. Березанка 

Миколаївської області при Територіальному центрі соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Березанського району. Директор Територіального центру соціального 

обслуговування Швець Г.С. зазначила, що у цьому закладі студенти Університету отримають 

необхідні для повноцінного існування в сучасному світі знання, відчують себе потрібними, 

усвідомлять, що життя продовжується і межі пізнання не існує. 

05 вересня, у складі робочої групи для проведення правороз'яснювальної роботи в 

навчальних закладах відвідали Березанську загальноосвітню школу I-III ступенів з метою 

проведення правороз'яснювальної роботи щодо забезпечення прав в українському суспільстві 

усіх громадян, у тому числі ромської національної меншини, необхідності їх документування та 

отримання свідоцтв про народження, а  також провели відкритий урок для учнів 2-го класу, 

присвячений правам дітей. 

В Березанському районному центрі зайнятості 11 вересня відбувся профорієнтаційний 

семінар для осіб старше 50 років, в якому взяла участь начальник відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» Людмила Бенедюк, яка ознайомила присутніх з особливостями пенсійної 

реформи, наголосила на важливості легалізації заробітної плати, сплати страхових внесків для 

майбутнього отримання пенсії та зазначила, що в 40-50 років людина спокійна, надійна, 

досвідчена і все ще повна енергії. Про це не слід забувати. 

12 вересня проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Тузлівської сільської ради Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району 

Миколаївської області.  

В рамках інформаційної кампанії Мін’юсту «СтопБулінг», до тижня протидії булінгу, 

також 12 вересня проведено заняття зі школярами 7-11 класів в Тузлівській загальноосвітній 

школі I-III ступенів Березанського району Миколаївської області, під час якого говорили про 

булінг, його види та шляхи протидії. Людмила Бенедюк акцентувала увагу на правах дітей та 

відповідальності неповнолітніх, зокрема – на адміністративній відповідальності осіб щодо 

вчинення насилля, а Катерина Курило розповіла про поняття булінгу, методи його подолання та 

повідомила про Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги . 

19 вересня проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Дмитрівської сільської ради Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського 

району Миколаївської області.  

21 вересня проведена робоча зустріч між керівниками районних установ з питання 

заповнення вакантних посад в структурних підрозділах Головного управління юстиції у 

Миколаївській області з числа безробітних громадян, що перебувають на обліку в центрі 

зайнятості. Крім цього, було обговорено питання співпраці між установами щодо підвищення 
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правової свідомості громадян шляхом проведення на семінарах в центрі зайнятості 

правороз’яснювальної роботи серед безробітних громадян. Учасники робочої зустрічі досягли 

згоди, що тільки спільними зусиллями служби зайнятості та роботодавців ми зможемо 

допомогти людям, які дійсно бажають працювати та активізувати клієнтів щодо влаштування 

свого життя, підвищення відповідальності людини перед собою, своєю сім’єю та суспільством. 

 

 

Заходи відділу «Новоодеське бюро правової допомоги» 

17.07.2018 головним спеціалістом відділу "Новоодеське бюро 

правової допомоги" Дмитром Молчановим проведено виїзд з метою 

інформування жителів с. Михайлівка Новоодеського району. Під час 

проведення інформаційної компанії мешканців було ознайомлено з 

порядком отримання БПД, категорією осіб, які мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги, місцем 

знаходження та контактною інформацією Бюро тощо. 

20.07.2018 колективу Костянтинівській ЗОШ проведено 

роз'яснення про вторинну та первинну правову допомогу. В приміщені 

школи розміщено довідкові матеріали.   

20.07.2018 начальником бюро  проведено інформаційну 

компанію для працівників та відвідувачів Баловненської сільської ради 

Новоодеського району.  

01.08.2018 працівниками Новоодеського бюро правової 

допомоги проведено захід із поширення серед установ Новоодеського району інформаційних та 

пропагуючих безоплатну правову допомогу буклетів.  

03.08.2018 у приміщенні Новоодеського РЦЗ проведено інформаційно-просвітницький 

семінар для безробітних на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, 

експлуатації дитячої праці» за участі директора Новоодеської філії Миколаївського ОЦЗ Овчарук 

Анжели, головного спеціаліста УСЗН Новоодеської РДА Казакуци Наталії, начальника відділу 

Районного центру сім'ї дітей та молоді Лич Ірини та начальника Новоодеського бюро правової 

допомоги Андрія Склярова.  

08.08.2018 головним спеціалістом бюро Д. Молчановим проведено інформаційну 

компанію для жителів с. Димівське та с.АртьомівкаНовоодеського району, разом з 

працівниками служби у справах дітей Новоодеської РДА . 

10.08.2018 на запрошення директора Новоодеської філії Миколаївського ОЦЗ начальник 

бюро прийняв участь у семінарі - лекції на тему "Легальна зайнятість", для безробітних які 

перебувають на обліку у Новоодеська районна філія Миколаївського обласного центру 

зайнятості. До уваги слухачів були підняті тема офіційного працевлаштування, захист власних 

прав у разі звільнення, не виплати заробітної плати. Також до уваги громадян було доведено 

інформацію про дільність Бюро, порядок отримання первинної та вторинної правової допомоги. 

На лекції було піднято питання щодо безоплатної приватизації земельної ділянки для особистого 

селянського господарства та для житлового будівництва учасником АТО. 

13.08.2018 працівниками Новоодеського бюро правової допомоги розміщено у будівлі 

Новоодеського районного суду Миколаївської області інформаційний плакат "Мета судової 

реформи" та інформаційні буклети - "Відкритість та прозорість судів", "Фінансова незалежність 

судів". 

15.08.2018 працівниками бюро проведено виступ для працівників "Центру надання 

соціальних послуг населенню Новоодеського району", під час якого надано роз’снення про 

порядку надання БВПД, категорії осіб які мають право на вторинну правову допомогу. Також 

повідомлено про вступ закону "Чужих дітей не буває" у силу з 29.08.2018 року. Посилення 

відповідальності за несплату аліментів. У закладі розміщено буклети - "Встановлення факту 
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родинних зв'язків", "Прийняття спадщини", "Встановлення факту, що має юридичне значення" та 

інші з контактами Бюро. 

16.08.2018 начальником бюро відвідано захід у Новоодеській центральній районній 

бібліотеці з нагоди Дня незалежності України. Присутнім було доведено новації Закону України, 

ініціатором якого є Міністерство юстиції України, який вступає в силу з 29.08.2018 року, а саме 

про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів, доведено інформацію про 

мінімальний розмір аліментів який буде змінено, порядок стягнення, притягнення до 

відповідальності та інше. Також було надано роз'яснення стосовно реформи судової гілки влади, 

що є на даний час та що зміниться. У ході заходу присутнім було роздано буклети - "Фінансова 

незалежність суддів та судів", "Відкритість та прозорість судів". 

17.08.2018 проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Себинської та Новопетрівської сільських рад Новоодеського району. В приміщені сільських рад 

розміщено довідкові матеріали, 23.08.2018 - проведено інформаційну компанію для працівників 

та відвідувачів Гур'ївскьої сільської ради Новоодеського району та  КЗ "Новоодеський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги" Гур'ївської амбулаторії загальної практики - 

сімейної медецини та у відділені зв'язку "УкрпоштА". 

06.09.2018 спільно з начальником Новоодеського районного відділу ДРАЦС Юлією 

Оларь, заступником начальника Новоодеського РВ ДВС Миколою Звєряковим проведено 

правовий урок для учнів 7 – 9 класів Новоодеської загальноосвітньої школи №1 та №2 за темою 

«Права дитини». Під час проведення уроку було проведено заповнення картки, «Права дитини», 

та проведена лекція щодо «Прав дитини», практичьна вправа «Правова гра – Правове дерево» 

також було , поширено буклети "Твої права – твій надійний захист», «Вимагають хабара за іспит 

чи навчання», «Як протидіяти домашньому насильству». 

20.09.2018 начальник бюро взяв участь у "РЕЙДІ" служби у справах дітей Новоодеської 

РДА в Баловненській та Костянтинівській сільських радах Новоодеського району. "РЕЙД" був 

спрямований на виявлення проблемних сімей, проведення профілактичної роботи з батьками та 

попередження порушення прав дітей. 

25.09.2018 начальником відділу Новоодеське бюро правової допомоги Андрієм 

Скляровим оформлено інформаційний стенд, який розташовано у приймальні Головного лікаря 

Новоодеської центральної районної лікарні. 

28.08.2018 проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Михайлівській та Троїькій сільських рад Новоодеського району, в магазинах, дитячому садочку 

та клубі Михайлівської та Троїької сільських рад Новоодеського району. 

 

Заходи відділу «Ольшанське  бюро правової допомоги» 

05 липня головний спеціаліст відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" Наталія 

Прутка взяла участь у робочій нараді з питань протидії насильства СтопНасильство за участі 

начальника служби у справах дітей Миколаївської РДА - Бичкової Н.В., фахівця з соціальної 

роботи Миколаївського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді - Шелаєвої К.Г., 

головного спеціаліста з питань захисту прав дітей – Баланенко А.О., головного спеціаліста з 

питань опіки і піклування – Калапуши С.В., представника ВеснянськоїОТГ, фахівця з соціальної 

роботи – Мєкшуни Н.О. Під час зустрічі присутні обговорили форми насильства, які спеціальні 

заборонні заходи можна застосовувати до кривдника, питання роботи гарячих ліній, контакти 

притулків та порядок звернення в поліцію. 

06 липня проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Ольшанської сільської ради  Миколаївського району. В приміщені сільської ради розміщено 

довідкові матеріали, та працівникам сільради надано методичні рекомендації щодо організації 

надання безоплатної первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування 

мешканцям громади та затвердження програми з надання безоплатної правової допомоги. 

12 липня прийнято участь у семінарі за участю безробітних Миколаївського району, які 

перебувають на обліку в Миколаївському районному центрі зайнятості. Наталя ознайомила 
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присутніх з законодавчими засадами та можливостями легального працевлаштування громадян 

України за кордоном, а також перевагами офіційного легального працевлаштування перед 

нелегальним. 

18 липня спеціаліст бюро взяла участь у нараді в Ольшанській сільській раді з питань 

протидії насилля. На нараді, на якої були присутні старший державний виконавець 

Миколаївського району відділу державної виконавчої служби головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області Скуртал О.А., старший державний виконавець 

Миколаївського району відділу державної виконавчої служби головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області Лемещенко А. П. обговорювалися актуальні питання 

щодо запобігання та протидії насильству, порядок звернення осіб , шо зазнали домашнього 

насильства до сільради та порядок отримання притулку для таких осіб. 

18 липня спеціаліст провела інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Ольшанської сільської ради  та с. Сапетня Миколаївського району, 20 липня проведено 

інформаційну компанію для працівників та відвідувачів Михайлівської сільської ради 

Миколаївського району.  

Також 20 липня 2018 головним спеціалістом відділу ,,Ольшанське бюро правової 

допомоги,, Н. Пруткою та соціальним працівником Михайлівської сільської ради Таланенко Л.А. 

було проведено робочу зустріч з питань запобігання та протидії домашнього насильства. Були 

обговорені форми домашнього насильства, який захист гарантовано постраждалим та порядок 

застосування спеціальних заходів до кривдника. 

26 липня здійснено виїзний прийом до Крининчанської  сільської ради Миколаївського 

району, 27 липня 2018 року  -  Нечаянської  сільської ради Миколаївського району. Окрім 

прийому громадян, в приміщені сільської ради розміщено довідкові матеріали, та  із  

начальником відділу з питань соціального захисту, роботи з сім'ями та захисту прав дітей 

Нечаянської сільської ради Минта О.В. було проведено робочу зустріч з питань запобігання та 

протидії домашнього насильства. Були обговорені форми домашнього насильства, який захист 

гарантовано постраждалим та порядок застосування спеціальних заходів до кривдника. 

17 серпня – проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Михайлівської  сільської ради Миколаївського району, 20 серпня 2018 року – для 

Благодарівської сільської ради Миколаївського району, під час якої проведено робочу зустріч з 

завідуючою військового облікового бюро Нечаянської сільської ради Хомутовською В.А. 

Сторони обговорювали питання соціальних гарантій учасникам АТО. Окремо зупинялися на 

питаннях порядку звільнення зі служби; отримання соціальних виплат для сім'ї учасника АТО; 

отримання виплат до 9 травня; отримання путівок на санаторно-курортне лікування. 

20 серпня 2018 року Наталією Пруткою проведено робочу зустріч  з методистом відділу 

освіти, молоді спорту та культури Нечаянської сільської ради Пшеничняк Ю.М. Наталя 

зосередила увагу методиста щодо протидії домашньому насильству дітей та залучати учнів і 

вчителів до акції стоп булінг. Сторони домовились про подальшу співпрацю та проведення 

спеціалістом інформаційно правових уроків з учнями Благодарівської ЗОШ. 

22 серпня 2018 року Наталія Прутка провела інформаційну компанію для працівників та 

відвідувачів Радсадівської сільської ради Миколаївського району. Також проведено робочу 

зустріч з соціальним працівником Радсадівської сільської ради Дерябіною Н. В. з питань 

запобігання та протидії домашнього насильства.  

29 серпня спеціаліст бюро прийняла участь у семінарі для безробітних Миколаївського 

району на тему: "Легальна зайнятість", які перебувають на обліку в Миколаївському районному 

центрі зайнятості. Були обговорені найпоширеніші питання законодавства про працю та 

зайнятість населення, офіційного та неофіційного працевлаштування на роботу та звільнення. 

30 серпня головний спеціаліст відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" Наталія 

Прутка та представник трудового архіву Миколаївського району провели робочу зустріч. Часто 

клієнти які звертаються до бюро приходять з питанням про порядок отримання довідки про 

розмір заробітної плати за певний період, особи не знають правил видачі таких довідок і органів 
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які можуть надати таку інформацію. Трудовий архів часто співпрацює з пенсійним фондом, адже 

питання про перерахунок пенсії виникає майже у кожного пенсіонера і в цьому випадку 

допомагає бюро правової допомоги та трудовий архів. 

31 серпня проведено прийом громадян у Нечаянській сільській ради об'єднаної 

територіальної громади Миколаївського району.  

05 вересня, в рамках правопросвітницького проекту "Я маю право", головним 

спеціалістом відділу "Ольшанське бюро правової допомоги Наталією Пруткою спільно з 

провідним спеціалістом Миколаївського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області Панкратьєва Л.В. 

проведено інформаційний флешмоб серед учнів 7 класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

№ 60. На сьогоднішній день серед дітей є проблема з таким явищем як булінг та кіднепінг, для 

подолання цих проблем спеціалісти і направили свої сили шляхом розповсюдження 

інформаційного матеріалу з вказаних питань. 

07 вересня  - інформаційна компанія для працівників та відвідувачів Ольшанської 

сільської ради Миколаївського району.  

12 вересня 2018 року спеціалістом бюро спільно з начальником Миколаївського 

районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головне територіальне управління 

юстиції у Миколаївській області Данилюк С.С. та старшим державним виконавцем 

Миколаївського району відділу державної виконавчої служби головного територіального 

управління юстиції у Миколаївській області Лемещенко А. П., проведено правовий урок стоп 

булінг серед учнів 9 класу Миколаївської загальноосвітньої школи №60, 14 вересня -для учнів 5-

6 класів Надбузької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів стоп булінг. Також спеціаліст з учнями 

обговорили питання викрадення дітей і правила поведінки повернення додому, аби запобігти 

такому явищу як кіднепінг. 

У вересні виїзні прийоми громадян та інформаційні компаніі відбулися 14 вересня 2018 

-Надбузької сільської ради Миколаївського району,  19 вересня - Степівська сільська 

радаМиколаївського району,  20-21 вересня - Сливинська, Веснянська, Михайлівська та 

Надбузька  с/р,  26 вересня - с. Радісний сад та с. Зарічне Радсадівська с/р,  

19 вересня 2018 року головним спеціалістом відділу "Ольшанське бюро правової 

допомоги" Наталією Пруткою проведено робочу зустріч з соціальним працівником Степівської 

сільської ради Миколаївського району Гогоренко Тетяною з питань протидії насилля. Під час 

зустрічі були визначені порядок звернення осіб, що зазнали домашнього насильства та порядок 

отримання притулку для таких осіб. Особлива увага була приділена порядку застосування до 

особи таких заходів як обмежувальний та терміновий заборонний приписи. 

19 вересня проведено інформаційну лекцію для учнів 5-6 класу Степівській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів з питань стоп боулінг, 20 вересня разом із  з фахівцем з соціальної роботи Надбузької 

сільської ради Миколаївського району Момот Оксаною обговорили питання протидії насилля.  

27 вересня 2018 року головний спеціаліст бюро прийняла участь у семінарі за участю 

безробітних Миколаївського району на тему: "Порядок влаштування на роботу", які перебувають 

на обліку в Миколаївському районному центрі зайнятості. Були обговорені найпоширеніші 

питання законодавства про працю та зайнятість населення, офіційного та неофіційного 

працевлаштування на роботу та звільнення. 
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Заходи відділу «Очаківське  бюро правової допомоги» 

02 липня начальник бюро Валерія Кутюхіна, провела 

семінар для соціальних працівників Територіального центру з 

надання соціальних послуг (соціального обслуговування) м. 

Очакова на тему «Як протидіяти домашньому насильству». Дана 

тема дуже актуальна для соціальних працівників, які надають 

соціальні послуги незахищеним верствам населення та які 

стикаються з даними проблемами.Валерія розповіла присутнім що 

таке домашнє насильство, форми домашнього насильства, заходи 

захисту постраждалим від домашнього насильства, де і яким 

чином отримати допомогу. 

12 липня 2018 року разом із начальником Очаківського 

міськрайонного сектору філії Державної установи «Центр 

пробації» Миколаївської області, майором внутрішньої служби 

Валерий Ткаченко, проведено зустріч, під час якої  обговорювалось питання щодо застосування 

адміністративної відповідальності за ухилення від сплати аліментів, а саме застосування 

суспільно-корисних робіт відповідно до ст. 183-1 КУпАП, яка передбачає «Несплата аліментів на 

утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до 

виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість 

місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, - тягне за собою 

виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин. 

13 липня проведено  зустріч із працівниками центру надання адміністративних послуг 

Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області. Під час зустрічі обговорили 

перспективи подальшої співпраці, ще раз було роз’яснено, що таке первинна та вторинна правова 

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

її отримання. У ході зустрічі також обговорено проблемні питання, з якими звертаються 

громадяни Очаківського району. 

16 липня відбулася робоча зустріч начальника відділу «Очаківське бюро правової 

допомоги» Валерії Кутюхіної та заступника директора Очаківська міськрайонна філія 

Миколаївського обласного центру зайнятості Людмили Шарченко, під час якої обговорено 

забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги на базі 

Очаківської міськрайонної філії Миколаївського обласного центру зайнятості.Під час проведення 

зустрічі було обговорено створення дистанційного пункту доступу до безоплатної правової 

допомоги безробітних осіб міста Очакова та Очаківського району, а також можливості 

підвищення ефективності діяльності дистанційного пункту, покращення якості надання послуг з 

метою спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та задоволення потреб у правових 

послугах, зокрема для всіх соціально вразливих соціальних груп населення. 

16 липня начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія Кутюхіна 

разом із працівниками Очаківської міськрайонної філії Миколаївського обласного центру 

зайнятості та представником Очаківського районного військового комісаріату, провели семінар 

для безробітних та УБД на тему: «Укладення контрактів на військову службу», де висвітлили 

особливості укладення контрактів, переваги військової служби за контрактом, основні права та 

обов’язки військовослужбовців тощо.  

19 липня відбулося засідання робочої групи з питань протидії торгівлі людьми при 

Очаківській районній державній адміністрації, у якій прийняла участь начальник «Очаківське 

БПД» Валерія Кутюхіна. На даній зустрічі було прийнято особу, яка вважає себе постраждалою 

від торгівлі людьми і потребує допомоги! Під час розмови було виявлено, що дана особа 

незаконно утримувалася на території одного з консервних заводів в Одеській області. Вона 

змушена була працювати під загрозою фізичних розправ та моральних принижень. Інформацію 

щодо можливої торгівлі людьми та незаконного утримання осіб, як безкоштовної «рабської 

сили», було здобуто нещодавно офіцерами оперативного підрозділу Південного регіонального 
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управління Держприкордонслужби.На території одного з консервних заводів в Одеській області 

правоохоронці провели санкціоновану перевірку. Саме під час неї виявлено близько 30 осіб, які 

незаконно утримувались в нелюдських умовах. Серед утримуваних - громадяни України з різних 

регіонів, в тому числі і з АР Крим, які у пошуках заробітку потрапили у рабство. Робочою 

групою особі було роз’яснено, що необхідно для отримання зазначеного статусу та її права, а 

саме: особа, яка звернулася для встановлення статусу постраждалої від торгівлі людьми, має 

право на безоплатне одержання: 1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної 

мовою, якою володіє така особа; 2) медичної, психологічної, правової та іншої допомоги 

незалежно від місця проживання; 3) тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми. Також працівники «Очаківське бюро правової допомоги» 

зібрали необідні речі та продукти харчування для особи, яка на даний час перебуває у лікарні. 

25 липня начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія Кутюхіна 

провела робочу зустріч із заступником начальника Управління соціального захисту населення 

Очаківської районної державної адміністрації Мариною Маринич.  

03 серпня начальник бюро прийняла участь у правовому семінарі для безробітних міста 

Очакова та Очаківського району на тему: «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі 

людьми, експлуатація дитячої праці» за участі працівників Очаківської міськрайонної філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості, заступника голови Очаківської РДА Зої 

Шевельової, оперуповноважений сектору кримінальної поліції-капітан Сергія Антонова. Семінар 

присвячено Всесвітньому дню протидії торгівлі людьми, який 30 липня 2013 року проголосила 

генеральна Асамблея ООН. 

06 серпня проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

Куцурубської сільської ради Очаківського району, а також відбулась робоча зустріч за участі в.о. 

завідувача сектору взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації 

державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління 

юстиції у Миколаївській області Віри Кожуховської та начальника відділу соціального захисту, 

захисту дітей та роботи із сім’ями Куцурубської сільської ради ОТГ Ольгою Власюк. Під час 

даної зустрічі було обговорено питання протидії домашньому насильству 

14 серпня 2018 року начальник відділу «Очаківське БПД» Валерія Кутюхіна прийняла 

участь у круглому столі, який відбувся за участю працівників Очаківського міськрайонного 

сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області та представників 

управління у справах дітей Очаківської міської ради. Да даному заході обговорювались питання 

співпраці в напрямку профілактики недопущення скоєння правопорушень серед неповнолітніх, 

обміну інформацією щодо правопорушників, організації спільних профілактичних, право 

освітніх заходів, навчально-практичних семінарів, а також заходів, які спрямовані на підвищення 

рівня правової поінформованості щодо права на безоплатну первинну та вторинну правову 

допомогу. 

28 серпня 2018 року головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілія Таворська провела робочу зустріч зі старостою села Дмитрівка Куцурубської сільської ради 

об'єднаної територіальної громади Очаківського району, та проведено інформаційну компанію 

для працівників та відвідувачів села Дмитрівка Куцурубської сільської ради об'єднаної 

територіальної громади Очаківського району. В приміщені сільської ради розміщено довідкові 

матеріали.  

13 вересня під час зустрічі із з начальником Очаківського міськрайонного відділу 

ДРАЦС Наталією Леоновою, обговорили питання щодо забезпечення прав в українському 

суспільстві усіх громадян, у тому числі ромської національної меншини, необхідності їх 

документування та отримання свідоцтв про народження.  

14 вересня 2018 року за запрошенням директора Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Очаківського району – Карпенко Наталі 

Миколаївни, здійснила робочу зустріч із соціальним працівником щодо обговорення графіку 
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проведення лекцій для Університету третього віку. Було проаналізовано теми з якими найчастіше 

звертаються особи похилого віку.  

21 вересня проведено робочу зустріч з директором Очаківської загальноосвітної школи 

І-ІІІ ступенів №4 Очаківської міської ради Миколаївської області – Юлією Тімашовою. Було 

обговорено подальшу співпрацю з керівництвом школи щодо проведення інформаційних занять 

щодо виявлення та попередження явища булінгу у школі, інших правоосвітніх заходів та 

наголошено на подальшій реалізації в Україні загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту «Я МАЮ ПРАВО!», покликаного на підвищення рівня правової свідомості та правової 

культури громадян. 

Також в рамках всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я маю право» 

проведено інформаційно-профілактичний захід під назвою: «Стоп Булінг», «Стоп Насильство» 

для учнів 11 класу Очаківської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №4 Очаківської міської 

ради Миколаївської області .  

25 вересня проведено інформаційну компанію для працівників та відвідувачів 

сілПарутине та Солончаки Куцурубської ОТГ Очаківського району.  Для учнів 9 класу 

Парутинськоїзагальноосвітної школи І-ІІІ Куцурубської ОТГ Очаківського району проведено  

інформаційно-профілактичний захід під назвою: «Стоп Булінг», «Стоп Насильство». 

26 вересня для студентів Університету третього віку при територіальному центрі з 

надання соціальних послуг (соціальної допомоги) м. Очаків проведено лекцію на теми: 

«Відшкодування матеріальної та моральної шкоди при затоплені квартири» та «Відшкодування 

шкоди, завданої внаслідок нападу собаки». Під час заходу було обговорено, вимоги до складання 

актів, досудове врегулювання спорів, матеріальна та моральна шкода, порядок проведення 

експертизи, підстави відшкодування шкоди вартість судового збору, порядок виконання 

судового рішення.  

 

З метою популяризації послуг фахівцями Центру постійно проводяться робочі 

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

самоврядування та громадськими організаціями.  

З метою розширення можливостей отримання безоплатної правової допомоги 

незахищеними верствами населення в цивільних та адміністративних справах, керуючись 

загальною Декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, іншими міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Конституцією 

України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу», іншими нормативно-правовими 

актами, спрямованими на реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, доступність правосуддя, 05 липня 2018 року було підписано договір про співпрацю 

між відділом «Очаківське бюро правової допомоги» та Благодійною організацією «Благодійний 

фонд «Вихід – 2018». Метою Організації є розвиток відповідальної та ефективної благодійної 

діяльності задля розвитку українського суспільства, а саме громадян міста Очакова та 

Очаківського району. 

03.07.2018 року відбулось публічне звітування за І півріччя 2018 року. Під час 

проведення заходу обговорювались результати діяльності Центрів, презентували успішні 

практики надання безоплатної вторинної правової допомоги та практики впровадження програм 

надання правової допомоги в територіальних громадах тощо. 

04.07.2018 року прийнято участь у засіданні круглого столу "Посилення організаційної 

спроможності Центрів допомоги демобілізованим учасникам АТО та їх сім'ям у Миколаївській 

області". Присутнім розповіли про доступ до безоплатної правової допомоги учасників АТО 

(ООС). Забезпечення роботи мобільних та дистанційних пунктів на базі військових частин. 

22.07.2018 року фахівці центру прийняли участь у навчанні з питань розрахунку оплати 

послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у 

цивільній, кримінальній, адміністративній справі, який проходив на базі Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області. Окремо розглянули 

питання щодо компенсації витрат адвокатам, які користуються власним автотранспортом. 
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26.07.2018 диретор центру Олег Матвієнко спільно з представниками ВБО "Ініціатива 

заради життя", Миколаївський фонд "Любисток" та органів юстиції прийняв участь в експертній 

зустрічі з обговорення змін до законодавства з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

03.08.2018 відбувся круглий стіл, за участю представників центру, представників 

громадської організації «Десяте квітня» Богдана Копцюха та Ельвіри Зейтуллаєвої, голови 

громадської організації «Схід. Інтеграція» Світлани Пономаревої. На круглому столі 

обговорювались питання щодо надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, її порядок на особливості; взаємодія ГО «Десяте квітня» з органами державної влади та 

місцевого самоуправління для вирішення проблем та захисту прав ВПО тощо. Також було 

обговорено проблеми, з якими стикаються ВПО під час захисту своїх прав, та зміни 

законодавства щодо статусу та прав ВПО. 

21.08.2018 фахівці центру прийняли участь у круглому столі "Взаємодія активістів і 

НУО Одеської та Миколаївської областей по забезпеченню громадського контролю за 

дотриманням силовими структурами держави прав і свобод уразливих груп населення". Присутні 

обговорювати питання про інструменти впливу на діяльність силових структур держави з метою 

покращення їх сервісних функцій, запобігання порушенню прав і свобод людини. Круглий стіл 

проводився за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні в рамках 

проекту "Міжрегіональний пілотний практикум для активістів та НУО Одеської і Миколаївської 

областей по забезпеченню громадського контролю за дотриманням органами СБУ, поліції та 

пенітенціарної системи прав і свобод уразливих груп населення". 

12.09.2018 працівники Регіонального, Першого та Другого миколаївських місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняли участь у зустрічі з 

внутрішньо переміщеними особами, організованою ГО «Десяте квітня». На зустрічі 

обговорювалися правові аспекти питання забезпечення житлом переселенців з Донбасу і Криму, 

отримання соціальних виплат, встановлення фактів що мають юридичне значення та інші 

проблемні питання, що виникають у внутрішньо переміщених осіб тощо. 

19.09.2018 працівники центру прийняли участь у «круглому стілі» на тему: «Співпраця 

системи безоплатної правової допомоги з територіальними органами Міністерства оборони 

України в інтересах забезпечення захисту прав військовослужбовців Збройних сил України». 

Захід відбувся на базі Миколаївського зонального відділу військової служби правопорядку. 

Керівники Регіонального та миколаївських місцевих центрів з надання БВПД розповіли 

представникам військових частин Миколаївського гарнізону про систему безоплатної правової 

допомоги, категорії громадян, які мають право на отримання правової допомоги за рахунок 

держави, а також підстави та порядок її надання. Також презентували успішні кейси надання 

правової допомоги учасникам АТО, ветеранам війни, обговорили питання проведення подібних 

заходів у найближчий час в районах області та напрямки подальшої співпраці. 

24.09.2018, в рамках загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!», начальник 

відділу «Березанське бюро правової допомоги» Людмила Бенедюк взяла участь у правовому 

навчанні для державних службовців, що проводилося в приміщенні Березанської районної 

державної адміністрації Миколаївської області. Людмила виступила з питанням: «Телефонне 

шахрайство: популярні схеми» та розповіла державним службовцям як не стати жертвами 

«телефонних» злочинців, які намагаються вивідати особисті дані, отримати доступ до 

банківських сервісів потенційних жертв або змусити їх віддати гроші добровільно. На жаль, 

велика кількість людей сьогодні стають жертвами аферистів, тому щоб не попасти самому в 

халепу і вберегти своїх близьких від злочину, потрібно знати поширені способи шахрайства. 

27.09.2018 р. у Першому миколаївському місцевому центрі з надання БВПД відбулася 

чергова зустріч із адвокатами, на якої були обговорені питання оплати послуг за надання 

безоплатної правової допомоги, ключові зміни до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», які набули чинності 28 серпня цього року, проблемні питання щодо роботи із 

клієнтами, перспективи розвитку безоплатної правової допомоги. 
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- 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 та 

власними силами роздруковано тематичні буклети на теми: 

- Особливості видачі та оплати лікарняних по догляду за хворими дітьми; 

- Порядок розірвання шлюбу із засудженою особою; 

- Ознаки насильсва! (2 шт.) 

- Школа соціальних знань при Депортаменті соціального захисту населення 

Миколаївської облдержадміністрації 

В газетах, виступи на радіо та телебаченні, розміщення інформаційних матеріалів 

в мережі Інтернет, проведення прес-конференцій - 192 публікації,  а саме: ТБ-3, Радіо – 3, 

Друкована преса – 7, Веб-сайт організації – 154, Сторінка парнерів на ФБ – 22, Самостійне 

Інтернет-видання – 2 та Інформаційний портал – 1. 

 

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

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

громадян) 

Першим Центром 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 громадянза 

ІІІ квартал 2018 р. становить 50, під час яких було надано 130 консультації та роз’яснень (з 

них 4 – адресна правова допомога),  а саме: 

06 квітня у приміщенні Ольшанської сільської ради проведено виїзний прийом громадян 

головним спеціалістом відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" Наталією Пруткою та 

головним спеціалістом відділу обслуговування громадян №2 Центрального об'єднаного 

управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області Оленою Буцулою. 

Під час прийому проконсультовано 4 особи з правових питань, щодо : виписки особи з житла; 

отримання субсидії; працевлаштування; пільги учасника АТО. 

13 липня начальник бюро разом з членами робочої групи Коблівська об'єднана 

територіальна громада здійснила виїзний прийом громадян до села Українка Коблівської 

сільської ради Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району 

Миколаївської області. Під час виїзного прийому звернулись 4 особи, яким було надано 9 

індивідуальних консультацій з питань: реєстрації місця проживання особи; права власності на 

житловий будинок; спадкування за законом; преміювання працівника відповідно до 

затвердженого Положення на підприємстві; нарахування та виплати премії за виконану роботу; 

визначення меж земельної ділянки; порядку присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці; 

визначення меж земельної ділянки; договір купівлі-продажу житлового будинку. 

13 липня у приміщенні Надбузької сільської ради Миколаївського району було проведено 

спільний виїздний прийом громадян головним спеціалістом бюро Наталією Пруткою та 

головним спеціалістом відділу обслуговування громадян Центрального об'єднаного управління 

Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області О. Буцулою. Під час прийому 

було прийнято 3 особи з наступних питань: виписка особи з гуртожитку; вихід на пенсію по 

інвалідності; сплата аліментів. Спеціалістом бюро було роз'яснено працівникам сільської ради 

про роботу бюро, первинну та вторинну правову допомогу, категорії осіб яким призначається 

адвокат, та залишені контактні данні бюро для подальшої співпраці. 
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17 липня головним спеціалістом бюро проведено виїзний прийом громадян до с. 

Михайлівка Новоодеського району. Під час прийому надано 3 індивідувальні консультації. 

18 липня був здійснений виїздний прийом громадян до с. Ольшанське Миколаївського 

району під час якого за консультацією звернулось 2 особи з питань: отримання дозволу на 

побудову спортивного майданчика та порядку проведення медичних щеплень, до с.Сапетня 

Миколаївського району -  під час якої надано правову консультацію з питання скасування 

рішення про скоєння адміністративного правопорушення.  

18 липня - виїздний прийом громадян до с.Трихати Миколаївського району. Під час 

прийому було надано консультації з питання виплати коштів відповідно до договору оренди 

земельної ділянки. 

19 липня -  виїзний прийом громадян до Василівського старостинського округу 

Березанської селищної ради Миколаївської області в межах загальнонаціонального проекту "Я 

маю право".  

20.07.2018 -проведено виїзд мобільної групи з надання безоплатної правової допомоги до 

Костянтинівської сільської ради,  на прийом звернулось двоє осіб із сімейних питань; виїздний 

прийом громадян с. Михайлівка за участю головного спеціаліста відділу ,,Ольшанське бюро 

правової допомоги,, Наталії Пруткої. За консультацією звернулось 2 особи з питань: отримання 

каліцтва на підприємстві; вступ у право власності на частину спадку. Також 20 липня: прийом 

громадян у Михайлівській с/р, проконсультовано 2 особи, які зверталися з питань: отримання 

земельного паю за трудові заслуги; договір довічного утримання. Виїзний прийом громадян до 

Баловненської сільської ради у складі начальника Новоодеського бюро правової допомоги 

Андрієм Скляровим  та головного спеціаліста Дмитра Молчанов. 

26 липня - здійснений виїзний прийом громадян села Кринички, за консультацією 

звернулось 2 особи з питань: оформлення договору купівлі продажу; виїзд дитини за кордон. 

27 липня - виїзний прийом  у приміщенні Нечаянської сільської ради. Під час прийому 

було проконсультовано 4 особи, які зверталися з таких питань: отримання одноразової виплати 

на захоронення; отримання субсидії; договір дарування; призначення аліментів. 

02 серпня - Краснянська сільська рада Березанського району Миколаївської області. 

06 серпня -  проведено виїзний прийом до села Куцуруб Очаківського району за участю: 

начальника відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерії Кутюхіної та в.о. завідувача 

сектору взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних 

реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у 

Миколаївській області Віри Кожуховської. Під час прийому жителям села Куцуруб було надано 

юридичні консультації з таких правових питань: порядок стягнення аліментів на малолітню 

дитину, порядок оформлення житлово-комунальної субсидії, порядок визнання особи такою, що 

втратила право користування житловим приміщенням, визнання договору дійсним тощо, та 

багато інших. 

- Забезпечення належної якості послуг, що надаються клієнтам системи БПД  

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 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 30.09.2018 р. забезпечено діяльність 66 дистанційних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги.  

Так, протягом ІІІ кварталу 2018 року працівниками Центру та відділими бюро надано 67 

консультацій та роз’яснень під час проведення 27 особистих прийомів громадян, в рамках 

роботидистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, а саме: 

- 02 липня 2018 року працівниками відділу «Очаківське бюро правової допомоги» спільно із 

працівниками Очаківського міськрайонного сектору з питань пробації філії Державної 



 

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

установи «Центр пробації» в Миколаївській області, проведено консультування для суб’єктів 

пробації з актуальних питань, щодо надання безплатної правової допомоги в місті Очакові та 

Очаківському районі. Під час спільного консультування було прийнято 4 особи, яким було 

надано роз’яснення з наступних питань: порядок надання БВПД; порядок залучення адвоката 

у кримінальному процесі, порядок стягнення заробітної плати, якщо трудовий договір не 

укладений, адміністративна відповідальність за несплату аліментів та інше. 

- 03 липня 2018 року головний спеціаліст відділу ,,Ольшанського бюро правової допомоги,, 

Наталія Прутка разом зі старшим інспектором Миколаївського району сектору 

Миколаївського міського відділу з питань пробації Південного міжрегіонального управління 

з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції ст. лейтенант 

внутрішньої служби Деревянченко Є.О. провели спільний прийом громадян. Під час 

прийому було проконсультовано 1 особу з питаня порядку вступу у право власності на 

спадок. 

- 05 липня 2018 року в Березанському районному секторі з питань пробації Південного 

міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 

Міністерства юстиції України відбувся черговий спільний прийом громадян за участю 

начальника Березанського РС Ігоря Ходана та начальника відділу «Березанське бюро 

правової допомоги» Людмили Бенедюк. На прийом звернулись за консультацією 5 осіб, яким 

було надано 10 індивідуальних консультацій переважно з питань: порядку відбування строку 

умовного засудження; пошуку роботи та офіційного працевлаштування; утримання дитини 

неповнолітньою особою; отримання безоплатно земельної ділянки учасником АТО. 

- 11 липня 2018 року у відділі «Березанське бюро правової допомоги» відбувся спільний 

прийом громадян за участю начальника відділу «Березанське бюро правової допомоги» 

Людмили Бенедюк та начальника Березанського районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у 

Миколаївській області Катерини Курило. На прийом звернулись за консультацією одна особа 

з питання встановлення факту родинних відносин для подальшого прийняття спадщини. 

- 13.07.2018 року в приміщенні Очаківського міськрайонного відділу ДВС Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області, відбувся спільний прийом за 

участю: начальника Очаківського міськрайонного відділу ДВС Ігор Вовченко та начальника 

відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія Кутюхіна. Під час прийому було 

прийнято 2 особи, яким надано юридичні консультації з наступних правових питань: 

порядок стягнення аліментів на малолітню дитину, підстави закриття виконавчого 

провадження та порядок залучення адвоката у цивільному процесі. 

- 13 липня 2018 року головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 

АнастасияДракина прийняла участь у роботі консультаційного центру з питань організації 

надання безоплатної правової допомоги при Миколаївська обласна державна адміністрація. 

- 16 липня 2018 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна здійснила прийом осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням 

волі на базі дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Даний прийом 

здійснювався спільно із працівниками Очаківського міськрайонного сектору пробації філії 

Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області. Під час спільного 

консультування було прийнято 4 особи, яким було надано роз’яснення з наступних питань: 

порядок надання БВПД; порядок надання адвоката у цивільному процесі, порядок 

зменшення розмірів аліментів на утримання малолітньої дитини, адміністративна 

відповідальність за несплату аліментів, порядок заміни громадських робіт тощо. 

- 26.07.2018 року в приміщенні Очаківського міськрайонного відділу ДВС Головного 

територіального управління юстиції у Миколаївській області, відбувся спільний прийом за 

участю: начальника Очаківського міськрайонного відділу ДВС Ігор Вовченко та начальника 

відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерії Кутюхіної. Під час прийому було 

прийнято три особи, яким надано юридичні консультації з наступних правових питань: 

порядок оскарження рішення державного виконавця, визнання права власності, зменшення 

розміру аліментів та стягнення заборгованості по заробітній паті. 

- 27 липня 2018 року головний спеціаліст відділу правової інформації та консультацій 

АнастасияДракина прийняла участь у роботі консультаційного центру з питань організації 

надання безоплатної правової допомоги при Миколаївська обласна державна адміністрація. 
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- 06 серпня 2018 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна здійснила прийом осіб засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням 

волі на базі дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Під час 

спільного консультування було надано роз’яснення з наступних питань: порядок надання 

БВПД; порядок зменшення розмірів аліментів на утримання малолітньої дитини; порядок 

розірвання трудового договору з роботодавцем; залучення адвоката у кримінальному 

провадженні; адміністративна відповідальність за несплату аліментів тощо. 

- 09.08.2018 року начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова провела прийом громадян на базі 

Заводського районного центру зайнятості м.Миколаєва. Під час проведення прийому надано 

1 консультацію.. 

- 09 серпня 2018 року в Березанському районному секторі філії Державної установи «Центр 

пробації» в Миколаївській області відбувся спільний прийом громадян за участю начальника 

Березанського РС - підполковника Ігоря Ходана, старшого інспектора - лейтенанта 

внутрішньої служби Ганни Овсяннікової та начальника відділу «Березанське бюро правової 

допомоги» Людмили Бенедюк. Під час спільного консультування чотирьом особам 

засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, було надано сім індивідуальних 

консультацій з питань: порядку оформлення права власності на житловий будинок; 

спадкування за законом; набуття права власності на земельну ділянку (пай); порядку 

відбування строку умовного покарання, тощо. 

- 15 серпня 2018 року в приміщенні відділу «Березанське бюро правової допомоги» відбувся 

спільний прийом громадян за участю в.о. начальника Березанського районного відділу 

ДРАЦС ГТУЮ у Миколаївській області Марини Малиновської та головного спеціаліста 

відділу «Березанське бюро правової допомоги» Надії Яриш. На прийом звернулася за 

консультацією одна особа з питання отримання свідоцтва про народження матері в р. 

Молдова. 

- 16.08.2018 року в приміщенні Миколаївського районного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, 

головним спеціалістом відділу «Ольшанське бюро правової допомоги» Наталією Пруткою та 

провідним спеціалістом відділу Миколаївського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Панкратьєвою Л.В. було проведено спільний прийом громадян. 

- 21 серпня 2018 року начальник відділу «Очаківське бюро правової допомоги» Валерія 

Кутюхіна провела прийом осіб засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі 

на базі дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги. Під час спільного 

консультування було надано роз’яснення з наступних питань: порядок надання БВПД; 

порядок зменшення розмірів аліментів на утримання малолітньої дитини; порядок поділу 

спільної сумісної власності тощо. 

- 29.08.2018 року в рамках роботи мобільної точки доступу начальник відділу 

правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги Вікторія Царьова проведено чергування та прийом громадян на базі 

АвтовокзалМиколаївськийПост. Під час проведення прийому консультацію отримали 6 

військовослужбовців з наступних питань: про порушують їх права на отримання земельних 

ділянок, бездіяльність держгеокадастру, труднощі при звільнені та переведені до іншої 

частини, складання договору оренди земельної ділянки тощо. 

- 03 вересня 2018 року головний спеціаліст відділу «Очаківське бюро правової допомоги» 

Лілія Таворська разом із працівниками Очаківського міськрайонного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області провели спільний прийом для 

суб’єктів пробації з актуальних питань, було роз’яснено порядок щодо надання безоплатної 

правової допомоги в місті Очакові та Очаківському районі. Під час спільного 

консультування було надані консультації з наступних питань: поділ спільної сумісної 

власності подружжя; порядок складання позовної заяви про зменшення розміру аліментів, 

порядок оформлення житлової субсидії на оплату комунальних послуг; перетин кордону у 

разі наявності адміністративного стягнення. 

- 04 вересня 2018 року головний спеціаліст відділу "Ольшанське бюро правової допомоги" 

Наталія Прутка разом з інспектором Миколаївського районого сектору Миколаївського 
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міського відділу з питань пробації Південного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції майором внутрішньої 

служби Г.М. Демидас провели спільний прийом осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних 

із позбавленням волі та засуджених, які звільняються з місць позбавлення волі. Під час 

прийому було проконсультовано 1 особу з питаня реєстрації нового місця проживання та 

виписка особи з житла. Також було роз'яснено порядок призначення адвокатів та яким 

категоріям осіб його призначають, та інші. 

 

Протягом ІІІ кварталу 2018 р. працівниками Центру та відділими бюро було надано 11 

скайп – консультацій та роз’яснень.  

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

період надано 8 консультацій. 

Протягом звітньогоперіоду працівниками Центру та відділами бюро надано 128 

консультацій та роз'яснень за допомогою телефонного зв'язку. 

 

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: 

06.07.2018 року, 13.07.2018 року, 25.07.2018 року, 31.08 2018 року, 

14.09.2018 року, 21.09.2018 рокупроведено вуличне інформування 

жителів м. Нова Одеса по вулиці Соборній, Центральній та 

Кухарева біля Автовокзалу. 

13 липня 2018 року проведено інформаційну кампанію на 

вулицях с. Українка Березанського району. 

19 липня 2018 року проведено вуличне інформування 

громадян в смт. Березанка. 

20.07.2018 року проведено вуличне інформування жителів 

села Костянтинівка Новоодеського району. 

20.07.2018 року проведено вуличне інформування жителів 

села Баловне Новоодеського району. 

25.07.2018 головний спеціаліст відділу ,,Ольшанське бюро 

правової допомоги" Наталія Прутка і директор Миколаївського 

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

Подіма С.І. провели спільне вуличне інформування громадян з 

питань протидії насильства в сім'ї. Громадяни отримали 

роз'яснення щодо захисту своїх прав, щодо порядку отримання 

притулку особами, які постраждали від насильства, про форми 

насильства тощо. 

02 серпня 2018 року проведено інформаційну кампанію на 

вулицях с. Красне Березанського району. 

06.08.2018 року проведено вуличне інформування жителів 

села Куцуруб Очаківського району. 

08.08.2018 року проведено інформаційну кампанію на 

вулицях с. Димівське, та с.Артьомівка Новоодеського району. 

17.08.2018 року проведено інформаційну кампанію на 

вулицях с. Себине та с. Новоперівка Новоодеського району. 

28.08.2018 року, 18.09.2018 рокупроведено вуличне 

інформування громадян в мкр. Варваровка. 

28 серпня 2018 рокупроведеноінформаційну кампанію на 

вулицях с. Комісарівка Березанського району Миколаївської області. 

19 вересня 2018 рокупроведено інформаційну кампанію на вулицях с. Дмитрівка 

Березанського району Миколаївської області. 

25.09.2018 року проведено інформаційну кампанію на вулицях с.Парутине та Солончаки 

Куцурубської ОТГ Очаківського району. 
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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. 

- 09.07.2018 року заступнико начальника відділу правової інформації та консультації 

Катериною Штангрет здійснила виїзд до особи з інвалідністю ІІІ групи для надання 

роз'яснення щодо порядку визнання договору міни дійсним та прийнято пакет документів 

для призначення особі адвоката. 

- 08.08.2018 року працівники відділу "Новоодеське бюро правової допомоги" здійснили 

виїзд до громадянки Н., яка звернулась по телефону для надання адресної правової 

допомоги. Вході виїзду було з'ясовано, що питання лежить не у правовій площині. Тим не 

менш громадянці було надано роз'яснення щодо повноважень Бюро, можливість звернення 

в разі необхідності по телефону. В подальшому буде сформовано звернення до 

компетентних органів для отримання соціальної допомоги. 

- 15.08.2018 року працівниками Новоодеського бюро правової допомоги відвідано "Центр 

надання соціальних послуг населенню Новоодеського району" з метою надання громадянці 

адресної правової допомоги. 

- 19.09.2018 року працівниками відділу «Очаківське бюро правової допомоги» була надана 

адресна допомога жительці міста Очакова, яка за віком та станом свого здоров’я не може 

самостійно звернутися до Бюро за правовою допомогою. Працівники Бюро 

проконсультували громадянку П. з приводу порядку складення позовної заяви про 

стягнення аліментів на непрацездатну матір та порядку посвідчення довіреності на 

представництво інтересів особи. Громадянці П. було роз’яснено порядок надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, адже вона є відповідним суб’єктом даного. 

 

[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. 

13 липня начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги Вікторія Царьова прийняла участь у круглому столі 

TheWorldCafe - Школа без конфліктів в Херсоні. Шкільні конфлікти між однолітками чи між 

вчителем та учнем – вразливі теми для обговорення, як для батьків, так і для адміністрації школи. 

Але більш резонансні ситуації складаються, якщо конфлікт назріває між батьками та 

адміністрацією. Коли такий конфлікт виходить за рамки школи, та набуває публічного галасу 

починають «летіти голови». Саме ці теми конфліктів та шляхи їх подолання, відповідальність, 

використання медіації, як інструмент примирення та роль медіації у сучасній український школі. 

Захід відбувся у рамках проекту «Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління 

миротворців в Україні», що реалізовується командою громадської організації Офіс Регіонального 

Розвитку у партнерстві з KinderhilfswerkChildFundDeutschland за фінансової підтримки 

AuswärtigesAmt 

19 липня начальник відділу представництва Вікторія Пазурчик прийняла участь у 

робочої зустрічі з обговорення методичних рекомендацій щодо ідентифікації випадків гендерної 

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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дискримінації та надання допомоги постраждалим, яка відбулась в правовому клубі 

PRAVOKATOR правовий клуб Одеса. Зустріч організована Асоціація жінок-юристок України 

"ЮрФем" за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні. У програмі 

зустрічі було обговорено питання: поняття гендерної дискримінації за національним та 

міжнародним законодавством; спори, які виникають із сімейних та трудових правовідносин, 

віднаходження дискримінації у справах, я якими звертаються клієнти, та ін. 

20 липня начальник відділу представництва Вікторія Пазурчик прийняла участь у 

круглому столі TheWorldCafe - Школа без конфліктів в Миколаєві. Захід відбувся у рамках 

проекту «Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління миротворців в Україні», 

що реалізовується командою громадської організації Офіс Регіонального Розвитку у партнерстві 

з KinderhilfswerkChildFundDeutschland за фінансової підтримки AuswärtigesAmt 

 

У продовження діяльності робочої групи Центру у розвитку довідково-інформаційної 

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

наступні правові консультації: 

- Отримання статусу учасника бойових дій та позбавлення такого статусу.  

- Майнові права дітей та їх охорона відповідно до законодавства України. 

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

- Удаваний правочин: поняття та правові наслідки; 

- Реєстрація права власності за договорами купівлі-продажу нерухомого майна з 

відчуженням або розстроченням платежу; 

- Порядок повернення депозиту по договору банківського вкладу. 

[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 Новоодеського та Березанського бюро правової 

допомоги. 

За звітній період також було проведено 2 оперативні наради та навчання за участю 

працівників Першого центру з метою моніторингу діяльності Центру та його структурних 

підрозділів, підвищення кваліфікації працівників центру, контролю за діяльністю, а також  для 

покращення роботи та усунення недоліків. 
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 

За період роботи з 01 липня 2018 р. по 30 вересня 2018 р.   Першим миколаївським 

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

структурними підрозділами, було зареєстровано 2141 звернень клієнтів, надано 1745 правових 

консультацій, 396 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 
579 332 247 

2 Відділ «Березанське БПД» 596 573 23 

3 Відділ «Новоодеське БПД» 398 345 53 

4 Відділ «Ольшанське БПД» 236 213 23 

5 Відділ «Очаківське БПД» 332 282 50 

6 Разом по МЦ 2141 1745 396 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 390 рішень про 

надання БВПД та видано 248 доручення адвокатам та 160 – наказів штатним працівникам 

(представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 5 письмовим 

зверненням було прийнято рішення про відмову у наданні БВПД. 

У звітному періоді клієнти зверталися найчастіше з наступних питань:  

іншого цивільного права 338 15,8 

сімейного права 329 15,4 

житлового права 265 12,4 

договірного 149 6,9 

соціальногозабезпечення 163 7,6 

спадкового 124 5,8 

земельного 122 5,7 

адміністративного 116 5,4 

трудового 124 5,8 

з питань виконання судових рішень 60 2,8 

медичне 16 0,7 

неправові питання 9 0,4 

з інших питань 326 15,2 
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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) – 289 звернень(73 % від усіх письмових звернень),  

- Ветераніввійни та осіб, на якихпоширюєтьсядія Закону України «Про статус 

ветераніввійни, гарантії їх соціального захисту» -  33 (8,3%),  

- осіб з інвалідністю -  32 (8%) 

- внутрішньо-переміщенихосіб –23 (5,8 %), 

- діти, які не належать до окремих категорій -9 (2,3 %); 

- діти – сироти – 3 (0,8 %), 

- діти, позбавлені батьківського піклування – 2 (0,5%), 

- Особи, які мають особливі заслуги – 1 (0,2%), 

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

- особи, які звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія 

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 1 (0,2 %). 

 

Всього  протягом ІІІ кварталу 2018 р. до Першого миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулося 1342 нових клієнтів, з них: 

1340 – громадяни України,  

1 – іноземець, 

1 – особа без громадянства. 

 

У тому числі:  473 – чоловіки, 869 – жінки. 
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Крім цього, Першим центром, в тому числі відділами бюро правової допомоги за ІІІ 

квартал2018 року було: 

 

• здійснено 50 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 151 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 

344осіб, в тому числі214особи звернулося за отриманням правових консультацій та 

роз´яснень до дистанційного пункту доступу до БПД та 130 осіб - 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  139 актів від адвокатів  

• проведено 160 правопросвітницьких заходи; 

• розміщено у ЗМІ 192  інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

• надано 70 клієнтам доступдо електронних сервісів Мін’юсту. 

• протягом ІІІ кварталу на працівників відділу представництва та відділів бюро Першого 

центру видано 160 наказів щодо надання БВПД громадянам,  а саме на складання 

документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів осіб (з них 

відділом представництва Першого центру безпосередньо  - 73) 
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